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OPINIE

Douchegedachten en andere afvalovenoverwegingen
“...heeft onvoldoende gecoordineerd, te lang te weinig verantwoordelijkheid 
genomen, rommelig gecommuniceerd en haar taak als controleur niet waar-
gemaakt.”
Als u nu denkt dat dit over de Fumo en de REC gaat, dan is dat niet eens 
zo gek gedacht, maar nee, dit citaat komt uit het eerder deze week ver-
schenen rapport van de Onderzoekscommissie Sorgdrager, en slaat op 
de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en haar optreden 
tijdens de zogenaamde Fipronilcrisis in de kippensector. Met alle ver-
schillen kun je de NVWA vergelijken met een instantie als de Fumo.

Door Wim Wildeboer (raadslid 
Wad’n Partij)

Ik herinner me nog dat Omrin-di-
recteur John Vernooij in een bijeen-
komst alweer enige tijd geleden stel-
de dat we (=de burger, u en ik dus) 
vertrouwen moeten hebben in over-
heidsinstanties als de Fumo omdat 
anders het eind zoek is.
Zonder het op die manier te bedoe-
len sloeg Vernooij de spijker op de 
kop. Het probleem is namelijk dat 
de burger zo langzamerhand alle re-
den heeft om overheidsinstanties te 
wantrouwen. Het jongste voorbeeld 
betreffende de NVWA staat name-
lijk niet op zichzelf. De Fumo be-
vindt zich dus in ‘goed’ gezelschap.

Over John Vernooij gesproken. Er 
is vaak gesteld dat de REC/Omrin 
zo slecht is in communicatie. En 
daar zit veel waars in. Maar wie vo-
rige week donderdagavond directeur 
Vernooij bezig zag in Trebol wist wel 
beter. Wat is die man goed in com-
municatie, zoals hem dat uitkomt, 
slim, nee doortrapt. Tot twee maal 
toe, in verschillende bewoordingen, 
peperde hij het ons in dat WIJ ver-
antwoordelijk zijn voor het bestaan 
van de afvaloven. WIJ Harlingers 
produceren namelijk te veel afval, 
dat dan vervolgens verbrand moet 
worden. Een flauwekul argumenta-
tie van de eerste orde, maar op het 
eerste gezicht klinkt het redelijk en 
er zullen ongetwijfeld mensen zijn 
die zich hierdoor aangesproken voe-
len. Dan is de twijfel gezaaid en heeft 
Vernooij weer een puntje gescoord. 
Zo communiceert Omrin al jaren, 
heel veel woorden gebruiken, twijfel 
zaaien en rekken, rekken, rekken.

Sprookje
Ander voorbeeld. Natuurlijk werd 
ook vorige week donderdag uit de 
zaal weer verwezen naar de leugen 

van de virtuele schoorsteen van 100 
meter. 
Zegt directeur Vernooij dan: men-
sen ik bied mijn excuses aan want 
dat verhaal was verzonnen? We had-
den een onoverkomelijk probleem, 
namelijk dat we volgens het bestem-
mingsplan geen hogere schoorsteen 
mochten bouwen dan 44 meter. En 
dat terwijl 80 meter, net als elders in 
Nederland, en liefst nog meer, nodig 
was. Dus hebben we het sprookje 
van de virtuele schoorsteen tot 100 
meter bedacht. Zonder dat sprookje 
was de hele afvaloven niet door ge-
gaan. We hebben u dus bedrogen en 
voorgelogen.
Zegt Vernooij dat? Natuurlijk niet. 
Wat hij zegt is: recent onderzoek 
heeft uitgewezen dat de schoorsteen 
van 44 meter voldoende is. Nu zijn 
er deskundigen die daar heeeeeel 
anders over denken, maar los daar-
van: daar gaat het niet om. Het gaat 
om de leugen van de virtuele schoor-
steen waardoor de afvaloven hier 
überhaupt heeft kunnen komen. 

