
Binnengekomen meldingen betr. de REC

versie 14-01-2016  PUBL 46  hs 

N PF nr. datum / tijd (waarneem)adres 
+ plaatsnaam 
melder

soort 
melding

omschrijving melding. bevindingen status        

vervolg

179 269161
JS

06-11-2015
13:51

Zuiderhaven   
Harlingen

overlast 
door 
bedrijven

Klachtenformulier: 
Geen vermelding uitstootgegevens Afvaloven Harlingen op 3 november. 
Vanaf 1 november zwaar verhoogde uitstoot HF boven het 
jaargemiddelde. Storing of erger. Dit speelt vanaf 13 oktober tot heden. 
Al dagen lang te hoge uitstoot van Waterstoffluoride.

Geconstateerd dat de gegevens van 3 november 2015 inderdaad niet 
op de website van Omrin staan vermeld. Op dit punt is de klacht 
gegrond. Er is echter geen sprake van een overtreding. Omrin 
publiceert de daggemiddelde emissiegegevens vrijwillig. De 
toezichthouder heeft contact opgenomen met de REC en gevraagd 
om de ontbrekende gegevens alsnog bekend te maken. De gegevens 
zijn alsnog door de REC beschikbaar gesteld. Omrin onderzoekt wat 
de reden is van het ontbreken van de informatie op haar website.

De klacht over zwaar verhoogde uitstoot van HF boven het 
jaargemiddelde, die al dagen lang zou duren, is ongegrond. Met in 
achtneming van de correctie voor het 95%-betrouwbaarheidsinterval 
wordt bij vergelijking van de gemiddelde HF-waarde over de eerste 
dagen van november 2015 met de waarde voor jaargemiddelde voor 
HF geen overschrijding bespeurd. Ook voldoet het daggemiddelde 
aan de eisen. Let wel, het jaargemiddelde wordt over 365 dan wel 
366 dagen bepaald.

waarneming 
deels terecht 
/ geen 
vervolg

178 269101
AH

25-09-2015
12:47

Oude Trekweg
Harlingen

stank Melder ruikt al een paar uur een verbrande rubberlucht.
Melder vraagt of het de afvaloven is?

De verbrande rubberlucht kan gezien de windrichting niet afkomstig 
zijn van REC. Er is niet achterhaald wat de geur van verbrand rubber 
heeft veroorzaakt.

onbekend/
geen vervolg

177 269019
AT

27-06-2015
12:58

Waddenzee 
(Achlumerdijk)
Harlingen

rook De melder zag gisteren, tijdens zijn roeitocht voor de kust van 
Harlingen, dat er om 17:00 uur zichtbare rook uit de pijp van de REC 
kwam en meteen neersloeg in de directe omgeving van de pijp.
Volgens de melder is dit niet overeenkomstig de milieuafspraken.

Melding terecht. Voor verdere afhandeling zie melding onder 174. terecht / in 
onderzoek

176 269018
AT

26-06-2015
19:45

Sédyk
Wijnaldum

rook Veel rook uit de pijp van de REC. Om 17:45 kwam er een gele rookwolk 
uit de pijp en om 18:00 een zeer zwarte rookwolk.
De melder maakt zich zorgen omdat de rookwolk over de woonwijk 
waait en niet bekend is of er iets kwalijks wordt ingeademd.

Melding terecht. Voor verdere afhandeling zie melding onder 174. terecht / in 
onderzoek

175 269017
AT

26-06-2015
18:06

Haulewei
Wijnaldum

rook Veel zwarte rook uit de pijp van de REC van 17:45 tot 18:00. De melder 
maakt zich zorgen. De rook waait over de woonwijk van de melder.

Melding terecht. Voor verdere afhandeling zie melding onder 174. terecht / in 
onderzoek
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vervolg
174 269015

AT
26-06-2015
17:51

Bolswardervaart
Harlingen

rook Uit de schoorsteen van de REC komt een grote rookpluim. Na het onderhoud is de verbrandingsketel zo goed als mogelijk 
schoongezogen. Er blijft echter altijd wat bouwstof achter. Niet al het 
stof kan met een stofzuiger verwijderd worden.
Het laatste stof is via de schoorsteen vrijgekomen bij het doorblazen 
van het hele systeem dat voorafgaand aan het opstarten van de 
installatie volgens reguliere werkwijze plaatsvindt. De vrijgekomen 
stofwolk was goed zichtbaar in de omgeving.

terecht / in 
onderzoek

173 268983
RK

23-05-2015
12:57

Achlumerdijk
Harlingen

stank Melder geeft aan dat deze een brandlucht ruikt van de afvaloven, REC 
in Harlingen. Melder ruikt dit altijd bij een noordoosten wind. Melder 
heeft een longprobleem en die is de laatste jaren, sinds de opening van 
de afvaloven, met 40 procent achteruit gegaan.

De REC is al twee weken uit bedrijf. Er is een nader onderzoek 
geweest naar de veroorzaker. Hierbij is onderweg een teerachtige-
/bitumengeur waargenomen. De oorzaak hiervan bleek niet te 
achterhalen. Het is onduidelijk of de melder deze geur heeft 
waargenomen.

v.w.b. REC 
niet terecht/ 
herkomst 
onbekend/
geen vervolg

172 268968
HWR

25-04-2015
14:38

Haulewei
Wijnaldum

stank Melder geeft aan graag informatie over de storing bij de REC Harlingen 
te willen ontvangen.
Met name of het bekend is hoe lang de storing bij de REC nog 
aanhoudt, want de stank die nu veroorzaakt wordt, is erger als tot op 
heden meegemaakt.

Er is een geur waargenomen maar het is onbekend of deze door de 
REC wordt veroorzaakt.
Tijdens de storing is de afvalverbrandingsinstallatie normaal uit 
bedrijf gegaan en zijn er geen verhoogde emissiewaarden 
vastgesteld.
Naderhand is door de toezichthouder telefonisch contact opgenomen 
met de melder voor het verstrekken van nadere informatie m.b.t. de 
storing.
Melder geeft aan het op prijs te stellen geïnformeerd te worden en 
meer gerustgesteld te zijn door de extra informatie.

onbekend/
geen vervolg

171 268967
HWR

25-04-2015
14:08

Alde Buorren
Sexbierum

stank Melder geeft aan stankoverlast te ondervinden van de REC in Harlingen Er is een geur waargenomen maar het is onbekend of deze door de 
REC wordt veroorzaakt.
Tijdens de storing is de afvalverbrandingsinstallatie normaal uit 
bedrijf gegaan en zijn er geen verhoogde emissiewaarden 
vastgesteld.
Naderhand is door de toezichthouder telefonisch contact opgenomen 
met de melder voor het verstrekken van nadere informatie m.b.t. de 
storing.
Melder geeft aan het wel op prijs te stellen geïnformeerd te worden, 
maar het neemt de bezorgdheid om de aanwezigheid van de REC 
niet weg.

onbekend/
geen vervolg

170 268965
HWR

25-04-2015
13:54

Haulewei
Wijnaldum

stank De melder geeft aan dat de REC Harlingen stankoverlast veroorzaakt en 
daarvan fysieke problemen (brandende ogen) ondervindt. De melder 
vindt het onverantwoord dat de stankoverlast constant weer voorkomt.

Er is een geur waargenomen, maar het is onbekend of deze door de 
REC wordt veroorzaakt.
Tijdens de storing is de afvalverbrandingsinstallatie normaal uit 
bedrijf gegaan en zijn er geen verhoogde emissiewaarden 
vastgesteld.

onbekend/
geen vervolg
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169 268964

HWR
25-04-2015
13:40

Haulewei
Wijnaldum

rook + 
stank

Stoom komt vanaf het Havengebied in Harlingen en er is een 
ondraaglijke stank. De melder vraagt wat daar aan de hand is.

Er is een geur waargenomen maar het is onbekend of deze door de 
REC wordt veroorzaakt. Tijdens de storing is de 
afvalverbrandingsinstallatie normaal uit bedrijf gegaan en zijn er geen 
verhoogde emissiewaarden vastgesteld.

geur 
onbekend 
v.w.b. REC, 
stoom 
terecht/
geen vervolg

168 268960
HSi

21-04-2015
11:28

Hoogaarshof
Harlingen

stank De melder geeft aan stankoverlast te ondervinden van de REC 
Harlingen. De stank wordt ervaren als een smerige ietswat zoetige lucht 
en wordt voornamelijk 's nachts en in het begin van de morgen 
waargenomen.
Afgelopen week en en ook vorig jaar ook regelmatig stankoverlast. Dit 
is vooral bij noord of noord-oosten wind.

Bij de REC zijn er geen bijzonderheden. Uit contact met de melder 
blijkt dat de geur niet meer waarneembaar is. Melder geeft aan dat 
het niet nodig is om een onderzoek naar de oorzaak uit te voeren nu 
de stankoverlast niet meer wordt waargenomen. 
De oorzaak is onbekend.

onbekend/
geen vervolg

167 268953
RR

17-04-2015
13:09

Buorren
Wijnaldum

stank Sinds vanmorgen stankoverlast, veroorzaakt door Omrin te Harlingen. Ter plaatse is een onderzoek ingesteld. Wind was NNO. De 
aangegeven veroorzaker REC Harlingen kan daarom niet de 
veroorzaker zijn geweest. Uiteindelijk bij een agrariër in 
Pietersbierum uitgekomen. Deze had een meststof op een perceel 
gebracht en was bezig om de meststof onder de grond te werken. Als 
dit gereed is zal de stank afnemen. Dit is teruggekoppeld aan melder.

v.w.b. REC 
niet terecht/ 
herkomst 
bekend/
geen vervolg

166 268900
WCR/HS

11-03-2015
9:52

Westerzeedijk 
(naast N31, 
Waadseewei)

rook Per mail ontvangen: Meldt zwarte rook boven Harlingen en vraagt of dit 
wordt veroorzaakt door de REC en of er iets aan de hand is.

De waarneemlocatie en het industrieterrein waar de rook vandaan 
komt zijn bezocht. De waargenomen grijze/zwarte kleur van de 
rookgassen van de REC en damp van een nabijgelegen bedrijf zijn 
ontstaan door de lichtval op de gecondenseerde waterdamp in de 
rook. Bij de lage temperaturen van die ochtend is dit niet bijzonder. 
Er was sprake van normale omstandigheden bij de REC.

waarneming 
terecht / 
geen vervolg

165 268869
GJ

09-03-2015
9:25

Jonkheer A.F. de 
Savornin 
Lohmanstraat
Harlingen

stank Melder heeft last van stankoverlast, een zure lucht, vanaf de richting 
van de afvalovenverbranding van firma Omrin.

Er is direct contact opgenomen met de melder. De melder geeft aan 
buiten een vieze zure lucht te hebben geroken. Dit was ongeveer om 
08:30 uur en heeft ongeveer een kwartier geduurd. De geur was in 
vlagen waarneembaar. Bij de REC was geen sprake van bijzondere 
procesomstandigheden.

onbekend/
geen vervolg

164 268831
HSi

26-02-2015
09:52

Hearewei
Pietersbierum

stank Melder heeft vannacht tussen 00.00-00.30 veel last gehad van 
stankoverlast. De wind was gedraaid en dat gaf veel overlast. Melder 
geeft aan dat de stank afkomstig is van de afvalverbranding van Omrin.

Er is contact opgenomen met de melder. Deze heeft de geur van 
ammoniak en verbrand plastic waargenomen. Omdat de klacht pas 
later is gemeld, was nader onderzoek in de omgeving niet meer 
mogelijk. Het was daarom niet mogelijk om vast te stellen wie de 
veroorzaker van stank was. Bij de REC was op het moment dat de 
klacht is waargenomen geen sprake van bijzondere 
procesomstandigheden.

onbekend/ 
geen vervolg
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163 268831

HR
03-02-2015
20:00

Vierkantsdijk
Harlingen

stank Melder heeft stankoverlast van de afvaloven van Omrin in Harlingen. Dit 
is op het moment waarop de klacht binnenkomt nog steeds gaande. 
Alle roosters van de ramen zijn gesloten, maar de stank komt nog 
steeds de woning binnen.

De klager gaf aan er 100% zeker van te zijn dat de stank afkomstig 
is van de REC. Contact opgenomen met het bedrijf. De operator gaf 
aan dat bedrijf prima draait en dat er geen bijzonderheden zijn. De 
operator gaf aan dat de verbrandinggeur ook afkomstig kan zijn van 
een bedrijf naast de REC. Bij de melder thuis een duidelijke 
verbrandingslucht waargenomen, maar het was niet mogelijk om vast 
te stellen wie de veroorzaker is. 

onbekend/ 
geen vervolg

162 268828
RR

25-01-2015
11:18

Alde Leane
Wijnaldum

stank Melder meldt stankoverlast. Kan niet aangeven waar het wegkomt. 
Melder geeft aan van deze stank/lucht te moeten niezen en hoesten. 
Melder geeft aan de Alde Leane af te lopen tot deze dood loopt, en 
deze parallel loopt aan de doorgaande weg van Harlingen naar 
Sexbierum. Vermoeden is dat het van de REC komt, maar weet het niet 
zeker. Melder kan de REC zien op de plaats waar de stank wordt 
waargenomen.

Zie klacht 158. onbekend/
geen vervolg

161 268827
RR

25-01-2015
10:58

Jelle van 
Dijkstrjitte 
Wijnaldum

stank Melder geeft door stankoverlast te hebben van de afvalverwerking, 
stank is ondragelijk.

Zie klacht 158. onbekend/
geen vervolg

160 268826
RR

25-01-2015
10:55

Buorren   
Wijnaldum

stank Stankoverlast waarschijnlijk van de REC, deze is aan het opstarten. Zie klacht 158. onbekend/
geen vervolg

159 268825
RR

25-01-2015
10:51

Andreasstrjitte
Wijnaldum

stank Melder geeft door stankoverlast te hebben van de afvaloven, aan zuid-
oostelijke kant van het dorp. De stank is ondragelijk.

Zie klacht 158. onbekend/
geen vervolg
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158 268824

RR
25-01-2015
10:44

Alde Leane
Wijnaldum

stank Melder geeft door enorme stankoverlast te hebben, komt van de 
afvalcentrale in Harlingen. De geur is ondragelijk.

Contact opgenomen met de melder. Deze heeft om 10:00 uur bij het 
uitlaten van de honden een enorme stank waargenomen. Uit contact 
met de controlekamer van de REC bleek dat de opstart en 
verbranding de verbrandingsoven onder normale omstandigheden 
heeft plaatsgevonden. Ondertussen nog vier andere meldingen 
ontvangen en z.s.m. naar Wijnaldum gereden. Eerst de situatie bij de 
REC waargenomen. De rookpluim is zichtbaar en wit/iets grijs van 
kleur. De pluim gaat schuin omhoog. De wind was zuidwest met een 
kracht van 3. Temperatuur 3,7 graden Celsius.   

Om circa 11.30 ter plaatse in Wijnaldum. Op meerdere locaties 
waarnemingen gedaan (o.a. Alde Leane, Winamerdyk en 
Fiskersbuorren). Hier wordt geen vreemde geur waargenomen.

