Harlingen 14 december 2018
Geachte aandeelhouders van Afvalsturing Fryslân,
Als aandeelhouder van Omrin heeft u een belangrijke verantwoordelijkheid dat de afvaloven goed
functioneert. Ook heeft u ervoor te zorgen dat de directie terstond en eerlijk communiceert tijdens
storingen. Daarnaast heeft u een aandeel in het waarborgen dat de volksgezondheid niet (onnodig) in
gevaar komt.
En juist op al deze punten is het slecht gesteld met de REC. Vanwege een slecht functionerende
afvaloven, grote zorgen over de volksgezondheid en structurele miscommunicatie door de directie van
Omrin, vinden wij dat u als aandeelhouder per direct maatregelen dient te nemen om al deze
genoemde tekortkomingen op te lossen. Mochten deze maatregelen niet direct doeltreffend zijn,
vinden wij dat u de afvaloven stil dient te leggen, totdat deze problemen zijn opgelost.
De reden waarom wij dat belangrijk vinden en wat ook de aanleiding is van deze petitie is dat de
aanhoudende storingen continu een groot risico vormen voor de volksgezondheid.
Storingen, veroorzaakt door roestende stoompijpen, zijn een terugkerend probleem. In 2012 werd al
geconstateerd dat hoge temperaturen van de ketel voor problemen zorgde. De oven werd, een jaar na
het in gebruik nemen van de oven, al gerenoveerd, waarvan de kosten betaald werden door de Friese
huishoudens.
In 2014 heeft de FUMO onderzoek laten doen naar oorzaken van nieuwe terugkerende storingen aan
de stoompijpen. Conclusie was dat de REC met uitdagende stoom parameters werkt.
Wat wij willen zeggen is dat de lekkages niet van de laatste tijd zijn, maar vanaf het begin een
structureel probleem vormt. En dat brengt ons bij de vraag of het technische concept van de oven wel
deugt. Von Roll Inova, marktleider op het gebied van het bouwen van afvalovens, besloot deze
afvaloven niet te bouwen. Reden was dat het technisch concept van Omrin te riskant was. Zij meldden
dat de stoom op een temperatuursniveau geleverd moet worden dat op de grens van het technisch
haalbare ligt. Kortom, met het vervangen van stoompijpen zullen de problemen aan ketel en
stoompijpen niet structureel worden opgelost is onze overtuiging.
Tijdens storingen is het risico op uitstoot op giftige stoffen, zoals dioxine, het grootst. Wij betreuren
het daarom dat Omrin eigenhandig de dioxinemetingen heeft gestopt. Dat vinden niet alleen wij, maar
nu ook Provinciale Staten en gemeente Harlingen. Wij vragen u met klem om de dioxinemetingen
weer op te starten zodat er geen misverstand ontstaat wanneer, hoeveel en hoelang dioxine is
uitgestoten. Meten is weten.
Tenslotte vinden wij dat de communicatie vanuit Omrin over storingen bij de REC keer op keer niet
serieus worden genomen. Er zijn notabene 3 communicatieprotocollen opgesteld om duidelijkheid te
verschaffen hoe burgers moeten worden geïnformeerd. In al de 3 protocollen heeft Omrin een grote
cruciale rol in het “terstond melden” van incidenten. Los van het feit dat het te bizar voor woorden is
dat er sowieso een protocol moet zijn om te communiceren, wordt er niet gehandeld zoals is
afgesproken. Gemeenteraad Harlingen en Provinciale Staten hebben gister in een bijzonder
gezamenlijk overleg besloten de Raad van Commissarissen uit te nodigen voor een bijeenkomst
hierover. Dat juichen wij toe. Wij vragen u echter simpelweg: roep de directie ter verantwoording over
het nalaten in het juist, adequaat en eerlijk te communiceren mochten er problemen zijn.
Al deze opstapeling van structurele problemen zorgen ervoor dat Harlingen klaar is met de REC en het
niet langer pikt om steeds gezondheidsrisico's te lopen, vooral tijdens storingen. Wij vragen om directe
maatregelen die direct effect hebben op ons.
Namens de ondertekenaars van de petitie “Wij zijn er klaar mee. Afvaloven Omrin UIT!”