Daar praat Vernooij dus omheen.
En dan hebben we de leugen van het 
Friese afval. Zie ook de communi-
catietruc die ik hierboven beschrijf, 
dat het allemaal onze eigen schuld 
is.
Ik herinner me bij wijze van spreken 
nog als de dag van gister dat een van 
de argumenten voor de afvaloven, 
tig jaar geleden, was dat we in Fries-
land de verantwoordelijkheid moes-
ten nemen voor ons eigen afval. Dat 
we niet met Fries afval moesten gaan 
slepen naar andere provincies. En 
zie: zoals tien jaar geleden voorspeld 
is er veel te weinig Fries afval voor 
de REC, dus wordt er van heinde en 
verre afval naar Harlingen versleept. 

Simpel gezegd: als er geen REC was 
geweest en al het Friese afval was 
naar Delfzijl getransporteerd, deels 
over water ook nog, dan was er veel 
minder gesleep met afval door het 
land geweest dan nu het geval is.

Leugen
Een min of meer recente leugen van 
Omrin, ook afgelopen week door 
Vernooij weer in stelling gebracht, 
is de volgende: Het is niet eerlijk dat 
aan de REC scherpere (bovenwette-
lijke) eisen worden gesteld dan aan 
andere afvalverbranders. En dus 
weigert hij door te gaan met de di-
oxinemetingen, want andere afval-
verbranders hoeven dat ook niet.
Waarom is dat een leugen? Laten 
we ons beperken tot Delfzijl, omdat 
die dichtbij is en ongeveer even oud 
als de REC. Van Delfzijl is mij geen 
enkele foto bekend van vieze dioxi-
nerookwolken, van de REC daaren-
tegen zeer vele. Van Delfzijl is mij 

ook geen enkele ophef bekend over 
allerlei en velerlei storingen, zoals 
bij de REC.
Afvalovendeskundige Johan Vol-
lenbroek (die eerder de REC al om-
schreef als een houtje-touwtje-cen-
trale) mailde mij een paar dagen 
geleden: “REC is een rammelkast 
vergeleken met de afvalovens van 
EEW Delfzijl, ARN Nijmegen, HVC 
Alkmaar en Dordrecht, etc.”
Volstrekt logisch dus dat de REC 
scherper in de gaten gehouden moet 
worden. Vernooij plengt krokodil-
lentranen. 

Overigens zeggen tegenstanders 
van de afvaloven natuurlijk wel eens 
iets wat niet helemaal klopt, of wat 
ze niet hard kunnen maken. Maar 
het is een absolute gotspe dat de 
leugenkliek die er voor verantwoor-
delijk is dat de afvaloven hier staat 
hen daarover durft te kapittelen zo-
als wel gebeurt.

Terug naar Trebol. Burgemeester 
Roel Sluiter liet voor een burge-
meester duidelijk merken dat hij de 
buik vol heeft van de REC. Vandaar 
zijn onder-de-douchegedachte: zou-
den we niet zonder dat ding kunnen. 
Ja, Roel, zonder meer: zie het stukje 
hierboven over het Friese afval. We 
kunnen heel goed zonder, maar dan 
moet er wel iemand die stap durven 
zetten.
Wethouder Harry Boon maakte aan 
het eind van de avond een rare faux 
pas, maar dat zullen we hem niet te 
euvel duiden, een slip of the ton-
gue zullen we maar zeggen (mooi 
toch, drie talen in een zin en toch 
logisch). Hij mag dan van het CDA 
zijn, de partij die samen met de 
PvdA de grootste verantwoordelijk-
heid draagt voor het bestaan van de 
afvaloven, maar ook hij laat steeds 
duidelijker merken dat hij er mee in 
zijn maag zit. 

Moe
Over de twee presentaties van de 
GGD over luchtkwaliteits- en zout-
zuuronderzoek zal ik het hier niet 
hebben. In principe had de avond 
daar voor een deel over moeten 
gaan, maar ja, het is niet de schuld 
van de tegenstanders van de afvalo-
ven dat de zoveelste ernstige storing 
in 7 jaar tijd roet in het eten gooide. 
Dat er op die GGD-presentaties wel 
wat aan te merken was, is dan niet 
meer zo relevant. 
Dat de avond ook had moeten gaan 
over de “belangrijke” verbeteringen 
die aan de REC zijn aangebracht 
door het fase-2-overleg verdween 
ook al als een dief in de nacht. Lo-
gisch, na zo’n megastoring, die 
plaatsvond luttele weken na het 

doorvoeren van die ‘verbeteringen’. 