Eén van de vijf melders wist mij te vertellen dat deze de hond had 
uitgelaten en de stank op het doodlopende pad van de Alde Leane 
enorm was geweest. Melder had bij de REC een zwarte rookpluim 
gezien. Dit was allemaal rond 10.00 uur. De stank zal nu wel niet 
meer te ruiken zijn. Tijdens het gesprek ter plaatse in Wijnaldum 
begon het behoorlijk te stinken naar een houtkachel. De melder gaf 
aan weer iets te ruiken. Dit bleek de houtkachel van een inwoner van 
Wijnaldum te zijn nabij het pad waar de stank ook eerder was 
waargenomen. De rook en geur was goed waarneembaar en de 
inwoner gaf aan dat het hout iets nat was en de kachel nog op 
temperatuur moest komen. De melder waarmee gesproken werd 
tijdens de waarneming is hier naderhand van op de hoogte gebracht.

onbekend/
geen vervolg

157 268822
RR

23-01-2015
11:35

Alde Leane
Wijnaldum

stank Vorige week vrijdag aan het eind van de middag flinke overlast van 
Omrin. Had toen flink tranende ogen. Melder had in krant gelezen dat 
het wel belangrijk is om toch te melden.

Melder hierover gebeld. Deze gaf aan dat de klacht al eerder is 
geweest en dit mogelijk door de REC komt. In de krant heeft gestaan 
dat het belangrijk is om dit alsnog door te geven. Melder had om 
circa 17.00 de hond uitgelaten. De REC was op dat moment uit 
bedrijf.

V.w.b. REC 
niet terecht/ 
herkomst 
onbekend/
geen vervolg

156 268790
DTP

28-12-2014
10:51

Cristiaan 
Huygenstraat
Harlingen

stank De klager doet melding inzake uitstoot REC Harlingen. Deze is erger 
dan 14 dagen geleden. De melder wil graag informatie over recente 
gegevens inzake de uitstoot op zondagochtend 28-12 tussen 10.00 - 
12.00 uur.

Pluim zichtbaar, maar er is geen stankoverlast. Het 
milieualarmnummer komt alleen in actie bij het ondervinden van 
overlast. Gegevens m.b.t. de uitstoot moeten bij de REC worden 
opgevraagd.

waarneming 
terecht / 
geen vervolg

155 268781
JS

19-12-2014
08:49

Cristiaan 
Huygenstraat
Harlingen

stank Rookpluim van afvalverbrandingsoven is groter dan anders. Melder 
maakt zich hier zorgen over. Veroorzaakt ook stankoverlast. Wil ook 
graag gegevens van de uitstoot ontvangen.

De melder heeft tussen 7:00 en 7:30 uur geur waargenomen in de 
tuin bij de eigen woning en is er van overtuigd dat deze afkomstig is 
van de REC. De pluim was duidelijk zichtbaar. Op het moment van 
contact was de geur niet waarneembaar. De melder is ook bij de REC 
geweest en daar was de geur niet waarneembaar. De melder is 
geinformeerd over de emissies en er was geen sprake van bijzondere 
omstandigheden.

waarneming 
terecht / 
geen vervolg
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melder

soort 
melding
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154 268772

WR
11-12-2014
08:21

Haulewei
Wijnaldum

stank De melder geeft aan dat deze om 07:30 uur naar buiten ging en 
onmiddelijk constateerde dat de rook van de REC bij de woning 
neersloeg en stankoverlast veroorzaakte.

Er is contact geweest met de melder. Op dat moment viel de pluim 
niet meer neer op diens woning. Bij de REC zijn geen afwijkingen. Er 
is sprake van normale bedrijfsomstandigheden. Gezien de 
windrichting en windkracht is dit mogelijk. 

waarneming 
terecht / 
geen vervolg

153 268716
AH

03-11-2014
14:53

Botterweg
Harlingen

stank Melder had afgelopen nacht om half 5 last van stankoverlast. Het betrof 
een hele vieze geur. Nu ruikt melder het niet meer, maar geeft aan dit 
wel vaker te ruiken. Wil eigenlijk weten of de Omrin hier mee te maken 
te heeft.

Klacht niet meer waarneembaar. De REC was op het moment van de 
klacht buiten bedrijf

v.w.b. REC 
niet terecht/ 
herkomst 
onbekend/
geen vervolg

152 268704
HR

29-10-2014
11:07

Gerrit Schuilstraat
Harlingen

stank Melder ervaart stankoverlast van de afvaloven in Harlingen. Betreft echt 
een afvallucht.

Op het moment van de melding was de wind noordoost 4 Beaufort, 
daarvoor is deze vanuit het zuidwesten naar noordoost gedraaid. Er 
is contact opgenomen met de melder. Die heeft stankoverlast 
(penetrante lucht) ervaren tijdens een wandeling in zijn eigen buurt. 
De melder weet niet wie de veroorzaker is. Het zou de REC kunnen 
zijn, maar ook iets anders. De geur werd sterker bij een zorgcentrum 
in die wijk en die is gelegen in de richting waar de REC ligt. De 
melder wil slechts melding doen van de waarneming en heeft verder 
niet onderzocht waar de geur vandaan komt. Ter plaatse bleek dat 
de geur veroorzaakt werd door een bedrijf in de naaste omgeving 
van de wijk. Door de straffe wind sloeg de rook neer op leefniveau en 
was waarneembaar in de wijk.
Bij nader onderzoek in de omgeving worden geen andere 
geurbronnen waargenomen.

v.w.b. REC 
niet terecht/ 
herkomst 
bekend 
/vervolg 
gemeente

151 268656
DV

01-10-2014
10:45

Haulewei
Wijnaldum

stank Afgelopen maandag kwam er dikke witte rook uit de pijp van Omrin, 
melder had er verder geen last van maar wil graag weten waarom de 
kleur van de rook zo verschillend is. Melder heeft dit al neergelegd bij 
Omrin echter moet hierover nog teruggebeld worden.

Melder teruggebeld en aangegeven dat de witte kleur van de pluim 
voornamelijk wordt veroorzaakt door het vrijkomen van stoom i.v.m. 
het knappen van een stoomleiding. Melder maakt zich zorgen 
omtrent de emissie afkomstig van de REC en de invloed daarvan op 
de gezondheid van het gezin van de melder.
Melder wil graag tijdig geïnformeerd worden wanneer zich bij de REC 
een storing voordoet waarbij de emissie-eisen worden overschreden. 
Melder kan dan zelf maatregelen nemen tegen eventuele blootstelling 
aan de emissies door binnenshuis te blijven. Melder zal zelf contact 
met de REC opnemen en vragen of men telefonisch geïnformeerd kan 
worden bij een storing in de afvalverbranding.

waarneming 
terecht / 
geen vervolg
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150 268661

TS
29-09-2014
20:16

Hearewei
Pietersbierum

stank Melder heeft erg overlast van de rook van de afvaloven van Harlingen 
(Omrin). Het ruikt erg naar verbrand plastic. Dit speelt al vanaf 
vanmiddag, toen was de rook ook erg zichtbaar. Melder heeft zo'n drie 
kwartier geleden ook politie gebeld; zij zouden een onderzoek instellen. 

Ter plaatse bij de melder was om 21:30 uur een licht smeulende 
plasticgeur waarneembaar afkomstig van de REC te Harlingen. Om 
21:50 uur naar de Lange Lijnbaan te Harlingen gereden en daar was 
een sterke plasticgeur waarneembaar, afkomstig uit de rokende 
schoorsteen van de REC. Contact gehad met de operator van de REC 
om na te gaan wat er precies aan de hand was, omdat de REC goed 
te ruiken was in de omgeving. De operator meldde dat er een 
stoomleiding in de ketel was gescheurd en dat deze gerepareerd 
moest worden, hierdoor moest het verbrandingsproces worden 
stopgezet. De ventilator blijft aan staan i.v.m. het koelen van de 
afvaloven.

waarneming 
terecht / 
geen vervolg

149 268660
TS

29-09-2014
20:15

Van 
Haersoltestrjitte
Sexbierum

stank De oven van Harlingen geeft erg veel stank, geeft een vieze branderige 
plastic- en elektralucht (smeullucht). Melder rook dit buiten tijdens het 
wandelen en zelfs nu in de woning.

Er een storing is bij de REC te Harlingen. Het verbrandingsproces van 
afvalstoffen is stilgelegd. Smeulende resten van het afval hebben 
stankoverlast gegeven.

waarneming 
terecht / 
geen vervolg

148 268637
JA

25-08-2014
11:14
(ontvangen 
01-09-2014)

Noorderhaven
Harlingen

stank/lucht-
vervuiling

Afgelopen nacht ben ik rond de klok van 2.15 uur wakker geworden van 
een zware chemische lucht die van buiten ons huis binnen drong. Nadat 
ik behoorlijk last kreeg van irritatie in de neus (is nog steeds niet 
helemaal weg), een geïrriteerde tong en lichte hoofdpijn kreeg heb ik 
mijn partner wakker gemaakt. Deze rook ogenblikkelijk dezelfde zware 
chemische lucht. Blijkbaar hing er een dekken van deze zware lucht 
over Harlingen gezien het behoorlijk lang duurde voordat deze lucht 
minder zwaar werd. Als burger van deze gemeente vind ik het mijn 
plicht om over het bovenstaande melding te maken en ik ga ervan uit 
dat u als gemeente de verantwoordelijkheid neemt om te achterhalen 
wie de veroorzaker van deze zware chemische lucht is geweest. Het feit 
dat ik nu nog last heb van irritatie in de neus door deze zware 
chemische lucht lijkt het mij duidelijk dat dit niet een positieve 
uitwerking kan hebben op de gezondheid.

Er is telefonisch contact met de melder geweest voor nadere 
informatie over de ingediende klacht, hierbij noemde de melder de 
afvaloven als mogelijke veroorzaker (dit bleek niet uit de schriftelijjke 
klacht). De toezichthouder had graag willen vaststellen wat de 
oorzaak is van de ervaren stank/zware chemische lucht. Het achteraf 
vaststellen van de oorzaak is nagenoeg onmogelijk want er zijn voor 
die dag geen bedrijfsmeldingen van ongewone voorvallen bekend 
vanuit Harlingen e.o. Nader onderzoek kan pas op het moment dat 
de klacht zich weer voordoet. Daarom is geadviseerd om op het 
moment dat de klacht zich weer voordoet, dit te melden aan het 
milieualarmnummer. Dit kan op elk moment van de dag. Indien 
mogelijk zal op dat moment nader onderzoek worden uitgevoerd naar 
de bron.

onbekend/
geen vervolg

147 268606
RK

07-08-2014
12:23

Willem 
Lodewijkstraat
Franeker

stank De melder deelt via de mail het volgende mee "Het is weer zover, de 
wind staat richting Franeker en je kunt een kadaverlucht ruiken van 
jewelste.
Het zou de provincie zeer sieren om hier wat aan te doen."
De melder vermoedt dat de REC de veroorzaker is van de geuroverlast.

Doordat de melding per mail is verzonden en niet via het milieu-
alarmnummer is gemeld, was het niet meer mogelijk om de klacht 
nader te onderzoeken. Wel is er op 7 augustus 2014 nog een andere 
stankklacht ontvangen uit Franeker via milieu-alarmnummer. Die 
klacht is nader onderzocht en hierbij werd de geur veroorzaakt door 
een bedrijf uit Franeker. Dit is kortgesloten met de melder, maar 
volgens de klager kon de dit niet de oorzaak zijn van de 
geurwaarneming. De melder is geadviseerd om op het moment dat 
de klacht zich weer voordoet, dit te melden aan het 
milieualarmnummer. Indien mogelijk zal op dat moment nader 
onderzoek worden uitgevoerd naar de bron.

onbekend/
geen vervolg
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+ plaatsnaam 
melder

soort 
melding

omschrijving melding. bevindingen status        

vervolg
146 268636

JA
06-08-2014
08:00
(ontvangen: 
22-08-2014)

Mgr. W.H. 
Nolenstraat
Harlingen

stank Sinds die Omrin in Harlingen is gevestigd en de wind Noord Oost, Noord 
Noord Oost is dan moeten wij in de nacht onze ramen, schuifjes in de 
ramen en automatische ventilatie uitzetten van de stank Omrin. Het 
begint om 00.00 uur en dat kan duren tot 2.00, soms wordt ik er 
wakker van krijg dan last van mijn keel, wat ik al zei ik moet alles 
sluiten, het is niet gezond slapen. Nu zijn er onderzoeken geweest, 
gepraat, vergaderingen enz. er zijn proef gebieden voor de neerslag 
van de Omrin, maar is het bij niemand opgekomen dat die stank in de 
huizen kunnen doordringen? Er zou een hogere schoorsteen komen 
(wat er nu staat is een pijp uit Madurodam), niemand hoor je hier meer 
over, men zwijgt aan alle kanten. Door dat stinkding Omrin wordt het 
wonen eigenlijk een beetje verknald. Zijn wij de enige die de stank 
ruiken? Gooi de schoorsteen de hoogte in! Dan heb je kans dat de 
Bewoners minder last hebben. Wij hebben eerder 20 jaar bij een 
vuilverbranding (met twee grote pijpen) gewoond. Nooit last gehad van 
stank (toen wel van roetdeeltjes) Wij hopen dat U eens onderzoek doet 
onder de bevolking en dat er een oplossing komt.

Er is telefonisch contact met de melder geweest voor nadere 
informatie over de ingediende klacht. De melder heeft last van een 
prikkelende naar afval ruikende stank op de slaapkamer. Melder heeft 
niet continu last van de stank, maar heeft hier last van als de wind 
vanaf de afvalverbrander komt en specificeert dit nader als 
noordoosten wind. De toezichthouder zou graag willen vaststellen 
wat de oorzaak is van de ervaren stank. Dit kan pas op het moment 
dat de klacht zich weer voordoet. Daarom is geadviseerd om op het 
moment dat de klacht zich weer voordoet, dit te melden aan het 
milieualarmnummer. Dit kan op elk moment van de dag. Indien 
mogelijk zal op dat moment nader onderzoek worden uitgevoerd naar 
de bron.

onbekend/
geen vervolg

145 268505
CH

02-07-2014
17:45

Achlumerdijk
Harlingen

stank Reeds vier dagen last van de stank van verbrand rubber, zou misschien 
de afvaloven kunnen zijn.

Met melder gesproken en ter plaatse geen enkele geur 
waargenomen. De melder deelde mee op dat moment ook geen geur 
waar te nemen. Op grond van de windrichting west/noordwest kan 
de REC de niet de veroorzaker zijn van de door melder waargenomen 
geur. Contact opgenomen met de REC. Hier was geen sprake van 
bijzondere omstandigheden. Ter plaatse in de omgeving van de REC 
geen afwijkende omstandigheden waargenomen.

v.w.b. REC 
niet terecht/ 
herkomst 
onbekend/ 
geen vervolg

144 268501
HS

01-07-2014
09:45

Achlumerdijk
Harlingen

stank/lucht Klacht ontvangen via gemeente Harlingen:
Met NW wind heeft melder klachten van de verbrandingsoven. Dit zijn 
reuk- en luchtwegenklachten.

