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MER voor reststoffenenergiecentrale (REC) 
Harlingen mist essentiële informatie 

Het milieueffectrapport (MER) beschrijft de technieken om de uitstoot van scha-
delijke stoffen (emissies) te beperken onvoldoende. Ook zijn de maximale emis-
sies in het MER ten onrechte lager dan de maximaal emissies in de vergunning-
aanvraag. Dit schrijft de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar toet-
singsadvies, dat vandaag is uitgebracht.  
 
Omrin/Afvalsturing Friesland NV heeft het voornemen om een reststoffenenergiecen-
trale (REC) te realiseren aan de industriehaven in Harlingen. Hiervoor is een vergun-
ning noodzakelijk van Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân. Ter onderbou-
wing van de vergunningaanvraag is een MER opgesteld. Het MER moet de milieuef-
fecten van het verbranden van afval en het opwekken van energie in de REC be-
schrijven.  
 
Naar aanleiding van vragen van de Commissie is een aanvulling op het MER opge-
steld. Daarin zijn gegevens over de emissies aangevuld en gecorrigeerd en is aange-
geven welke technieken voor het terugdringen van de emissies uit de schoorsteen 
(zogenaamde rookgasreiniging) wel en welke niet zijn onderzocht. Ook is een nieuwe 
samenvatting van het MER opgesteld.  
 
Hoewel de aanvulling meer informatie biedt, ontbreekt er nog altijd essentiële (mili-
eu)informatie over:  
- natte rookgasreiniging. Deze techniek, die leidt tot lagere schoorsteenemissies, is 

ten onrechte niet in het MER beschreven. Daardoor is niet duidelijk wat het meest 
milieuvriendelijk alternatief voor de REC is. 

- maximale emissies. In het MER zijn aannames gedaan over de maximale emis-
sies uit de schoorsteen van de REC. In de vergunningaanvraag zijn hogere emis-
siewaarden aangehouden. Geconcludeerd moet worden dat het MER daardoor de 
maximale milieueffecten van de centrale niet beschrijft. 

 
De Commissie adviseert de Provincie Fryslân om het besluit over de vergunning pas 
te nemen als de ontbrekende informatie beschikbaar is.  
 
 

Noot voor de redactie 
Het advies is te vinden op de website van de Commissie (www.commissiemer.nl).  
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de perscoördinator,  
• Ingrid de Bondt, telefoon (030) 234 76 12 of mobiel: 06 - 28225986 
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