Naast diepgaand wantrouwen in ‘de’ 
overheid proefde je in de zaal dan 
ook een grote mate van moedeloos-
heid, wat waarschijnlijk het best te 
duiden is als een mix van boosheid 
en vermoeidheid. En wie weet, mis-
schien is het Omrin daar ook wel om 
te doen: dat de bevolking er ZO moe 
van wordt dat ze geen zin meer heeft 
zich er nog mee bezig te houden.
Tot de volgende grote storing na-
tuurlijk. En dan kan de gemeente 
WEER een avond in Trebol beleggen, 
WEER zonder resultaat. Tot iemand 
zijn verantwoordelijkheid durft te 
nemen en zegt: nu is het afgelopen.

Moties
Overheden die wegduiken voor hun 
verantwoordelijkheid door te ver-
wijzen naar andere overheden zijn 
dodelijk voor het vertrouwen van de 
burger in de politiek. Gedeputeerde 
Michiel Schrier was in Trebol wat 
dat betreft een schoolvoorbeeld van 
hoe het niet moet.
Hoewel hij verantwoordelijk is voor 
de Fumo, dus voor de controle op de 
REC, verantwoordelijk voor de te-
kortschietende vergunningen voor 
de REC, verantwoordelijk ook voor 
de soepele recente aanpassingen 
van die vergunningen, wist hij in 
Trebol niets anders te melden dan 
dat hij niets kon. Toen ik hem er op 
aansprak dat Omrin een 100% over-
heidsbedrijf is, wist hij niets beters 
te zeggen dan dat dat een zaak voor 
de gemeenten is. Overheid schuift af 
naar overheid.

Ik eindig heel licht positief.
Hans Gillissen van Stichting Afva-
loven Nee kwam in Trebol met een 
handreiking naar de politieke be-
stuurders. Uitstekend. Als Wad’n 
Partij Harlingen sluiten we daarbij 
aan. De vraag is alleen: en dan? Wat 
gebeurt er als dat draagvlak ont-
breekt? Een blijvende patstelling?
Een paar weken terug hebben wij 
een motie in de gemeenteraad, 
mede ingediend door GroenLinks, 
aangehouden omdat D66 vond dat 
hij beter iets anders geformuleerd 
kon worden. Uitstekend. Wij staan 
altijd open voor verbetervoorstel-
len. Over anderhalve week komt 
deze motie dus opnieuw in de raad. 
Gewijzigd, gesplitst in twee moties, 
en mogelijk aangevuld met een der-
de. Mede n.a.v. wat er vorige week in 
Trebol is gezegd moeten we nu door-
pakken en provinciebreed de ge-
meentepolitiek aanspreken op haar 
verantwoordelijkheid. De andere ge-
meentelijke Omrin-aandeelhouders 
kunnen niet langer doen alsof de 
REC een Harlings probleem is.

Havenbedrijf
De Singelbrug gaat volgende week vrijdag (6 juli) open voor (land)verkeer. “We zijn nu bezig met de afrondende 
werkzaamheden”, vertelt projectcoördinator Lilian Fopma van De Boer & De Groot. Of de brug ook gelijk volop 
bediend kan worden, is nog de vraag. “Dat hangt af van een test volgende week”, zegt Fopma. Het betonwerk aan 
weerszijden van de brug - hier en daar aangetast door de tand des tijds - komt later aan bod. “We krijgen daar wel 
opmerkingen over van de Harlingers. Zo van ‘Vergete jum dat niet?’ Maar het vochtgehalte van het beton moet eerst 
goed zijn. Dat wordt nu gemonitord en dat heeft nog wat tijd nodig.” (Foto: HC - Joachim de Ruijter)

“REC is een rammelkast 
vergeleken met andere afvalovens”

 (Foto: HC - Joachim de Ruijter)