Contact opgenomen met melder. Melder heeft al een jaar lang bij 
noordwestenwind last van een brandlucht, verbrand rubber. Gister en 
eergister was dit weer het geval. Op het moment van telefonisch 
contact met de melder is er geen overlast. Melder zegt de geur te 
herkennen, omdat deze in Amsterdam naast een verbrandingsoven 
heeft gewoond. Aan meneer is uitgelegd dat wij pas onderzoek 
kunnen doen naar de veroorzaker van de geuroverlast op het 
moment dat overlast wordt ervaren. Daarom is aan melder het advies 
gegeven om het milieu-alarmnummer te bellen op het moment dat 
de overlast wordt ervaren, dit nummer is 24 uur per dag en 7 dagen 
per week bereikbaar. In dat geval kan een medewerker ter plaatse 
op onderzoek uitgaan en proberen de veroorzaker te achterhalen.

onbekend/ 
geen vervolg
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N PF nr. datum / tijd (waarneem)adres 
+ plaatsnaam 
melder

soort 
melding

omschrijving melding. bevindingen status        

vervolg
143 268414

YY
02-05-2014
23:32

Abraham 
Kuyperstraat
Harlingen

stank Melder heeft net de honden uitgelaten en ondervindt stankoverlast. Is 
afkomstig van de afvalvergister. De kleren en dergelijke ruiken er nu 
ook naar. Het is een branderige chemische lucht.

Contact opgenomen met melder. Melder gaf aan dat er een 
verschrikkelijke brandlucht hing. De melder had maar een klein blokje 
omgemaakt met de hond, want ze kon niet buiten blijven door de 
brandlucht. Ook de hond moest niezen. Toen melder weer in huis 
kwam stonken de kleren helemaal. Thuis heeft de melder de 
ventilatieroosters gesloten. Volgens de melder moest dit van de REC 
afkomstig zijn. Op grond van windrichting (NO) en situering van de 
locatie ten opzichte van de REC, is dit niet waarschijnlijk. Om 00.40u 
ter plaatse. Geen brandlucht waargenomen. Ook bij uitgebreid 
onderzoek in de wijk is geen geur waargenomen. Om 01.17u gebeld 
met REC. Klacht gemeld en navraag gedaan over bijzonderheden. Er 
waren geen bijzonderheden. 

onbekend/ 
geen vervolg

142 268375
GJ

03-04-2014
09:10

Grensweg 
Harlingen

stank Afvaloven Harlingen stinkt. Er hangt een zure lucht. Na onderzoek ter plaatse bleek dat de stank werd veroorzaakt door 
het omzetten van compost bij een bedrijf in Harlingen.

v.w.b. REC 
niet terecht/ 
herkomst 
bekend

9
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melder

soort 
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omschrijving melding. bevindingen status        

vervolg
141 TB 24-03-2014 Zuiderhaven   

Harlingen
overlast 
door 
bedrijven

Inhoud klachtenformulier:
Op 20 maart meldde de REC een overschrijding van het 
halfuursgemiddelde HCl met een maximale waarde van 13,01 mg/Nm3. 
Het is al weken achter elkaar dat deze stof per dag enkele malen de 
maximale uitstoot overschrijdt. Week na week zijn er overschrijdingen. 
En dan nog durven ze bij de Afvaloven OMRIN en de Provincie te 
beweren dat er geen storing is. Als zoiets incidenteel gebeurd is het al 
erg genoeg. Maar elke week en dat kan iedereen erop nazien zijn er 
overschrijdingen. De Provincie moet dat in de gaten houden maar die 
zwijgen in alle toonaarden. Maar dan ook op 20 maart plotseling een 
angstaanjagende overschrijding van NOx of te wel Stikstof dioxide De 
uiterst toegestane uitstoot wat je onder normaal kan verstaan is 100 
mg/Nm3/. Maar wat wordt er nu doorgegeven een uitstoot van 236,66 
mg/Nm3. Een uitstoot van meer dan 2 x zoveel dan wettelijk is 
toegestaan. In procenten een overschrijding van 136 %. Dat houdt in 
dat er in dat tijdsbestek van een halfuur over de omliggende landerijen 
en personen 136 % te veel aan Stikstofdioxide is uitgestoten. Dit is toch 
niet te accepteren. En dat wordt gewoon doodleuk aan het begin van 
de volgende week pas vermeld. Ik vind dat de OMRIN en de Provincie 
Friesland hier wel degelijk wat over dienen te vermelden. Dit kan niet zo 
door blijven gaan Ze maken zich ervan af dat de daggemiddelde 
waarde niet is overschreden maar de toegestane waarde voor dat ene 
of alle meerdere halfuurswaarden zijn wel degelijk uitgestoten en over 
de Harlinger bevolking verspreid.. En dan nog durven ze te ontkennen 
dat de mensen hiervan geen nadelige gevolgen van zullen oplopen. De 
GGD en andere gezondheidsinstanties houden zich stil Deze zijn of 
onwetend of niet geïnformeerd. Hoe kunnen we deze instanties dan 
gaan vertrouwen. In het weekrapport wordt wel melding gemaakt van 
storing. Maar of die meetellen in het totaal van de storingsuren is nog 
maar de vraag. Het wordt nu toch echt wel tijd voor actie door de 
provincie. 

De door de klager aangedragen punten leiden niet tot overtreding 
van de voorwaarden uit de omgevingsvergunning en/of het 
Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling milieubeheer. 

niet terecht/ 
de klager is 
middels een 
brief geïnfor-
meerd

140 268300 
DTP

11-02-2014 
22.06

Haulewei
Wijnaldum

stank Rook- en geuroverlast van afvaloven in Harlingen. Ter plaatse bij de melder was niets (meer) te ruiken. Ook in de 
omgeving was niets te ruiken of te zien. Bij de REC was de 
ketelbelasting teruggenomen om de rechter ontslakker te ontstoppen. 
Bij een nabijgelegen houtdroger zijn die avond ook werkzaamheden 
geweest. Het is niet mogelijk om vast te stellen wat de oorzaak is 
geweest.

onbekend/ 
geen vervolg

139 268299 
DTP

11-02-2014 
11.10

Noordooster Singel
Harlingen

stank Stankoverlast, zoetige, weeige en indringende geur, krijgt prikkende 
ogen en slaat op de keel. Meneer vermoedt dat het van de 
verbrandingsoven komt maar weet het niet zeker. 

Ter plaatse bij de melder was de oorzaak van de weeïge 
stankoverlast inmiddels bekend. Het was een kachel in de buurt.
Gelet op de positie van de woning t.o.v. de REC, namelijk zuidelijk, 
en de heersende windrichting en kracht (ZZW 4-5) was het niet 
mogelijk dat er op de plaats van de melder stankoverlast t.g.v. de 
REC waarneembaar was.

v.w.b. REC 
niet terecht/ 
herkomst 
bekend /geen 
vervolg
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N PF nr. datum / tijd (waarneem)adres 
+ plaatsnaam 
melder

soort 
melding

omschrijving melding. bevindingen status        

vervolg
138 268206   

RD
17-12-2013   
15.54

Haulewei    
Wijnaldum

stank + 
rook

Stank c.q. rookoverlast van de afvaloven. Ruikt als verbrand plastic De melder bezocht en gesproken. Op het moment van het bezoek 
aan de locatie, waar de klacht vandaan komt, was er geen sprake 
meer van stankoverlast veroorzaakt door de REC. Gezien de 
windrichting en windkracht is dit wel mogelijk. Vervolgens vanaf de 
Haulewei via de Siverdaleane,  de Hoarnestreek en het gemaal van 
Roptazijl over de dijk teruggereden. Op de Siverdaleane slaat de 
rookpluim van de REC door de weersomstandigheden neer. Pal onder 
de rookpluim was geur waarneembaar.

waarneming 
terecht / 
geen vervolg

137 6014   FB 07-10-2013   
23.35

Hoekerhof   
Harlingen

stank Stankoverlast van de REC.  Een sterke rotte eierenlucht dringt door de 
open ramen het huis binnen. Melder vermoedt dat de 
vuilverbrandingsoven van de Omrin de oorzaak is.
Dit is de eerste keer dat deze lucht de Oosterparkwijk bereikt.

Toezichthouder heeft contact gehad met de melder. De REC kan de 
veroorzaker niet zijn, omdat de wind Zuid was.
Er wordt nog onderzocht wat de oorzaak wel is geweest. De geur 
was de volgende dag niet meer te ruiken.
Mogelijk is de nabij gelegen mestvergister de oorzaak. De gemeente 
is op de hoogte gesteld en neemt de behandeling over.

v.w.b. REC 
niet terecht/ 
herkomst 
bekend 
/vervolg 
gemeente.

136 5953    
TS

23-08-2013   
08.31

Paul Krugerstraat  
Harlingen

stank Stank overlast van de REC/Afvaloven/Omrin Harlingen. Melder heeft er 
de hele nacht al last van. Het is nu heel erg.

Ter plaatse om 9:35 uur. Windrichting was inmiddels Oost 2-3 bft. 
Geen stank meer waarneembaar. Op de Hermeskade stonk het wel 
behoorlijk. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door activiteiten van 
een de naastgelegen bedrijf. Overgedragen aan de gemeente 
Harlingen.

v.w.b. REC 
niet terecht/ 
herkomst 
bekend 
/vervolg 
gemeente.

135 5920    
RD    

07-08-2013    
15.08

Kerkpoortstraat    
Harlingen

stank Melding stankoverlast. Sinds gisteravond erg nare geur. REC 
afvalverbrander.

Gebeld met de melder. Deze heeft de klacht toegelicht. Het betreft 
een lijkenlucht. Het is er nog steeds maar wel veel minder. Het is er 
sinds de wind Noordoost is. Veroorzaker afkomstig van Industrieweg.

v.w.b. REC 
niet terecht/ 
herkomst 
bekend 
/vervolg 
gemeente.

134 5919    
RD

07-08-2013    
11.10

Hendstehof    
Harlingen

stank Melder meldt stankoverlast in Harlingen. Melder vermoedt dat het bij de 
vuilnisverbranding vandaan komt. Dit is ca. 2 uur geleden begonnen. 
Melder kan niet buiten zitten en heeft de ramen al dicht gezet.

Contact gehad met melder. Deze heeft de melding nader toegelicht. 
De melder vertelde ook eerst de gemeente gebeld te hebben en dat 
die had aangegeven al meerdere telefoontjes te hebben gehad. De 
gemeente had ook doorgewezen naar het milieualarmnummer. De 
stank was ten tijde van het telefonisch contact al minder. Veroorzaker 
afkomstig van Industrieweg.

v.w.b. REC 
niet terecht/ 
herkomst 
bekend 
/vervolg 
gemeente.
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soort 
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vervolg
133 5891    

AB
20-07-2013    
10.37

C. B. Huetstraat    
Harlingen

info Afvaloven in Harlingen van Omrin is sinds 12 juli weer in werking. Dit 
staat volgens de melder op de website van Omrin. Vanaf 16 juli staan 
de emissiegegevens weer op website, melder wil de gegevens van de 
tussenliggende periode weten.

Aan de melder aangegeven dat de oven pas gedurende de 15e juli in 
gebruik is genomen en niet, zoals melder aangeeft, de 12e juli. Het 
eerste volledige etmaal dat de oven gedraaid heeft is daarom 16 juli. 
Dat er vanaf de 16e juli emissiegegevens op de website staan klopt 
dus.Vervolgens gaf melder aan dat het afval niet meer dan een paar 
dagen in de bunkers mag liggen (volgens hem 3 of 4 dagen), 
vervolgens vroeg melder of de bunkers in de tussentijd leeggehaald 
waren. Naderhand is medegedeeld dat er geen voorschriften zijn mbt 
de duur van de opslag in de bunker. Aantal dagen genoemd in de 
aanvraag is om broei te voorkomen.

info verstrekt

132 5890    
AB

19-07-2013    
15.14

G.Schuilstraat    
Harlingen

stank Het stinkt bij de melder achter de woning. Melder vermoedt dat het van 
de afvaloven is. De buren hebben hier ook last van. Dit is al een paar 
dagen het geval.

Ter plaatse geweest en gesproken met de melder en de buurman. 
Vastgesteld dat de geur afkomstig was van een bedrijf aan de 
Industrieweg te Harlingen. Omdat dit bedrijf onder de gemeente valt, 
is de melding overgedragen.

v.w.b. REC 
niet terecht/ 
herkomst 
bekend 
/vervolg 
gemeente.

131 5825    
RD

28-05-2013    
16.01

Haulewei     
Wijnaldum

geluid + 
luchtv.

Overlast van afvaloven REC. Gisteren was men aan het afblazen. Hierbij 
werd een hoop herrie gemaakt. Melder wil weten of hier ook 
afvalstoffen bij vrij zijn gekomen.

De melder uitgelegd dat i.v.m. met een probleem met de 
koelwaterleiding bij Frisia te Harlingen, de REC genoodzaakt was af 
te stoken en de stoom af te blazen. Het afblazen heeft dus alleen 
betrekking op stoom en er komen geen afvalstoffen bij vrij.

waarneming 
deels terecht 
/ geen 
vervolg

130 5821    
RD

27-05-2013    
16.30

Hoarnestreek    
Pietersbierum

geluid + 
luchtv.

Lawaai en rookwolken afkomstig van afvaloven van Omrin te Harlingen. Op 27 mei 2013 16:15 uur is een melding ontvangen van de REC. In 
verband met een beschadiging van een koelwaterleiding bij Frisia is 
de REC genoodzaakt af te stoken en de overtollige warmte van de 
installatie in de vorm van stoom af te blazen.

waarneming 
deels terecht 
/ geen 
vervolg

129 5803    
AH

09-05-2013    
14.34

Zuiderhaven   
Harlingen

stof Overlast van de Omrin (REC). Melder maakt zich ongerust over de 
uitstoot van PM10 (fijn stof) dat al 4 dagen achtereen gaande is en wat 
volgens hem niet mag. Hij wil graag contact.

Ter plaatse geweest. Door een defect is de stofmeter in de 
schoorsteen (meet totaal stof) een aantal dagen niet in werking 
geweest. Na reparatie is de meter teruggeplaatst en in werking. 
Tijdens het defect van de stofmeter is de rookgasreiniging voor o.a. 
stof normaal in werking geweest. Van hoge stofuitstoot is dan ook 
geen sprake geweest.

waarneming 
deels terecht 
/ geen 
vervolg

128 5804    
AH

09-05-2013 
10.18

C.B. Huetstraat    
Harlingen

stof Afvaloven in Harlingen stoot PM 10 uit. Sinds 5 mei worden deze 
gegevens niet doorgegeven op de site omdat de meters defect zijn. 
Sindsdien staan de meters 0. Melder vertrouwt de waarden niet en wil 
graag garantie dat er niet te veel wordt uitgestoten. Melder wil worden 
teruggebeld over de uitkomst. 

Na een defect is de stofmeter (uit de schoorsteen) voor reparatie 
naar de fabrikant gestuurd. Die heeft het defecte onderdeel 
vervangen en vervolgens de stofmeter gekalibreerd. Na inbouw is de 
stofmeter ingeregeld door een daartoe gecertificeerd bedrijf. Na de 
reparatie en kalibratie is de gemeten waarde nagenoeg nul. 

waarneming 
deels terecht 
/ geen 
vervolg
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127 5799 CH 07-05-2013 

14.36
Midlumerlaan   
Harlingen

stank Brandlucht in Harlingen, plastic geur, slaat op de borst; meneer denkt 
aan de afvaloven. Windrichting is vanaf de afvaloven; Noordooster 
wind.

De windrichting was ONO. Gezien de windrichting kan de 
REC/afvaloven niet de veroorzaker van de geuroverlast zijn (de REC 
ligt in noordelijke richting). Uit contact met de klager bleek dat deze 
de veroorzaker van de geur inmiddels had achterhaald. De geur 
kwam vrij bij het impregneren van een gevel bij een nabijgelegen 
woonhuis.

v.w.b. REC 
niet terecht/ 
geen vervolg.

