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Actie om onderzoek
naar dioxine-eierennaar dio
MARSCHA VAN DER VLIES

Deze roep klonk woensdagavond
luid tijdens een drukbezochte raads-
commissie in Harlingen. Met een ge-
volg van rond de veertig ondersteu-
ners met spandoeken riep Hans Gil-
lissen van de stichting Afvaloven
Nee de politiek op actie te onderne-
men.

Ook toxicoloog Abel Arkenbout,
die zelf onderzoek doet naar dioxine
in eieren van Harlinger hobbyboe-
ren, vindt onderzoek hard nodig. ,,Ik
maak me zorgen over mijn eigen ge-
zondheid, die van mijn kinderen en
kleinkinderen.’’

Vorige week riep de gemeente de

HARLINGEN De Harlinger gemeen-
teraad moet serieus op zoek naar
de bron van de dioxinevervuiling
in de eieren van hobbyboeren in en
rond Harlingen.

provincie op onderzoek te doen naar
de bron van de dioxinevervuiling. Ei-
gen mogelijkheden dit te doen zou-
den uitgeput zijn. Gedeputeerde
Sietske Poepjes beloofde uit te zoe-
ken wat de rol van de provincie hier-
in is. Diverse Statenfracties verlan-
gen actie van Poepjes.

Arkenbout wees er gisteravond op
dat er een actieve bron is van de ver-
vuiling. Hij noemt het niet correct
dat de gemeente en de GGD zeggen
dat in heel Nederland het dioxinege-
halte in eieren van hobbyboeren
veel hoger zou zijn dan gezond is.
,,Zij halen een onderzoek uit Lim-
burg aan, waaruit hetzelfde bleek.
Maar dat is alleen een historische
meting. Niet vergelijkbaar: nergens
zijn er onderzoeken uitgevoerd zoals
die hier zijn.’’ Arkenbout vindt dat
de provincie helderheid moet schep-
pen.

Toezeggingen kregen de inspre-

dioxine-ei
kers en hun meegekomen achterban
niet. Wel delen verschillende fracties
de zorg en de noodzaak om een on-
derzoek, zoals de fracties van Groen-
Links en Harlinger Belang.

D66 zegt dat veel Harlingers het
spoor bijster zijn over wat waar en
niet waar is. De partij riep Arkenbout
en Gillissen op om met andere in-
stanties om de tafel te gaan om een
eenduidige onderzoeksvraag te for-
muleren. Gillissen legde de bal terug
bij de politiek. ,,Overleg werkt niet,
dat hebben we al geprobeerd. Het is
nu aan de politiek om de bron te ach-
terhalen, aan te tonen dat het de af-
valoven al of niet is.’’

Veel ongeruste mensen in de
raadszaal denken dat de afvaloven
de bron is van de vervuiling. Arken-
bout houdt er ook rekening mee dat
verbrandingen van geïmpregneerd
hout bronnen zijn. ,,Alle mogelijkhe-
den moeten worden onderzocht.’’
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