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Motie 
 
Motie conform artikel 34 van het RvO van de raad van de gemeente Harlingen. 
 

 
Betreft: Agendapunt nummer 2 van de vergadering van 15-10-2018.  
 
Onderwerp: Vervanging stoompijpen REC 
 

 
De raad van de gemeente Harlingen, in vergadering bijeen op 15 oktober 2018, 
 
Kennis te hebben genomen van: 
- De storing van de REC op zaterdag 6 oktober 2018, waarbij een stinkende rook vrijkwam en 
waar inwoners van Harlingen en omstreken overlast van hebben ervaren. 
- De intentie van Omrin om de lekkende stoomleidingen, die de oorzaak waren van de 
storing, in maart 2019 te vervangen door aangepast leidingwerk met een beschermende 
laag.  
 
Constaterende dat: 
- De voortdurend voorkomende storingen van de REC onrust veroorzaken in de stad en de 
dorpen in de omgeving. 
- Deze storingen het vertrouwen van bevolking en gemeentebestuur in de REC en haar 
bedrijfsvoering tot een minimum hebben laten slinken. 
- De stoomleidingen die nu in de installatie zitten niet toereikend zijn om de REC goed te 
laten functioneren. 
 
Overwegende dat: 
- Het onacceptabel is om tot maart 2019 de bevolking van Harlingen en omgeving bloot te 
stellen aan een verhoogd risico op storingen zoals 6 oktober jongstleden. 
- Het vervangen van de stoomleidingen ervoor zal zorgen dat de kans op dit soort storingen 
aanzienlijk verkleind wordt. 
- Wij dachten dat na de maatregelen uit het zogenaamde fase 2 overleg de techniek van de 
REC op orde zou zijn. Dat blijkt dus nadrukkelijk niet het geval te zijn. 
 
Is van mening dat: 
- De stoomleidingen nu vervangen moeten worden en niet pas over een half jaar. 
 
Roept het college op om: 

1) Erop aan te dringen bij de directie van Omrin en dat bij een negatieve reactie zonodig 
de aandeelhoudersvergadering van Omrin vervroegd wordt en in deze vergadering 
erop aan te dringen dat de stoomleidingen aanzienlijk veel eerder vervangen moeten 
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worden om de kans op dergelijke storingen te minimaliseren. Mocht het aandringen 
op verbetering niet helpen, dan dient het college van B&W bij de directie en de  
aandeelhouders en provincie aan te sturen op stillegging van de REC totdat het euvel 
met de stoomleidingen is verholpen. 

2) Het bevoegd gezag, namelijk het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân, zo 
spoedig mogelijk te vragen haar handhavende rol te effectueren en zich aan te 
sluiten bij het in deze motie verwoorde standpunt. 

3) Te bevorderen dat er middels een onafhankelijk onderzoek een inventarisatie wordt 
gedaan van eventueel nog aanwezige risico’s voor wat betreft techniek en 
bedrijfsvoering van de REC. Indien er risico’s geïnventariseerd worden, deze 
voortvarend aangepakt gaan worden. 

4) Een afschrift van deze motie te sturen naar alle aandeelhouders van Afvalsturing 
Fryslân (ook de gemeenteraden van de aandeelhouders), de directie van Omrin, de 
Raad van Commissarissen van Afvalsturing Fryslân, Gedeputeerde en Provinciale 
Staten van Fryslân en de Inspectie Leefomgeving en Transport en er bij hen op aan te 
dringen om de benodigde vervanging eerder te realiseren. 

 
 
 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Namens de fractie van Partij van de Arbeid, 
 
 
 
Welmoed Konst 
 
 

 
Stemverhouding: 
 

 PvdA CDA HB VVD WPH GL HOOP D66 CU Totaal 

Voor           

Tegen           

 

 
Deze motie is  

 Aangenomen 
 Verworpen 
 Overgenomen 
 Ingetrokken 

 

 
 
 
 
 
……………………………………………… 
Raadsgriffier 

 