126 5709    
AH

15-02-2013    
18.14

Alde Leane    
Wijnaldum

stank + 
luchtv.

Betreft de Reststoffen Energiecentrale te Harlingen. Volgens de melder 
hing de rookkolom erg laag met een prikkelende lucht, waar je van 
moest hoesten.

19.20 uur ter plaatse. Geen prikkelende lucht geconstateerd. 
Inderdaad pluim zichtbaar. Gaat nagenoeg recht over Wijnaldum. 
Bezoek gebracht aan de REC; geen storing, uitdraai emissies 
meegekregen, stabiele situatie.

waarneming 
deels terecht 
/ geen 
vervolg

125 5708    
AH

15-02-2013    
17.54

Barkstraat    
Harlingen

stank + 
rook

Melder ruikt een chemische brandlucht, maar weet niet waar die 
vandaan komt. Wel kwam er heel veel rook van de REC-afvaloven. 

19:10 uur ter plaatse. Geen geur waargenomen. Vanaf verschillende 
punten in de buurt van de REC is de pluim zichtbaar. Gezien de 
windrichting (W) kan de REC hier geen stank veroorzaakt hebben. 
Bezoek gebracht aan de REC: Geen storing, uitdraai emissies 
gevraagd en gekregen; stabiele situatie.

waarneming 
deels terecht 
/ geen 
vervolg

124 5707    
AH

15-02-2013    
16.48

Rijksweg    Midlum stank + 
rook

Stankoverlast en een dikke rookwolk vanaf de afvalverwerking uit 
Harlingen.

Doorgegeven aan de reguliere toezichthouder. Deze heeft contact 
opgenomen met de REC. Er waren geen bijzondere 
procesomstandigheden. Er zijn geen storingen op dat moment.

waarneming 
terecht / 
geen vervolg

123 5701    
TS

07-02-2013    
23.02

Oosterstraat    
Harlingen

luchtver. Melder heeft last van prikkende ogen thv locatie 
Trebolbrug/Oosterstraat. Melder denkt dat het komt door de afvaloven 
van Omrin (REC). Geen stank overlast.

Om 23:50 uur ter plaatse Trebolbrug/Oosterstraat te Harlingen. De 
houtkachels van woonschepen/woningen aan de Franekertrekvaart 
zijn duidelijk te ruiken. Windrichting N-NW kracht 2. De pluim van de 
REC waait richting het zuiden. Dit is ten oosten van de 
Trebolbrug/Oosterstraat. De overlast kan niet veroorzaakt worden 
door de REC. Wat de oorzaak geweest is van de prikkende ogen is 
niet duidelijk.

v.w.b. REC 
niet terecht/ 
herkomst 
onbekend 
/geen 
vervolg.

122 5700    
TS

07-02-2013    
17.48

K.de Jagerlaan    
Franeker

rook Volgens de melder komen er enorme zwarte pluimen uit de schoorsteen 
van Omrin Harlingen (REC).

Melder gevraagd of er ook sprake was van stankoverlast. Dit was niet 
het geval. Uitgelegd dat wanneer je onder een bepaalde hoek en 
vanuit een bepaalde richting naar de rookpluim van de REC kijkt, 
deze donkergrijs kleurt. Er waren geen bijzondere 
procesomstandigheden bij de REC. De installatie draaide goed.

waarneming 
terecht / 
geen vervolg

121 5659    
RD

09-01-2013    
12.36

n.b.       
Wijnaldum

rook Melder geeft aan dat de uitstoot van de Omrin in de verre omtrek te 
zien is en als een donkere deken boven Harlingen dwarrelt.

Melder teruggebeld; rond 12:00 uur gigantische rookpluimen over de 
snelweg. Naarmate het verder weg gaat wordt het erger. Het is nu 
weer minder. Het zijn voornamelijk momenten. Ook 's avonds grote 
donkere pluimen, maar dat ziet niemand.De waarneming is gedaan 
vanuit Wijnaldum. Ter plaatse geweest en enkele foto's genomen. De 
rookpluim is zichtbaar. De mate waarin en de kleurschakering is 
afhankelijk van de locatie vanwaaruit naar de pluim gekeken wordt.  
Bij de REC waren geen bijzondere procesomstandigheden. De 
installatie draaide goed.

waarneming 
terecht / 
geen vervolg

13



N PF nr. datum / tijd (waarneem)adres 
+ plaatsnaam 
melder

soort 
melding

omschrijving melding. bevindingen status        

vervolg
120 5663    

RD
06-01-2013    
23.55

Kerkepad    
Harlingen

geluid Wederom zwaar dreunend geluid, korte en langdurige tonen. Tevens 
ernstige trillingen. Dit wordt veroorzaakt door de afvalcentrale.

Volgens de telefonische toelichting van de melder lijkt het op de 
dreun van house-muziek, alleen de beat. Om 00:32 uur ter plaatse. 
Diverse keren het Kerkepad op en neer gelopen. Wel een monotoon 
geluid waarneembaar maar dit komt niet overeen met de 
beschrijvingen van melder. Om 00:50 uur met melder gesproken. 
Deze bevestigde dat het geluid inmiddels was afgenomen en 
nauwelijks nog hoorbaar was. Volgens melder hebben meerdere 
mensen in de straat er last van. Het geluid is hoofdzakelijk  vrijdag 
en zaterdag 's nachts hoorbaar.

v.w.b. REC 
niet terecht/ 
herkomst 
onbekend 
geen vervolg.

119 5669    
RD

06-01-2013    
16.51

Blauwe Slenk    
Harlingen

rook Afvaloven in Harlingen rookt nog steeds, sinds vanmorgen enorme 
rookwolken.

Aan melder doorgegeven; terplaatse geweest en geconstateerd heb 
dat er rook uit de schoorsteen komt. Verder aangegeven dat er geen 
storingen en verhoogde emissiecijfers zijn bij de REC.

waarneming 
terecht / 
geen vervolg

118 5664    
RD

06-01-2013    
12.44

RMT                              
politie Fryslân

rook Vraagt om contact over uitstoot in Harlingen Melder had enkele telefoontjes ontvangen over de uitstoot in 
Harlingen en wilde weten wat er aan de hand was. Verteld dat er bij 
de REC geen storingen zijn opgetreden en dat er geen verhoging in 
de emissies is geweest. Maandag krijgen wij de definitieve cijfers, 
zullen deze beoordelen en dan terugkoppeling geven. Dat is ook 
gedaan.

onbekend / 
geen vervolg

117 5665    
RD

06-01-2013    
12.21

Vierkantsdijks   
Harlingen

rook Melder is door de gemeente doorverwezen. Uit de schoorsteen van de 
afvaloven komt zwarte rook. Melder is zeer boos en wil dat er actie 
ondernomen moet worden. Geen stankoverlast.

Gesproken met melder, deze maakt zich zorgen en ziet zwarte rook. 
"Dat mag niet. Er moet wat aan gedaan worden". Bij de REC waren 
geen bijzondere procesomstandigheden. De installatie draaide goed.

waarneming 
terecht / 
geen vervolg

116 5666    
RD

06-01-2013     
12.17

Blauwe Slenk    
Harlingen

rook Afvaloven Harlingen stoot de hele ochtend zwarte rookpluimen uit. 
Melder is bang dat het giftig is.

Gesproken met de melder. Deze heeft de bevindingen nader 
toegelicht. Ter plaatse geweest. Bij de REC waren geen bijzondere 
procesomstandigheden. De installatie draaide goed.

waarneming 
terecht / 
geen vervolg

115 5667    
RD

06-01-2013    
12.08

J.v.d.Vondelstr.    
Harlingen

rook Boven de afvalcentrale hangt enorm veel rook. Het gaat richting de stad 
Harlingen. De rook daalt ook naar de grond.

Gesproken met de melder, deze heeft telefonisch zijn constateringen 
toegelicht. Ik heb aangegeven zelf ter plaatse te gaan om ook 
waarnemingen te kunnen doen. Bij de REC waren geen bijzondere 
procesomstandigheden. De installatie draaide goed.

waarneming 
terecht / 
geen vervolg

114 5668    
RD

06-01-2013     
11.40

Kerkepad     
Harlingen

geluid  's Nachts veroorzaakt de afvalcentrale een dreunend geluid en 
veroorzaakt ernstige trillingen. Dit gebeurt erg vaak, maar de laatste 
nacht was het echt heel erg.

Aangegeven bij melder dat we 24 uur per dag en 7 dagen in de week 
bereikbaar zijn. Mocht een dergelijke situatie zich weer voordoen, 
dan is klagen op het moment van overlast het beste, zodoende 
kunnen we zelf ook waarnemen wat de melder waarneemt en 
eventueel de bron achterhalen.

onbekend / 
geen vervolg
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N PF nr. datum / tijd (waarneem)adres 
+ plaatsnaam 
melder

soort 
melding

omschrijving melding. bevindingen status        

vervolg
113 5646    

RD
18-12-2012    
16.50

Hendstehof    
Harlingen

stank Melder geeft door: Voor de tweede keer vanmiddag is er sprake van 
stankoverlast. Het is een branderige geur. Eerst werd dit geroken in het 
Oosterpark te Harlingen rond 16.30 uur. Melder heeft het vermoeden 
dat het afkomstig is van de afvalverbranding in Harlingen.

Actuele windkracht en windrichting; ZW, 1 tot 2 m/s al gedurende de 
hele dag. Ter plaatse gesproken met de melder. Geen geur 
waargenomen. Aangegeven dat het vervelend is dat mensen overlast 
ondervinden. Tevens is met melder gesproken over de mogelijkheid 
dat de afvaloven de veroorzaker van de ondervonden overlast is. 
Uitgelegd dat de afvaloven ten noorden van het woonhuis ligt en dat 
de wind Z-West is. Op basis van windkracht en windrichting is het 
niet aannemelijk dat de afvaloven de veroorzaker is geweest. Dit 
werd bevestigd. 

niet terecht 
vwb REC/ 
herkomst 
onbekend 
geen vervolg.

112 5645    
RD

17-12-2012    
22.36

Readyk    
Wijnaldum

stank Stankoverlast veroorzaakt vermoedelijk door de afvaloven. Met melder afgesproken om ter plaatse te gaan, maar de melder niet 
te bezoeken; deze wilde gaan slapen.Om 23.29 ter plaatse. Actuele 
wind: ZW 2 Bft. De pijp van de REC en de rook waren duidelijk 
zichtbaar. De rookpluim ging inderdaad over Wijnaldum. Echter om 
23:35 uur geen geur waarneembaar. Vervolgens diverse straten van 
Wijnaldum in gereden, overal geen geur waarneembaar. Bij de REC 
waren geen bijzondere procesomstandigheden. De installatie draaide 
goed.

onbekend / 
geen vervolg

111 5633    
FB

26-11-2012    
17.10

Midlumerlaan   
Harlingen

rook Er kwam deze ochtend (10.00 uur) zwarte rook uit de pijp van de 
afvaloven in Harlingen. Er komt nu (17.00 uur) geen rook meer uit de 
afvaloven. Bericht is ter kennisgeving. Er wordt naderhand nog een foto 
gemaild.

Deze klacht is achteraf gemeld. Op de foto is duidelijk te zien dat er 
grijze rook uit de schoorsteen komt. Dit is waterdamp. Op het 
moment van de waarneming was er geen sprake van overschrijding 
van de emissiewaarden. Er was sprake van een normaal 
verbrandingsproces.

waarneming 
terecht /geen 
vervolg.

110 5607   
AH

27-10-2012   
22.43

Vierkantsdijk    
Harlingen

rook Er komt rook uit de pijp van de afvaloven in Harlingen, de rook trekt nu 
het Wad op. Volgens de melder mag dit niet. De afvaloven mag geen 
rook uitstoten.

Bij de REC is geen storing.Er is geen sprake van een overschrijding 
van de emissiewaarden. Er is wel vaker rook of stoom zichtbaar. Dit 
heeft te maken met de buitentemperatuur en de luchtvochtigheid.

niet terecht 
/geen 
vervolg.

109 5562   
HS

19-09-2012   
13.30

J.Zeinstrastrjitte   
Herbaijum

stank Melder heeft branderige plasticlucht geroken op vrijdag 14 september 
2012 om ca. 16:00 uur. De klacht is gemeld bij de politie. De politie 
verwijst de melder door naar de provincie. De Melder is er zeker van 
dat de geur afkomstig is van de afvalverbrandingsoven in Harlingen.

Omdat de klacht achteraf is gemeld, zijn de mogelijkheden voor 
nader onderzoek van de klacht beperkt. De windrichting was rond het 
genoemde tijdstip noordnoordwest. Op het moment van de 
waarneming zijn er geen bijzonderheden bij de REC, er is sprake van 
een normaal verbrandingproces.

onbekend 
vwb REC/ 
herkomst 
onbekend 
geen vervolg.

108 5538   FB 18-08-2012   
07.35

F.Domela 
Nieuwenhuisstr.   
Harlingen

stank Melder geeft per mail door: Stankoverlast waarschijnlijk veroorzaakt 
door REC-OMRIN. Afgelopen nacht,zaterdag 18 augustus 2012 hing er 
een vieze,chemische lucht boven Harlingen,met name in de 
Oosterparkwijk. We ruiken dit wel eens vaker,maar dit maal was het 
wel heel erg. De lucht slaat op de luchtwegen, hoesten en keelpijn zijn 
het gevolg. Alle ramen en deuren moesten hermetisch afgesloten 
worden en dat bij een hoge buitentemperatuur.

Ter plaatse geen stank meer geconstateerd.  Samengevat gemaild 
bericht: In het verleden hebben wij eerder meldingen gehad 
stankoverlast in de Oosterparkwijk.                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Onderzoek heeft nooit geleid tot het achterhalen van een definitieve 
veroorzaker. In dit specifieke geval is het achteraf moeilijk na te gaan 
wie de veroorzaker van de stankoverlast is geweest. De wind was 
ZW, kracht 3, dus de REC kan het niet geweest zijn.Verzoek: Als 
eenzelfde situatie zich voordoet, dit telefonisch te melden bij het 
MilieuAlarmNummer Fryslân. Na de melding komt een milieu-
ambtenaar van de provincie indien nodig zsm ter plaatse voor een 
onderzoek.

niet terecht 
vwb REC/ 
herkomst 
onbekend 
geen vervolg.
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N PF nr. datum / tijd (waarneem)adres 
+ plaatsnaam 
melder

soort 
melding

omschrijving melding. bevindingen status        

vervolg
107 5433 RD 22-06-2012    

10.04
Sedyk 
Pieterbierum

stank Melder geeft stankoverlast door van de REC in Harlingen Ter plaatse geweest. Melder vertelt dat hij de REC ruikt. Het slaat op 
de keel, veroorzaakt een droge mond en veroorzaakt hoofdpijn. Er is 
bij vlagen een chemische lucht te ruiken. Het is niet vast te stellen of 
deze geur ook afkomstig is van de REC of dat sprake is van een 
andere bron. Produktieproces bij de REC verloopt normaal.

onbekend 
voor wat 
betreft REC, 
klacht terecht 
/ herkomst 
onbekend 
geen vervolg

106 5427    
TS

18-06-2012    
16.57

Sedyk     
Pietersbierum

stank Melder geeft aan dat er sprake is van stankoverlast van de Rec in 
Harlingen.

Windrichting is west windkracht 4. Veroorzaker van de stank kan niet 
de REC zijn gezien de windrichting. De mogelijke oorzaak van de 
stankoverlast kan het bestrijdingsmiddel zijn wat op het nabijgelegen 
veld met uien is toegepast.

niet terecht 
vwb REC / 
geen vervolg

105 5426    
TS

18-06-2012    
14.38

Tsjerkebourren    
Kûbaard

stank Het ruikt vreselijk buiten, windrichting Noord/West. Het gaat om een 
chemische lucht. Melder weet niet waar het van afkomstig is maar 
denkt uit Harlingen (REC).

Om 15:20 uur ter plaatse. Chemische lucht niet meer waarneembaar. 
Wie de veroorzaker is van de stank is niet vast te stellen.

onbekend / 
geen vervolg

104 5423    
TS

17-06-2012    
11.41

Sedyk     
Pietersbierum

stank Stankoverlast REC Harlingen. Melder krijgt er keelpijn van. Bij vlagen is er een chemisch luchtje waarneembaar. Melder krijgt er 
een droge keel van; zijn hele gezin heeft er last van.Melding  
doorgegeven aan de REC Harlingen en aande toezichthouder. Om 
13:30 uur ter plaatse geweest met de melder. Eenmaal een lichte 
chemische geur waargenomen. Wat de stankoverlast veroorzaakt is 
niet vast te stellen. Productieproces bij de REC verloopt normaal.

onbekend 
voor wat 
betreft REC, 
klacht terecht 
/ herkomst 
onbekend 
geen vervolg

103 5421    
TS

16-06-2012    
12.19

Sedyk     
Pietersbierum

stank Melder staat tegen de zeedijk aan iets verder dan Roptazijl bij 
Harlingen. Het stinkt heel er naar plastic, afkomstig van de oven (REC).

Wat de stankoverlast veroorzaakt is niet vast te stellen. 
Productieproces bij de REC verloopt normaal. Klacht doorgegeven 
aan de REC Harlingen en aan de toezichthouder REC.

onbekend 
voor wat 
betreft REC, 
klacht terecht 
/ herkomst 
onbekend 
geen vervolg

102 5420    
TS

16-06-2012    
09.37

Sedyk     
Pietersbierum

stank Melder geeft door dat hij stankoverlast van de REC ondervindt en ruikt 
het nu nog steeds.

Bij vlagen is er een chemisch luchtje waarneembaar. Melder krijgt er 
een droge keel van, zijn hele gezin heeft er last van. Hij wil dat er op 
zijn erf gemeten wordt. Wat de stankoverlast veroorzaakt is niet vast 
te stellen. Productieproces bij de REC verloopt normaal. Klacht 
doorgegeven aan de REC Harlingen en aan de toezichthouder van de 
REC.

onbekend 
voor wat 
betreft REC, 
klacht terecht 
/ herkomst 
onbekend 
geen vervolg
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N PF nr. datum / tijd (waarneem)adres 
+ plaatsnaam 
melder

soort 
melding

omschrijving melding. bevindingen status        

vervolg
101 5419    

TS
15-06-2012    
15.53

Sedyk     
Pietersbierum

stank Melder geeft aan: stankoverlast; wordt veroorzaakt door de 
verbrandingsoven in Harlingen. Melder wil dat er gemeten wordt.

Ter plaatse is er bij vlagen een chemisch luchtje waarneembaar. 
Melder krijgt er een droge keel van, het hele gezin heeft er last van. 
Hij wil dat er op zijn erf gemeten wordt. Wat de stankoverlast 
veroorzaakt is niet vast te stellen. Productieproces bij de REC 
verloopt normaal. Toezichthouder REC gevraagd contact op te nemen 
met de melder.

onbekend / 
geen vervolg

100 5345    
TS

11-04-2012   
22.53

Dukerstraat    
Sexbierum

stank Stankoverlast vermoedelijk van de afvaloven uit Harlingen. Ter plaatse geur van siliconenkit geconstateerd. Windrichting was 
Zuid-Zuidwest. Vanuit Sexbierum via Pietersbierum naar Harlingen 
gereden; geen geur waarneembaar. Er was bij de REC geen 
afwijkende emissie of storing op dit tijdstip.

onbekend / 
geen vervolg

99 5328    
FB

03-04-2012    
21.07

Roniaweg    
Harlingen

stank Stankoverlast vanaf vanavond 19.00uur. Branderige lucht. Melder weet 
niet waar het vandaan komt, maar ziet pluimen vanaf de afvalcentrale.

22.00 uur; Melder bezocht. Geen geur waargenomen. Melder rook 
ook (bijna) niks meer. Ook in de buurt niks geroken. Op verzoek van 
de melder de volgende dag terugkoppeling over de 
bevindingen.Melder woont ten zuiden van de REC. Volgens 
Meteovista was de wind Oost en aan het begin van de avond Oost-
Noord-Oost.De hele avond  windsnelheid: 4-5 m/s. Bij de REC was 
geen abnormale emissie en geen storing. Volgens de melder was de 
REC de oorzaak van de stank; het heerste nog in de keel en last van 
irritatie rond de mond. Het had geroken naar verbrand plastic oid.

niet terecht 
vwb REC / 
geen vervolg

98 5308    
CH

24-03-2012    
14.20

De Haven    
Harlingen

roet en rook Melder geeft aan dat er veel vieze rook komt uit de verbrandingsoven in 
Harlingen. 

Om circa 16.00 uur ter plaatse. Alleen licht grijze rook waargenomen. 
Bij de REC zijn geen bijzonderheden en geen afwijkingen 
geconstateerd. Vanwege de droge rookgasreiniging van de REC is de 
rookpluim meestal niet zichtbaar, maar onder bepaalde 
weersomstandigheden is dit wel mogelijk. Er was bij de REC geen 
sprake van een storing of afwijkende emissies.

onbekend / 
geen vervolg

97 5306    
CH

15.53 Havenweg    
Harlingen

roet en rook De afvaloven in Harlingen geeft erg veel zwarte rook Om circa 16.00 uur ter plaatse geen zwarte rook maar licht grijze 
rook waargenomen. Melder thuis niet bezocht omdat deze aangaf 
niet thuis te zijn. Windrichting volgens MeteoVista: Noord NoordOost. 
Bij de REC waren geen bijzonderheden, afwijkingen of storingen. Zie 
ook melding PF nr. 5308

onbekend / 
geen vervolg

96 5295     
AH

12-03-2012    
14.24

Lange Lijnbaan    
Harlingen

stank/rook Melder geeft door: vanochtend was er een behoorlijke stankoverlast 
aan de Lange Lijnbaan in Harlingen. Er hing ook een flinke rookwolk. 
Melder heeft nu nog last van hoofdpijn.

Melding doorgegeven aan toezichthouder. Meldkamer REC geeft door 
dat er vanochtend geen storingen zijn geweest en geen 
overschrijdingen van de emissiegrenswaarden. Doorgegeven aan 
melder.

onbekend / 
geen vervolg

95 5294    
AH

12-03-2012    
10.38

W.Boothstraat 
Harlingen

rook Melder ziet grote zwarte wolken bij Omrin vandaankomen en wil weten 
wat er aan de hand is.

Melding doorgegeven aan de toezichthouder. Deze heeft contact 
gehad met de controlekamer REC: er zijn geen storingen of 
emissiegrenswaarden overschreden. Melder is telefonisch op de 
hoogte gebracht.

onbekend / 
geen vervolg
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N PF nr. datum / tijd (waarneem)adres 
+ plaatsnaam 
melder

soort 
melding

omschrijving melding. bevindingen status        

vervolg
94 5292    

TS
11-03-2012   
20.35

Haulewei    
Harlingen

rook Melder geeft aan rook gezien te hebben bij de afvalverwerking in 
Harlingen. Het betreft vieze rook die volgens melder niet in de lucht 
thuis hoort.

Ter plaatse geweest. 21:20 uur controlekamer REC. Geen 
bijzonderheden. Windrichting West-Noordwest. Temp. 7 °C. Hoge 
luchtvochtigheid. Vocht in de pluim van de REC wil dan niet 
verdampen met als gevolg een lang gerekte rookpluim. De rookpluim 
lijkt bruin/geel  van kleur in de avond veroorzaakt door de verlichting 
van het industrieterrein. Melder op 12 maart 2012 teruggebeld en 
bevindingen doorgegeven. De REC is uitgerust met een droge 
rookgasreiniging. Hierdoor is de rookpluim meestal niet zichtbaar. 
Onder bepaalde weersomstandigheden kan de rookpluim zichtbaar 
zijn. Er was geen sprake van een storing of afwijkende emissies op 
het tijdstip.

terecht / 
geen vervolg

93 5280 AB 23-02-2012  
18.56

Folkert Poststraat
Midlum

geluid Melding binnengekomen dat de REC energiecentrale in Harlingen heel 
veel lawaai zou maken. 

Bij de REC waren geen bijzonderheden. Ter plaatse bij de REC was 
kort het geluid van een pomp/compressor hoorbaar (vergelijkbaar 
met het geluid van een giertank). Het geluid was afkomstig van het 
gedeelte van het industrieterrein tussen de REC en het einde van de 
pier aan de Langelijnbaan (dus niet van de REC). Ter plaatse bij de 
melder in Midlum was het eerder geconstateerde geluid opnieuw 
hoorbaar. Melder gaf aan dat ze dit geluid bedoelden. Daarom 
opnieuw naar het industrieterrein gereden, maar ter plaatse was het 
geluid weer opgehouden. Ook na langere tijd werd het geluid niet 
opnieuw gehoord.

niet terecht 
vwb REC / 
geen vervolg

92 5275    
FB

16-02-2012    
13.00

Harlingerstr.weg   
Midlum

stank Melder geeft door: stankoverlast van Omrin/REC. Plasticgeur en vieze 
walm.

Melder rook nu ook weinig meer, maar een uur geleden wel! Wind 
was nu gedraaid. Ter plaatse niks geroken. Ook niet op diverse 
andere plaatsen in de omgeving van de REC. 

onbekend / 
geen vervolg

91 5274    
FB

16-02-2012    
09.10

Waadseewei A31   
Leeuwarden

rook Melder is onderweg van Leeuwarden naar Harlingen. Er hangt een 
grijze rookpluim vanuit de afvalverwerking bij Harlingen. De pluim hang 
tamelijk laag en strekt zich kilometers uit, richting zuidwest Friesland.

De REC is uitgerust met een droge rookgasreiniging. Hierdoor is de 
rookpluim meestal niet zichtbaar. Onder bepaalde 
weersomstandigheden kan de rookpluim zichtbaar zijn. Er was geen 
sprake van een storing of afwijkende emissies op het tijdstip.

terecht / 
geen vervolg

90 5273    
FB

16-02-2012 
08.35

Harlingerstr.weg   
Midlum

rook Er komt een enorme rookpluim uit de afvaloven in Harlingen en alle 
rook waait de kant op van Midlum. Melder wil graag weten wat er aan 
de hand is en of het schadelijk is.

De REC is uitgerust met een droge rookgasreiniging. Hierdoor is de 
rookpluim meestal niet zichtbaar. Onder bepaalde 
weersomstandigheden kan de rookpluim zichtbaar zijn. Er was geen 
sprake van een storing of afwijkende emissies op het tijdstip.

terecht / 
geen vervolg
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N PF nr. datum / tijd (waarneem)adres 
+ plaatsnaam 
melder

soort 
melding

omschrijving melding. bevindingen status        

vervolg
89 5271   

RK
13-02-2012   
23.21

Droogstraat   
Harlingen

rook Melder reed Harlingen binnen vanaf Franeker en ziet grote rookpluim 
vanaf Oostpoort over de stad walmen. Hij kon in eerste instantie niet 
zien waar de pluim vandaan kwam, maar vermoedde van de REC, 
omdat thuis aangekomen het licht naar rottend afval stonk. De pluim 
gaat horizontaal over de stad.

Omstreeks 00.00 uur ter plekke gekeken. Inderdaad grote pluim 
waargenomen die op de stad lijkt neer te dalen. Wind was 
noordwest. Bij de REC komt een zichtbare pluim uit de schoorsteen. 
De windsnelheid die gemeten wordt op de schoorsteen was 19 km/u. 
Op de controlekamer van de REC gesproken met de operator. De 
gemeten emissieparameters doorgenomen, maar over de afgelopen 
48 uur zijn geen afwijkingen/overschrijdingen te constateren. 
Luchtvochtigheid 100%, buitentemperatuur 3 graden celsius. Naar 
verwachting is de rookpluim zichtbaar door een combinatie van hoge 
luchtvochtigheid en een lage buitentemperatuur. De melder is 
omstreeks 0.30 uur op de hoogte gebracht van de waarnemingen. 

terecht / 
geen vervolg

88 5255   
AH

29-01-2012  
14.14

Barkstraat   
Harlingen

stank Melder wil graag stankoverlast melden. Gaat om een brandlucht. Dit is 
de hele week al waarneembaar, maar vandaag is het extreem. Melder 
denkt dat het komt van de Afvalverwerkingsovens (REC).

Ter plaatse inderdaad lichte brandgeur waargenomen. Typische 
houtkachelgeur. REC is vanwege oostenwind niet veroorzaker.

niet terecht / 
geen vervolg

87 5254   
AH

29-01-2012   
13.40

Hoarnestreek   
Wijnaldum

luchtver. Melder geeft door: Bij de afvalverwerking (REC) komt zwarte troep uit 
de pijp. Is al de gehele ochtend aan de gang.

Ter plaatse geen zwarte rook te zien. Wel is de rookpluim zichtbaar. 
Door lichtval lijkt het donker. Er was geen sprake van een storing dan 
wel afwijkende emissies op het tijdstip.

onbekend  / 
geen vervolg

86 5240   TS 17-01-2012   
15.44

Waddenpromen.  
Harlingen

luchtver. Melder staat in Harlingen en ziet veel rook uit de schoorsteenpijp van 
de verbrandingsoven (REC) komen.

De REC is uitgerust met een droge rookgasreiniging. Hierdoor is de 
rookpluim meestal niet zichtbaar. Onder bepaalde 
weersomstandigheden kan de rookpluim zichtbaar zijn. Er was geen 
sprake van een storing of afwijkende emissies op het tijdstip.

onbekend  / 
geen vervolg

85 5227   FB 06-01-2012   
17.00

Harlingerstr.w.  
Midlum

stank Melder geeft aan dat hij een chemische/plastic brandlucht waarneemt, 
sinds 16:00 vanmiddag. Alleen buiten waarneembaar.

Ter plaatse met melder geconstateerd dat er geen brandlucht (meer) 
is waar te nemen. Wind: Noord. Kracht: 2m/sec. Volgens klager zou 
de oorzaak  één van de openhaarden van de buren kunnen zijn. 
Klager heeft daar wel vaker last van.

niet terecht / 
geen vervolg

84 5216
AH

21-12-2011
21:35

Hoarnestreek
Pietersbierum

luchtver. Overlast van de rook van de fabriek Afvaloven (geen stank). De rook 
blijft hangen.

Ter plaatse geweest en nader onderzoek verricht. Geconstateerd dat 
er op het industrieterrein door zeemist onmogelijk is om rook van de 
REC te zien. De REC is bezocht en er is geconstateerd dat er normaal 
gedraaid wordt en geen emissiewaarden worden overschreden (zie 
ook 5215).

onbekend

19



N PF nr. datum / tijd (waarneem)adres 
+ plaatsnaam 
melder

soort 
melding

omschrijving melding. bevindingen status        

vervolg
83 5215

AH
21-12-2011
21:33

Conrad Busken 
Huetstraat
Harlingen

stank Stankoverlast vermoedelijk vanaf het industrieterrein, het is een 
chemische geur, wat zoetig. Het is tegen 19:45 uur begonnen. Er staat 
weinig wind. Meneer heeft bij de REC foto's gemaakt, want er hangt 
rook over het hele industrieterrein.

Ter plaatse geweest en nader onderzoek verricht. Geconstateerd dat 
er op het industrieterrein door zeemist onmogelijk is om rook van de 
REC te zien. In de veerhaven houdt de brandweer een oefening. Zij 
veroorzaken enige geur, maar zijn niet de oorzaak van rook. Ook zij 
zien de zeemist landinwaarts trekken. De REC is bezocht en er is 
geconstateerd dat er normaal gedraaid wordt en geen 
emissiewaarden worden overschreden.

onbekend

82 5208
HS

21-12-2011 
15.05

Winamerdyk   
Wijnaldum

luchtver. Meldt rookoverlast van afvalverwerking, het gaat om een grote 
zichtbare rookwolk. Volgens melder stinkt het niet.

De installatie draait normaal, er zijn geen storingen of afwijkende 
emissies. Onder bepaalde weersomstandigheden kan de rookpluim 
zichtbaar zijn.

onbekend

81 5198
AH

15-12-2011  
19.39

Hoarnestreek 
Wijnaldum

luchtver. Melder geeft aan dat de uitstoot van de afvaloven in Harlingen van 
Omrin te zien is. Melder geeft aan er zelf geen last van te hebben, maar 
geeft duidelijk aan dat dit niet mag.

De REC is uitgerust met een droge rookgasreiniging. Hierdoor is de 
rookpluim meestal niet zichtbaar. Onder bepaalde 
weersomstandigheden kan de rookpluim zichtbaar zijn. Er was geen 
sprake van een storing dan wel afwijkende emissies.

onbekend

80 5190  AH 30-11-2011   
11.06

Haulewei  
Wijnaldum

stank Melder geeft door dat de afvaloven stinkt. Melder wil ook een 
snuffelpaal in de tuin.

Ambtenaren waren op het moment van de klacht reeds op de Lange 
Lijnbaan in Harlingen. Naast de REC gelegen bedrijf veroorzaakte 
stank en zichtbare rook. Melder heeft dat geroken, want hij beschreef 
de geur als houtkachel. Dus niet de afvaloven!

ongegrond

79 5189   
RD

30-11-2011    
08.16

Haulewei    
Wijnaldum

stank Melder geeft door stankoverlast te hebben van Omrin in Harlingen en 
dat er veel rook en uitlaatgassen uit de pijp komen.

Piketambtenaar is ter plaatse geweest. Gesproken met melder en 
samen de windrichting bepaald, WZW. Gezien de windrichting is het 
mogelijk dat de REC de eventuele veroorzaker van de klacht zou 
kunnen zijn. Op het moment van bezoek was geen stank meer 
waarneembaar, dit werd door klager bevestigd. Teruggekoppeld aan 
melder dat de klacht als "onbekend" wordt inboekt.

onbekend

78 5170   TS 17-11-2011   
16.02

Spaarlan   
Kimswerd

luchtver. Melder dient een klacht in betr. de REC. Op 16 november 2011 tussen 
12.00-15.00 uur, kwam er allemaal rook uit de schoorsteen. Melder wil 
weten of er binnen deze tijd een storing is geweest. Tevens wil melder 
de emissiewaarden van elk half uur tussen deze tijd.

Melder medegedeeld dat er geen storing is geweest tussen 12 en 15 
uur op 16 november jl. Verzoek tot het verstrekken van de 
emissiewaarden doorgegeven aan de toezichthouders.

niet terecht

77 5168   
AH

16-11-2011   
17.16

Hoarnestreek   
Wijnaldum

luchtver. Afvaloven in Harlingen stoomt zwarte rook. Melder wil dat er gekeken 
wordt. Toezegging gehad dat er nooit rook zichtbaar zou zijn.

Er is inderdaad een pluim zichtbaar uit de schoorsteen, maar dat is 
lichtgrijze/witte stoom. Door het grote temperatuursverschil is er een 
pluim zichtbaar. Contact gehad met controlekamer REC: geen 
storing.

niet terecht
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76 5167   

AH
16-11-2011   
15.29

W.Alexanderstr.   
Harlingen

luchtver. Afvalvaloven REC  blaast nu al 2 uur van dat donkergrijze rook uit. Er is 
beloofd dat er nooit rook zichtbaar zou zijn.

Direct ter plaatse gegaan. (Toevallig al in Harlingen) Er is inderdaad 
rook zichtbaar uit de schoorsteen, maar dat is lichtgrijze/witte stoom. 
Door het grote temperatuursverschil is deze zichtbaar. Contact gehad 
met controlekamer REC: geen storing.

niet terecht

75 5160   
CH

05-11-2011   
23.45

Fabrieksplein   
Harlingen

stank Stankoverlast, afvallucht. Melder heeft een vermoeden dat dit van de 
energie centrale komt, weet dit echter niet zeker. Bij noordenwind blijft 
de lucht in Harlingen hangen.

Ter plaatse om circa 1.30 uur geen geur waargenomen ook niet in de 
directe omgeving van de REC. Windrichting zwakke  noord-oostelijke 
wind.

onbekend

74 5121   
AH

13-10-2011    
22.01

Franekereind    
Harlingen

stank Stankoverlast in de wijk. Is vanmiddag begonnen. Lijkt op afvalgeur. 
Mogelijk veroorzaakt door de REC.

Ter plaatse geen geur geroken. Gezien de windrichting  is de REC 
waarschijnlijk niet de veroorzaker geweest.

niet terecht

73 5120  AH 13-10-2011  
22.00

Rozengracht    
Harlingen

stank Vieze lucht in de stad onder meer bij de Grettingalaan. Mogelijk door 
Omrin veroorzaakt. (REC)

Ter plaatse geen geur geroken. Gezien de windrichting  is het 
waarschijnlijk niet de REC geweest.

niet terecht

72 5030   
RD

31-08-2011   
22.30

Siverdaleane    
Wijnaldum

rook Rookoverlast Afvaloven. Industrieterrein staat onder de rook Contact opgenomen met de controlekamer van de REC. Men was 
weer aan het opstarten.Er komt alleen waterdamp uit de 
schoorsteen.Er ligt geen afval in de bunker en er is geen afval 
verbrand. Klager bezocht; deze heeft zelf geen overlast. Woont ten 
Noord Oosten van de REC. Klager zag dat de rookpluim uit de 
schoorsteen snel daalde en maakte zich hierover zorgen. Klager is 
bezorgd dat rook bij andere windrichting over de woning komt en 
vindt dat dit niet kan. Ter plaatse was niets meer van rook 
waarneembaar.

onbekend

71 5014 CH 24-08-2011 
08.45

Koningsweg 
Harlingen

stank Melder geeft aan last van stankoverlast te hebben. Het komt 

waarschijnlijk van de vuilverbranding
ter plaatse niets geroken, kan ivm windrichting (oostenwind) niet van 
REC afkomstig zijn

niet terecht

70 4960   FB 28-07-2011   
15.45

Hoarnestreek   
Pietersbierum

stank Er komt zwarte rook uit de schoorsteen van de REC. Stinkt naar 
verbrande autobanden.

Situatie bekend. De REC heeft rechtstreeks aan de provincie gemeld 
dat men te maken heeft met een storing. Er wordt aan gewerkt. Niet 
bekend hoelang dit gaat duren. Achteraf blijkt dat er geen 
overschrijding van het daggemiddelden is geweest. Melder vindt het 
niet juist dat je een boete krijgt als je een autoband verbrandt en dat 
dit zo maar kan.

terecht

69 4946   
CH

18-07-2011   
15.15

Hoarnestreek   
Wijnaldum

stank Afvaloven in Harlingen braakt grijze rook uit. Melder heeft nog geen 
overlast ervaren.

Volgens toezichthouder is bij een bepaalde lichtinval inderdaad een 
licht grijze rook zichtbaar uit de schoorsteen. Bij de REC zijn geen 
bijzonderheden en loopt alles volgens wens. Diagram van de emissie 
tijdens de klacht is gekoppeld. De melder was op de dag van de 
melding niet bereikbaar, pas op 20 juli geinformeerd over de 
bevindingen.

terecht
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68 4903   

CH
28-06-2011   
10.54

Alde Leane   
Wijnaldum

geluid Vanmorgenvroeg om circa 07.00 uur ernstige geluidsoverlast van de 
REC te Harlingen. Paarden met veulens durfden zelfs niet in de wei.

Klacht terecht. Voor afhandeling zie klachtnr.4901. Melder telefonisch 
over voorval geïnformeerd.

terecht

67 4902   
CH

28-06-2011   
09.53

Winamerdyk   
Wijnaldum

geluid Geluidsoverlast afkomstig van de REC te Harlingen. Klacht terecht. Voor verdere afhandeling zie klachtnr 4901. Melder 
telefonisch over voorval geïnformeerd.

terecht

66 4901  CH 28-06-2011   
09.05

Buorren   
Wijnaldum

geluid Geluidsoverlast afkomstig van de REC te Harlingen. Klacht terecht. Voor afhandeling zie klachtnr. 4896. Melder ter 
plaatse over voorval geïnformeerd. Om circa 09.00 uur opnieuw 
gebeld met de REC. Geluidsprobleem was toen nagenoeg verholpen, 
omdat REC heeft besloten om verbrandingsintallatie stil te leggen.

terecht

65 4900   
CH

28-06-2011   
08.29

J. v. Dijkstrjitte   
Wijnaldum

geluid Geluidsoverlast afkomstig van de REC te Harlingen. Voor afhandeliing zie melding nr 4896. Melder terplaatse over voorval 
geïnformeerd.

terecht

64 4899  CH 28-06-2011  
07.11

Buorren   
Wijnaldum

geluid Geluidsoverlast afkomstig van de REC te Harlingen. Voor afhandeliing zie melding nr 4896. Melder telefonisch over 
voorval geïnformeerd.

terecht

63 4898   
CH

28-06-2011   
06.59

Hornestreek   
Pietersbierum

geluid Geluidsoverlast afkomstig van de REC te Harlingen. Voor afhandeliing zie melding nr 4896. Melder telefonisch over 
voorval geïnformeerd.

terecht

62 4896   
CH

28-06-2011   
06.55

Siverdaleane   
Wijnaldum

geluid Geluidsoverlast afkomstig van de REC te Harlingen. Ter plaatse in Wijnaldum om circa 08.00 uur; klacht is terecht. Geluid 
afkomstig van het stoomafblazen door de REC. Vanwege problemen 
bij buurbedrijf kunnen zij de stoom niet kwijt. Verwachting is dat het 
ongeveer 15 minuten gaat duren. Melder hierover telefonisch 
geïnformeerd.

terecht

61 4872   FB 13-06-2011   
15.37

Sedyk       
Wijnaldum

stank Stankoverlast. Gezien de windrichting waarschijnlijk veroorzaakt door 
de REC.

16.15 uur ter plaatse bij de klager. Niets waar te nemen. De melder 
ruikt nu ook niks meer. Was een kortstondige, branderige lucht. Ook 
op andere plaatsen in de omgeveing: geen waarneming. Meldkamer 
REC: Alles draait normaal, geen bijzonderheden.

onbekend

60 4863   
AH

06-06-2011   
09.48

R.Terpstralaan   
Franeker

luchtver. Afgelopen vrijdag is melder met kinderen en bejaarde door de rook 
gelopen van de schoorsteen van Omrin. Melder wil weten of dit 
schadelijk is geweest. Na een bezoek aan de pier i.v.m. de HT-race liep 
het gezin op de terugweg 10 minuten door de rook. Het hele gebied 
was er mistig van.

Er is op 3 juni jl. een storing geweest waarna de afvalverbranding 
onmiddellijk is gestaakt totdat de oorzaak van de storing is opgelost. 
Ondanks dat sprake is geweest van enige hinder is er geen gevaar 
geweest voor de omgeving.

terecht

59 4858   
AH

04-06-2011   
05.13

Harlingerstraatweg   
Midlum

geluid Melding van geluidsoverlast door stoomafblazen van afvalcentrale REC. Om 6:00 uur ter plaatse. Niet REC, maar ander bedrijf blaast stoom 
af. Doorgegeven aan betr. toezichthouder.

niet terecht 
vwb REC

58 4860   
AH

04-06-2011   
09.12

W.Alexanderstraat 
Harlingen

luchtver. Melder geeft aan dat de afvaloven al vanaf donderdagavond half negen 
veel dikke zwarte rook uitstootte. In de krant stond alleen een melding 
voor vrijdag. Is dat bij de provincie bekend?

Melder te woord gestaan. Niet meer te verifiëren, maar mogelijk 
terecht ivm andere melding van do 02-06-11.

onbekend
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57 4861   

AH
04-06-2011   
09.40

Anoniem stank Melder heeft vannacht overlast ondervonden van de afvalovens in 
Harlingen. 

Voor kennisgeving aangenomen ivm anonimiteit. Waarneemlokatie en 
tijdstip niet bekend.

onbekend

56 4857  AH 03-06-2011   
21.48

Midlumerlaan   
Harlingen

stank Melder geeft aan in de Willemshaven ter hoogte van KNRM een lucht 
van verbrand plastic te ruiken. Er komt een rookspoor van de afvaloven.

Om 22.15 uur met toezichthouder ter plaatse in Willemshaven. Niets 
(meer) te ruiken.

onbekend

55 4855   
AH

03-06-2011   
16.27

Frittemastraat   
Midlum

stank Stankoverlast van de afvalcentrale sinds 11.10 vanochtend, rookt ook 
erg. Melder ruikt het nu nog.

Storingen zijn bekend. Stankoverlast ter plaatse van woning klager 
gezien de NO wind niet mogelijk.

niet terecht

54 4852   
AH

03-06-2011   
12.20

Waddenpromenad
e   Harlingen

luchtver. Melder kan MAN niet bereiken en belt met piketambtenaar zelf. 
Ongeveer 10.15 uur gele rook van afvaloven. Nu niet meer 
waarneembaar.

REC gebeld. Zij bevestigen dat er opnieuw een storing is. terecht

53 4856   
AH

03-06-2011   
21.18

Willemshaven   
Harlingen

stank Stankoverlast bij de Willemshaven in Harlingen van de afvaloven van 
Omrin. Melder ruikt dit sinds ca. 21.00, tevens is een grijsbruine 
rookpluim te zien.

22.15 met toezichthouder ter plaatse in Willemshaven. Niets (meer) 
te ruiken.

onbekend

52 4849   
AH

02-06-2011   
21.27

Waddenpromenad
e   Harlingen

stank Melder geeft aan dat er een erg vieze, misselijkmakende lucht vanuit de 
afvaloven werd waargenomen, maar deze is nu niet meer aanwezig.

Klacht niet meer verifieerbaar. onbekend

51 4846   
DD

31-05-2011   
12.28

Horscamp   
Harlingen

geluid Bedrijf Omrin geeft geluidsoverlast Contact opgenomen met melder. Volgens melder liet Omrin (REC) 
tussen 12.15 u en 12.30 u  een geluid horen dat klonk als het 
opstijgen van een hete luchtballon. Het was hetzelfde  geluid als 
vorige maand, alleen niet zo erg. Momenteel (12.30 u)  is het geluid 
opgehouden. Omdat Omrin het toen niet gemeld heeft en nu ook wel 
niet zal melden, heeft melder besloten het nu zelf maar te melden. 
De toezichthouder heeft contact opgenomen met de controlekamer 
van de REC. Hierbij werd aangegeven dat er inderdaad sprake was 
van een turbinetrip, waardoor via het noodventiel stoom is 
afgeblazen.

terecht

50 4844
DD

29-05-2011
09.02

E. Sybesmastrjitte
Tzummarum

lucht-stank Melder heeft stankoverlast, komt uit het noord westen, chemische geur, 
geen idee waar het vandaan komt.

Om 9.50 uur ter plaatse. Op dat moment geen vreemde geur 
geroken. Melder rook ook niets meer. Volgens de melder kwam de 
geur (een soort zure, chemische geur) bij vlagen. Melder had deze 
geur de laatste dagen wel vaker geroken. Melder heeft de geur alleen 
buiten geroken en niet in huis. Melder denkt dat de geur afkomstig is 
van het spuiten van gewassen of van de nieuwe vuilverbranding in 
Harlingen.

onbekend
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49 4823   TS 17-05-2011    

15.29
Korte Lijnbaan    
Harlingen

stank Melder geeft aan dat men stankoverlast van de vuilverbranding in 
Harlingen heeft. Het gaat om een sterke chemische lucht. (ruikt als 
verbrand plastic)

Klacht doorgegeven aan de toezichthouder. Deze was om ca. 16:40 
uur ter plaatse. De melder is aanwezig op de kade. Er is een lichte 
geur waarneembaar, maar niet als typische afvalgeur te 
bestempelen. De melder geeft aan dat de geur de dag daarvoor 
erger was. Nader onderzoek wees uit dat de geur afkomstig is van de 
REC en veroorzaakt wordt door de op- en overslag van afval. Visueel 
vastgesteld dat de rookgassen opstegen, zodat het niet aannemelijk 
is dat dit de waargenomen lichte geur veroorzaakt. Er is niet vast te 
stellen of er sprake is van een overtreding van de 
vergunningvoorwaarden.

terecht

48 4833    
FB

13-05-2011  
07.51

Harlingen stank Deze klacht is ingediend bij Milieuklachten.nl en doorgestuurd aan 
Postbode Harlingen (gemeente). Daarna aan de prov. gestuurd. Melding 
betreft "Stank, die hoesten veroorzaakt. Ramen en deuren onmiddellijk 
gesloten. 23.00 uur 11 mei Harlingen.Mogelijke veroorzaker: REC."

Omdat melding een klacht betreft van 11 mei jl : niet meer na te 
gaan.

onbekend

47 4815   TS 13-05-2011   
09.40

Rijksweg     
Herbaijum

stank Melder geeft aan een poosje terug een vreemde geur te hebben 
geroken en niet wist waar het vandaan kwam. Nu leest melder in de 
krant wat het geweest is en vraagt of dit in het vervolg niet eerder 
bekend gemaakt kan worden.

Aan melder uitgelegd dat er afspraken zijn gemaakt tussen provincie 
en Omrin om storingen bij de REC direct te melden waardoor er 
adequaat gereageerd kan worden op klachten vanuit de omgeving.

onbekend

46 4814   TS 13-05-2011   
07.53

Oosterstraat  
Harlingen

stank Melder meldt: afgelopen nacht 23:00 uur een erge stankoverlast. Het is 
een zure, zwavelachtige lucht. Op dit moment is de geur weg. Men 
heeft geen idee van wie het afkomstig kan zijn. Mevrouw geeft aan de 
geur in huis en in de gordijnen te hebben.

Melder gesproken. Klacht is niet meer te achterhalen. Windrichting 
was overwegend west. Melder woont ten zuiden van de REC. 
Afgesproken dat zodra melder weer wat ruikt direct het 
milieualarmnummer belt.

onbekend

45 4829 FB 12-05-2011  
17.47

Pr. Beatrixstraat   
Harlingen

stank Deze klacht is ingediend bij Milieuklachten.nl en doorgestuurd aan de 
gemeente Harlingen. Daarna op 12 mei 2011 om 17:47 uur aan de 
prov. gestuurd. Melding betreft "Stank, die hoesten veroorzaakt. Ramen 
en deuren onmiddellijk gesloten. 23.00 uur 11 mei Harlingen. Mogelijke 
veroorzaker: REC."

Onderzoek achteraf naar oorzaak klacht is niet mogelijk. De oorzaak 
blijft onbekend. Er zijn geen bijzonderheden bij de REC. De 
windrichting van de zwakke wind is gedraaid van noordwest naar 
Noord-noordoost.

onbekend

44 4812   TS 12-05-2011   
20.18

Horscamp   
Harlingen

geluid Geluidoverlast van de REC van Omrin op 10 mei 2011. Melder wil alsnog geluidoverlast melden veroorzaakt door de 
afvaloven van Omrin op 10 mei 2011.

terecht

43  4810  
CH

11-05-2011   
11.00

Grote Ossenmarkt   
Harlingen

geluid Raar geluid op dinsdagavond, ca. 22:15 uur. Geluid leek op een ballon 
die opgeblazen wordt met gas. Het geluid kwam vanuit de afvaloven. 
Tevens kwam daarbij een brandlucht vrij, alsof hout of dennen in de 
brand staat. sema droog milieu

klacht vwb geluid terecht zie melding de Rec: Afvalcentrale. Er is een 
probleem geweest met de stoomaflaat waardoor er stoom afgeblazen 
is door het dak, wat geluidoverlast gaf. Het probleem is nu opgelost, 
heeft 10 minuten geduurd.

terecht

42   4809  
CH

11-05-2011   
09.35

Midlumerlaan   
Harlingen

geluid Melder geeft door dat er gisteravond tussen 22.20 uur en 22.40 uur erg 
lawaaioverlast was van de afvaloven. Ook meldt ze dat op 09-05-2011 
om 15.45 uur een erge stankoverlast was van hetzelfde bedrijf.

klacht vwb geluid terecht zie melding Rec :Afvalcentrale. Er is een 
probleem geweest met de stoomaflaat waardoor er stoom afgeblazen 
is door het dak, wat geluidoverlast gaf. Het probleem is nu opgelost, 
heeft 10 minuten. melding vwb stankoverlast dd 9 mei 2011 niet 
meer na te gaan.

terecht
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41   4807  

CH
11-05-2011   
08.15

Chr. Huygenstraat   
Harlingen

geluid Melder geeft aan gisteravond geluidsoverlast te hebben gehad van de 
afvaloven. Lawaai werd veroorzaakt door het afblazen van de 
afvaloven. De overlast was er gisteravond tussen ongeveer 22:00 uur 
en 22:30 uur. Melder wil graag even contact.

Melder meegedeeld dat klacht terecht was en dat gisteravond door 
de Rec stoom is afgeblazen en dat dit door de Rec direct is gemeld.

terecht

40  4806  
CH

10-05-2011   
23.18

Harlingen geluid Melder meldt geluidsoverlast. Doorgegeven dat het reeds bekend is en actie ondernomen wordt. terecht

39   4804  
CH

10-05-2011  
22.25

Harlingerstr.weg   
Midlum

geluid Ontzettende lawaaioverlast een bulderend geluid van een bedrijf op het 
industriehaven

Klacht terecht zie melding Rec: Afvalcentrale. Er is een probleem 
geweest met de stoomaflaat waardoor er stoom afgeblazen is door 
het dak, wat geluidoverlast gaf. Het probleem is nu opgelost, heeft 
10 minuten geduurd.

terecht

38   4803  
CH

10-05-2011   
22.25

Hendstehof   
Harlingen

geluid Melder geeft geluidsoverlast door van de afvaloven. Het is nu heel erg. 
Het is erger dan normaal.

Klacht terecht. Melding Rec Afvalcentrale: Er is een probleem 
geweest met de stoomaflaat waardoor er stoom afgeblazen is door 
het dak, wat geluidoverlast gaf. Het probleem is nu opgelost, heeft 
10 minuten geduurd.

terecht

37 4828   FB 10-05-2011   
22.20

Harlingen geluid Op 11 mei 2011, 9:58 uur is er via de gemeente Harlingen per mail een 
melding ontvangen van geluidsoverlast. Melding luidt: "Bij ons is een 
gigantisch lawaai te horen waarbij zichtbaar richting nieuwe 
industriehaven te zien is dat er een lading rook de lucht ingeblazen 
wordt. Het zal ons niks verbazen dat dit de afvaloven is. Het is te gek 
voor woorden dat er op een tijdstip als dit zo'n herrie gemaakt wordt. 
Meerdere mensen in de buurt waren van plan om naar bed te gaan of 
lagen er al in maar kwamen verontrust naar buiten. Jullie doen er goed 
aan, als het de afvaloven was, Omrin een enorme boete op te leggen 
wegens het veroorzaken van overmatige geluidsoverlast zonder 
vergunning. Doet een kleine middenstander zoiets dan is die de pineut, 
dit mag voor een groot bedrijf niet anders zijn... Met vriendelijke groet, 
een verontruste inwoner van deze stad."

Klacht terecht, stoomuitlaat via veiligheidsvoorziening. Dit kan 
geluidhinder geven.

terecht

36 4801   
HS

10-05-2011  
13.33

Midlumerlaan   
Harlingen

stank Binnengekregen via de gemeente Harlingen. De klacht is op 9 mei om 
01:14 uur ingediend middels een vragenformulier op het REC-loket. 
Klacht luidt: Wij worden uit de slaap gehouden door een reuk van 
verbrand rubber. Dit lijkt ons geen open haard. Moeten wij aannemen 
dat dit van de afvaloven is? 

Omdat de klacht betrekking heeft op een waarneming van 
gisterochtend vroeg is het niet mogelijk om de klacht nader te 
onderzoeken. De veroorzaker blijft vooralsnog onbekend. Wel hebben 
wij de historische windgegevens van 9 mei 2011 geraadpleegd 
(meetstation Dongjum). Deze meetgegevens geven over het 
algemeen een betrouwbaar beeld van de windsnelheid/-richting in 
Harlingen. Rond het tijdstip van de klacht draaide de (zwakke) wind 
volgens die gegevens van NW naar NOO. Op grond van die gegevens 
is het niet aannemelijk dat de Reststoffen Energie Centrale de 
veroorzaker is van de waargenomen geur.

onbekend
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35 4798 CH 09-05-2011   

16.15
waarneeemadres 
Lange Lijnbaan 
Harlingen
melder afkomstig 
uit Midlum

div. Melder meldt rookpluim gedurende paar minuten uit gebouw REC, niet 
uit pijp, maar gebouw zelf. Wil graag weten wat dit betekent.

Uit navraag bij REC Harlingen blijkt dat er sprake is geweest van een 
korte stoomstoot afkomstig van de hulpketel (geen effect voor 
milieu). Verder zijn geen bijzonderheden waargenomen op terrein, 
ook niet via de camera's.

terecht

34 4795 CH 09-05-2011   
12.58

J.Aukemabuorren   
Kimswerd

stank Melder heeft stankoverlast, mogelijk veroorzaakt door de afvalbrander 
of boeren in de omgeving. Het is een verbrand plastic lucht.

Ter plaatse niks geroken. Melder niet thuis. Ook telefonisch niet 
bereikbaar. Klacht had qua windrichting wel terecht kunnen zijn. 
10/05 Melder alsnog gemeld dat er niks geconstateerd is.

onbekend

33 4793   
AH

30-04-2011   
16.23

Paul Krugerstraat   
Harlingen

stank Melder geeft aan dat er een zure lucht hangt. Waarschijnlijk van de 
afvalcentrale Omrin. Deze is weer opgestart volgens melder.

17:15 uur ter plaatse. Geen stank geroken bij melder. Ook niet nabij 
REC. Sterke Noordoosten wind zou eventuele geuren ook snel naar 
zee drijven, dus klacht ongegrond.

niet terecht

32 4788  AH 28-04-2011   
12.15

Noorderkade     
Harlingen

stof Klacht betreft; veel geel stof op de auto. Mogelijk afkomstig van de 
afvalcentrale.

Teruggebeld: gerustgesteld. Door de droogte en de hoge 
temperatuur komt momenteel overal veel geel stuifmeel voor. 
Bovendien staat de REC stil en is de wind NO

niet terecht

31 4787   
AH

28-04-2011   
10.59

Ald Mar
Zurich

stank Stankoverlast van Omrin in Harlingen, melder heeft hier ook 
keelklachten van. Melder heeft sinds 14 dagen last van keelklachten. 
Voorheen nooit klachten gehad. Hij vermoed dat het door de REC komt. 
Gisteren en vandaag ook een vieze rook lucht ter hoogte van de zeedijk 
waargenomen.

Klacht doorgegeven aan toezichthouder REC. De REC is nog niet 
weer in werking genomen, klacht dus ongegrond. Gevraagd of wij 
nog op onderzoek moeten naar de waargenomen geurklachten. 
Melder vindt dit niet noodzakelijk; wilde ons informeren over de 
ondervonden klachten. De wind is vandaag noord-oost en komt nu 
niet over Zurich

niet terecht

30 4785   FB 26-04-2011   
13.05

Achlumerdijk      
Harlingen

stank Melder heeft last van de stank van de afvalverwerking Harlingen. 
Brandlucht als van verbrand rubber. Veroorzaakt hoofdpijn en slaat op 
de keel.

14.00 ter plaatse. Niks (meer) waar te nemen. Gemeld dat het de 
REC niet kon zijn omdat die stilstaat. Melder eist een schoorsteen van 
400 meter. Verteld dat ik dat niet kon regelen.

niet terecht

29 4784   FB 26-04-2011   
12.58

Achlumerdijk   
Harlingen

stank Melder heeft last van de stank van de afvalverwerking Harlingen. 
Brandlucht als van verbrand rubber; zwavelachtig. Veroorzaakt 
hoofdpijn en slaat op de keel.

14.00 uur ter plaatse. Niets kunnen waarnemen. Gemeld dat het de 
REC niet heeft kunnen zijn omdat die buiten werking is.

niet terecht

28 4782   FB 23-04-2011   
22.33

Midlumerlaan   
Harlingen

stank Melder meldt een doordringende stankoverlast. Hij woont bij het 
v.Harinxmakanaal. Hij weet niet precies waar de stank vandaan komt, 
maar hij vermoedt van de REC.

23.15 uur ter plaatse. Niets (meer) te ruiken. Melder ruikt bij nader 
inzien misschien nog heel vaag iets. Melder belt weer als de stank 
weer waarneembaar is. Had niet verwacht dat er iemand zou 
langskomen om te constateren.

onbekend

27 4779   FB 21-04-2011 
22.46

Harlingerstr.weg   
Midlum

geluid Geluidsoverlast achter de woning afkomstig van de afvaloven of 
buurbedrijf. Melder is hierdoor gedwongen de ramen te sluiten. Dit was 
de afgelopen nacht ook het geval.

Zie vorige klacht. Buurbedrijf neemt maatregelen. niet terecht
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26 4778   FB 21-04-2011 

21.13
Harlingerstr.weg      
Midlum

geluid Melder heeft veel geluidsoverlast van buurbedrijf of REC. Er wordt 
stoom afgeblazen. Al de hele avond. Was afgelopen nacht ook het 
geval.

22.00 uur ter plaatse. Inderdaad veel lawaai. Blijkt afkomstig van 
buurbedrijf en is daar bekend. De automatische kleppen die de stoom  
via een silencer moeten afblazen waren defect. Bediener verzocht om 
de kleppen zolang met de hand te bedienen. Het probleem is 
opgelost. Kleppen worden zsm gerepareerd. Klacht is terecht, maar 
niet veroorzaakt door de REC.

niet terecht

25 4774  DD 20-04-2011 
08.09

Harlingerstr.weg 
Midlum

geluid Melder wil graag een klacht doorgeven van geluidsoverlast van de 
afvalverbrandingsoven. Het nu opgehouden en veroorzaakt geen 
overlast meer.

Melder was om 05.30 u wakker geworden door een indringend geluid 
(een soort ontsnappen van lucht). Er kwamen stotend pluimen naar 
buiten. Zie 4773.

terecht

24 4773  DD 20-04-2011 
06.15

Jelle van 
Dijkstrjitte 
Wijnaldum

geluid Melder meldt dat ze een geluid hoort van de afvalverbrandingsoven. 
Melder werd er wakker van en denkt dat het komt omdat ze installatie 
aan het schoonblazen zijn. Melder wil graag hier een melding van 
maken

Melder was om ca. 05.45 u wakker geworden van een geluid 
(heleboel wind en heel hard, net het schoonblazen van REC?). Melder 
belde om 06.25 u weer terug met mededeling dat het geluid niet 
meer te horen was en dat de medewerker van het 
Milieualarmnummer niet meer hoefde langs te komen.. Gebeld met 
REC (06.35 u). Volgens REC was er sinds 05.30 u deze morgen een 
storing en blies men stoom af.

terecht

23 4768  DD 17-04-2011  
23.32

Nieuwstraat 
Harlingen

stank Melder rook zure rooklucht, weet niet waar dit vandaan komt, misschien 
van REC? Melder had in avond geslapen met open ramen.

Ter plaatse geweest. Toen melder wakker werd (ca. 23.00 u) 
rookmelder zure rookgeur. Heeft het vermoeden dat die van REC 
afkomstig is. Heeft geur nog nooit eerder geroken. Ter plaatse zelf 
geen geur waargenomen. Windrichting was N-0 (2). Melder gaf aan 
nu ook geen geur meer te ruiken, maar om ca. 23.50 u was die geur 
er nog wel. Op 17-04 ca. 23.45 gebeld met REC. Volgens REC geen 
problemen geweest, emissie was goed. Na afloop teruggekoppeld 
met REC.

onbekend

22 4764  DD 14-04-2011 
09.29

Harlingerstr.weg 
Midlum

stank Melder meldt een vreemde zoute geur en wil graag weten wat het is en 
waar het vandaan komt. Zelf denkt melder dat het van de REC 
afkomstig is. Melder heeft gisteren ook een melding gedaan van 
gasolielucht. Toen is er iemand  aan de deur is geweest. Dat wil melder 
niet. Alleen telefonisch contact.

Klacht doorgegeven aan  toezichthouder, die zorgt voor afhandeling. 
De windrichting is op het tijdstip van de melding zuid-zuid-west. 
Wanneer de geur bij de REC vandaan komt moet de wind noord zijn. 
Geur kan dus niet van de REC afkomstig zijn. Melder geeft aan dat de 
geur (meer zoetig dan zoutig) nu niet meer wordt waargenomen en 
vindt het niet nodig dat wij nog op onderzoek uitgaan. Afgesproken 
dat melder direct zal doorgeven wanneer de geur opnieuw wordt 
geconstateerd.

onbekend
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21 4763 DD 13-04-2011 

16.31
waarneemadres 
Lange Lijnbaan   
Harlingen

lucht 
verontr.

Melder zat op 7 april  2011 tussen 11.00 en 15.00 u in een zwavelwolk. 
Het was hem niet bekend waar deze wolk vandaan kwam, maar de 
wolk hing bij het bedrijf Shipdock.

Op 13-04-11 ca. 17.00 u gebeld met melder. De moeder van melder 
gesproken (melder zelf was niet thuis ). Hij is pas weer op 14 april na 
16.00 u bereikbaar. Op 14-4-11 09.00 u gebeld met melder. Melder 
zat op 7 april met een collega in kraan (lagers vetten) bij Shipdock 
(op 55 m hoogte) en zag vieze gele wolk uit pijp van REC komen. 
Hierdoor kreeg hij last in zijn keel (zwavelsmaak). Bedrijfleider van 
Shipdock heeft hierover op 8 april, via mail, contact gehad met REC 
en mail van REC gekregen dat er inregelproblemen waren geweest.  
Melder zou nog foto naar prov. sturen.

terecht

20 4762  RD 13-04-2011  
12.19

Harlingerstr.weg  
Midlum

stank Melder ruikt een teerlucht (misschien afkomstig van de afvalfabriek?). 
De geur hangt er de hele ochtend al.

De omgeving van het industrieterrein is onderzocht op geur. 
Harlingen is benaderd via Wijnaldum. In Wijnaldum was kort een 
teerachtige geur waar te nemen, die niet terug te vinden was buiten 
het dorp. Op het industrieterrein waar de REC gevestigd is was een 
lichte houtkachelgeur waarneembaar bij een buurbedrijf, maar op dat 
moment geen teergeur (bij dit bedrijf is deze geur eerder wel 
geconstateerd, zie klacht 4728). Ook werd nog belijning aangebracht 
bij drempels in het wegdek. Hoewel dit een wat muffe geur had, is 
het niet aannemelijk dat dit in Midlum of Wijnaldum te ruiken is. Ook 
melder bezocht, maar hier was geen geur waarneembaar. Gezien de 
windrichting (WNW, later West) ter plaatse kan melder in Midlum de 
afvalverbrandingsinstallatie niet geroken hebben. De veroorzaker van 
de door de toezichthouder waargenomen teergeur is niet te traceren 
en de veroorzaker blijft, op basis van de waarnemingen ter plaatse, 
onbekend.

onbekend

19 4752 RD 11-04-2011   
12.15

Klaas de Jagerlaan   
Franeker

Stank Melder meldt stankoverlast van de afvaloven in Harlingen sinds 5 april 
2011, het is een weeïge chemische brandlucht. Melder zou graag op de 
hoogte gehouden willen worden betreffende de gang van zaken.

Melder gebeld. Melder meldt dat ze vanaf 5 april een weeige 
lucht/brandlucht ruikt die bij de REC vandaan komt. Ze houdt ook 
elke ochtend de windmolens in de gaten om te kijken hoe de 
windrichting is. Volgens haar was deze vanochtend noordwest. 
Waarneming toezichthouder op 11 april n.a.v. een vorige melding 
was de dat wind ZZW was. Op 5 april om 21:00 uur en 22:30 uur 
heeft ze voornoemde geur ook geroken, toen was de wind west.

onbekend

18 4751   
RD

11-04-2011   
09.16

Bernardlaan     
Midlum

Stank Melder heeft stankoverlast. Melder vermoed dat het afkomstig is van de 
afvalverbrandingsoven

Om 09:48 uur ter plaatse geweest, geen geur waarneembaar. Melder 
niet aanwezig. In verband met de windrichting (ZuidWest) en de 
windkracht 2 is deze klacht als onterecht/ongegrond ingeboekt.

onbekend

17 4750 TS 11-04-2011 
04.12

Vierkantsdijk  
Harlingen

Stank Stankoverlast mogelijk van de afvaloven van de Omrin aan de Zeedijk. Om 5:00 uur ter plaatse. Niets geroken. Windrichting Oost-Noord-
Oost. Windkracht 1 bft.

niet terecht
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16 4748   

RD
07-04-2011   
14.00

Noorderbuurt     
Hitzum

Stank Melder heeft erg veel stankoverlast, het betreft een rubberachtige  
brandlucht.

Toezichthouders zijn ter plaatse geweest en hebben melder 
gesproken. Tijdens het bezoek was geen sprake van stankoverlast. 
Op basis van de omschrijving van de geur en de windrichting is het 
niet aannemelijk dat de geur van REC afkomstig is. Er zitten ook 
enkele andere bronnen in de buurt. Melder gaf aan de vestiging in 
Harlingen van een fastfoodketen ook wel eens te ruiken. 

niet terecht

15 4747  RD 07-04-2011  
11.46

Zuiderhaven   
Harlingen

Stank Melder geeft door geluids-/stankoverlast te hebben van de Omrin. 
Melder geeft aan hier al 14 dagen last van te hebben en wil hierover 
teruggebeld worden.

Melder uit frustraties, vrees en ongenoegen. Aangehoord en te woord 
gestaan. Op moment van melding geen stankoverlast. Was op basis 
van windinrichting ook niet mogelijk.

niet terecht

14 4746  RD 07-04-2011  
10.02

Horscamp      
Harlingen

Stank Betreft stankoverlast, een muffe geur van afval. Waarschijnlijk van de 
REC.

Op het moment van de klacht waren toezichthouders ter plaatse in 
de woonwijk. Er was op dat moment geen afwijkende geur 
waarneembaar. Mogelijk dat melder iets later heeft gebeld dan de 
geur was waargenomen. Melder deed rond 10:30 uur niet open en 
was telefonisch niet bereikbaar op het opgegeven nummer. Wel 
waren die ochtend de afvalcontainers in die buurt geleegd. De 
geleegde containers stonden in de straat. Op grond van de 
windrichting kan de REC niet de veroorzaker zijn van door melder 
waargenomen geur. Er is een mogelijkheid dat men asfaltgeur heeft 
waargenomen, zie klacht 4745.

niet terecht

13 4745   
RD

07-04-2011   
09.34

Midlumerlaan   
Harlingen

Stank Melder geeft stankoverlast van de Omrin door. Rond 10:15 uur zijn toezichthouders ter plaatse. Er is geen 
afwijkende geur waar te nemen, ook niet op de kamers op de 1e 
verdieping van het pand. Melder meent de lucht nog steeds te ruiken. 
Wel wordt door de medewerkers van de provincie direct aangegeven 
dat geur op basis van de windrichting niet van de REC kan komen. 
Onderzoek in de omgeving van de Midlumerlaan geeft geen duidelijke 
oorzaak. Wel is recent bij de haven en de brug bij de sluizen een 
compleet kruispunt opnieuw geasfalteerd. Men is bezig met 
afwerken. Het is heel goed mogelijk dat melder de geur van asfalt 
heeft waargenomen. Op de terugweg worden meer 
asfalteringswerkzaamheden waargenomen bij Dronrijp.

niet terecht

12 4744   TS 06-04-2011   
22.31

Hendstehof   
Harlingen

Geluid Geluidsoverlast vanuit de haven - fluittoon. Klacht doorgegeven aan de MAD. Zij zou contact opnemen met 
melder. (Uit latere info bleek dat melder de mogelijkheid aangaf dat 
het geluid wel eens van de REC zou kunnen komen. Vond het  
vreemd dat de MAD medewerker niet op de hoogte was van het in 
werking zijn van de REC).

onbekend

11 4731  TS 05-04-2011   
22.15

Hoofdweg
Hitzum

Stank Melder heeft stankoverlast. Constateert een zeer penetrante/rottende 
geur. Het is niet bekend waar het van afkomstig is. Mogelijk de REC?

Ter plaatse geweest. De wind was ZW, 4-5 Bft. Geur was te 
omschrijven als kadaverlucht. Geur was niet te traceren, het was 
donker. Geur niet afkomstig van de REC.

niet terecht
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10 4728  TS 04-04-2011   

13.35
Leane
Herbaijum

Stank Melder ondervindt hinder van de blauwe, stinkende rook afkomstig van 
de REC te Harlingen.

Ter plaatse wezen kijken. Het bedrijf naast de REC veroorzaakt de 
betreffende rook. Rook stinkt naar het verbranden van bielzen / 
verduurzaamd hout. Melder dit meegedeeld. Klacht doorgegeven aan 
de gemeente Harlingen.

niet terecht

9 4726  TS 04-04-2011   
09.57

Foarrijp
Wijnaldum

Stank Stankoverlast van de afvaloven. Kind van melder wordt er onwel van en 
voelt zich erg raar.

Op dit moment geen overlast. Niet ter plaatse geweest. Vorige week 
maandag, woensdag en donderdag wel stankoverlast. (is nu 
maandag)

onbekend

8 4724  TS 03-04-2011   
15.23

de Spiker     
Harlingen

Stank Melder geeft aan dat er een penetrante lucht in de tuin hangt. Deze 
stank komt van de REC, afvalverwerking.

Melder gesproken. In de ochtend tussen 10.00-12.00 uur hing er een 
penetrante geur in de tuin. Eenmaal 's middags ter plaatse was de 
geur niet meer waar te nemen.

onbekend

7 4743  FB 02-04-2011   
15.30

Onbekend Algemeen Melder heeft een paar vragen over de REC afvaloven. Belt tijdens 
kantoortijd terug.

Afgehandeld. Melder zal volgende week terug bellen. Het is nu 
zaterdagmiddag. Geen Sema verstuurd.

nvt

6 4722  TS 31-03-2011   
11.27

Hoarnestreek   
Wijnaldum

Stank Stankoverlast van de afvalverwerking. Gisteravond 30 maart 2011 
tussen 20.30 en 21.00 uur kwam er zwarte rook achter de REC 
vandaan

Geen aktie ondernomen; klacht was gisteren. onbekend

5 4738  RD 28-03-2011   
17.31

De Spiker     
Harlingen

Stank Melder doet melding van een grote rookwolk, die ongeveer 10 minuten 
geleden over zijn erf is gegaan. Deze is volgens melder afkomstig van 
de REC (de afvalfabriek). Is er naar toe gereden en heeft gezien dat de 
grote rookwolk uit de pijp komt van de fabriek.

Melder teruggebeld. Niet terplaatse geweest.(omdat rook nu weg 
was)

onbekend

4 4737  RD 28-03-2011   
10.17

Hoarnestreek   
Wijnaldum

Stank Melder heeft last van stankoverlast gehad donderdag. Melder 
constateerde een branderige, vieze lucht. Op dit moment geen overlast. 
Melder heeft geen idee waar het vandaan komt. Is pas sinds januari, 
februari.  Komt elke keer weer.

Melder teruggebeld. Niet ter plaatse geweest. onbekend

3 4734  RD 24-03-2011   
19.29

Harlingen Algemeen Melder wil nogmaals contact met piketambtenaar ivm de twee 
voorgaande meldingen.

Teruggebeld nvt

2 4651 RD 24-03-2011   
17.45

Harlingen Algemeen Melder is lid van een politieke partij te Harlingen. Melding betreft de 
REC/Omrin. Deze is in werking getreden zonder vergunning en zonder 
dat de veiligheidsplannen definiteif zijn. Graag een handhavingsverzoek. 
Is al doorgegeven.                                

Is al doorgegeven. nvt

1 4740 RD 24-03-2011   
17.29

Harlingen Algemeen Melder (lid van politieke partij) geeft door dat er in Harlingen gewerkt 
wordt aan een hogedrukleiding waar geen vergunning voor is. Deze 
drukleiding (warmtetoevoer) gaat van de REC naar de zoutfabriek. 
Melder heeft hierover gesproken met een politicus en vraagt of dit 
gehandhaafd kan worden.

Gebeld met melder. Melder wilde het alleen maar even doorgeven en 
verwachtte geen aktie. 

nvt
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