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Beste mevrouw Konst,

U heeft namens de PvdA fractíe een aantal vragen gesteld over de komst van een BIO LNG

installatie naar Harlingen. Hieronder leest u onze reactie.

1,. Wat voor invloed hebben we als raad op de komst van de installatie? Nemen we
hierover een besluit of ligt dit volledig buiten ons om?

De raad neemt hier geen besluit in, tenzij er een bestemmingplanwijziging nodig is. Dit
wordt in het kader van de vergunningprocedure meegenomen.

2. Als blijkt dat er erg weinig draagvlak en veel weerstand onder de bevolking en in de

raad is, wordt de bio-LNG installatie dan alsnog geplaatst?

lndien de LNG installatie binnen alle wet en regelgeving past, kunnen wij als gemeente de

installatie niet tegenhouden. Wel heeft de PoH strenge eisen gesteld in de

optieovereenkomst met het bedrijf. Ook hier moet dus aan worden voldaan.

3. ln hoeverre heeft de havenverzelfstandiging invloed op de mate van zeggenschap

van de raad? Hadden we meer te zeggen gehad over de vestiging van dit bedrijf als

de haven niet verzelfstandigd was?

Voor de bevoegdheden van de raad maakt dit geen verschil. ln het kader van het
vergunningen en het ruimtelijke ordening proces is dit hetzelfde. Alleen bij de kavelverkoop/
verpachting van de grond is het anders. Daarbij zijn wij van een directe naar een indirecte
invloed gegaan.
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Voorafgaand aan de verzelfstandiging waren wij zelf de contractpartij bij gronduitgifte. Nu is

Port of Harlingen dit. Bij een voorgenomen gronduitgifte wordt dit echter (met
onderbouwing in de vorm van een bedrijfsplan, een optieovereenkomst met voorwaarden
waaraan de zich te vestigen partij moet voldoen en een uitgiftetekening) ter goedkeuring

voorgelegd aan de gemeente als aandeelhouder. Aangezien de gemeente Harlingen enig
aandeelhouder is heeft de verzelfstandiging dus geen direct effect. De gemeente is akkoord
gegaan met de gronduitgifte.

Wij hebben daarmee, als enig aandeelhouder, toestemming verleend aan de directie van

PoH om het terrein in optie uit te geven en alle daarvoor benodigde handelingen te
verrichten waaronder het ondertekenen van een optieovereenkomst. Middels een

collegebesluit is de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) door het college
gemachtigd om hiervoor een AvA besluit te ondertekenen.

4. Welke lessen leren we uit de situatie met de REC destijds? Wat is het stappenplan
met betrekking tot het meenemen en betrekken van de bevolking en de Harlinger
politiek? Aan welke knoppen kunnen we draaien als er iets mis gaat?

Binnenkort gaan we met het bestuur van de provincie om de tafel om hier over te praten.

Vanuit het verleden hebben we ervaring opgedaan qua omgevingsmanagement,
communicatie en participatie. Vanuit onze verschÍllende rollen zullen we hier vorm aan gaan

geven. Daarbij hebben we uiteraard ook goed overleg met de PoH en SFP Group om hier
afspraken over te maken.

5. Met welke overlast, in de breedste zin, kunnen we rekening houden? Denk aan stank,
storingen, aan- en afvoer via transport op land en op zee, enzovoorts

Op deze vraag kunnen wij geen antwoord geven. Het is aan de SFP Group zelf om deze vraag
te beantwoorden. Hiervoor wordt op korte termijn een informatieve raad georganiseerd. De

SFP Group zal dan antwoord geven op deze vraag, maar ook wordt uw raad de mogelijkheid
geboden om andere vragen aan het bedrijf te stellen.

6. Wordt er gebruik gemaakt van subsidies en zo ja, welke?

Op deze vraag kunnen wij geen antwoord geven. Het is aan de SFP Group zelf om deze vraag
te beantwoorden. Hiervoor wordt op korte termijn een informatieve raad georganiseerd. De

SFP Group zal dan antwoord geven op deze vraag, maar ook wordt uw raad de mogelijkheid
geboden om andere vragen aan het bedrijf te stellen.
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7. Hoe zit het met voldoende aanvoer van de benodigde grondstoffen? Zijn deze

mogelijk vervuild, in hoeverre is er sprake van cralde-to-cradle?

Op deze vraag kunnen wij geen antwoord geven. Het is aan de SFP Group zelf om deze vraag

te beantwoorden. Hiervoor wordt op korte termijn een informatieve raad georganiseerd. De

SFP Group zal dan antwoord geven op deze vraag, maar ook wordt uw raad de mogelijkheid
geboden om andere vragen aan het bedrijf te stellen.

8. ln hoeverre is goede bewaking van de hele keten geborgd? Denk aan de kwaliteit van

het afval, de aanwezigheid van ongewenste stoffen, waar het afval vandaag komt
enzovoorts.

Voor zover het binnen de publiekrechtelijke bevoegdheid van de Provincie past, zien zij hier

op toe.

9. De FUMO gaat de vergunningverlening en handhaving doen, hebben zij geleerd van

het verleden?

De provincie gaat de vergunning verlenen en de Fumo voert dit voor hen uit resp. adviseert.

10. Hoe is de communicatie geregeld en wat is de rolvan de provincie?

Dit is één van de onderwerpen die wij gaan bespreken met het bestuur van de Provincie

L1. Als groenafual met bestrijdingsmiddelen besproeid is, komen deze in de rest stof. Het
plan is om de reststof te gebruiken als bemesting. ls bekend of het land dan vervuild
wordt?

Op deze vraag kunnen wij geen antwoord geven, Het is aan de SFP Group zelf om deze vraag

te beantwoorden. Hiervoor wordt op korte termijn een informatieve raad georganiseerd. De

SFP Group zal dan antwoord geven op deze vraag, maar ook wordt uw raad de mogelijkheid
geboden om andere vragen aan het bedrijf te stellen.

12. Worden er ook grondstoffen opgeslagen en wat voor overlast kan dat geven? Wordt
er een maximum gesteld aan het opslaan van grondstoffen?
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Op deze vraag kunnen wij geen antwoord geven. Het is aan de SFP Group zelf om deze vraag

te beantwoorden. Hiervoor wordt op korte termijn een informatieve raad georganiseerd. De

SFP Group zal dan antwoord geven op deze vraag, maar ook wordt uw raad de mogelijkheid
geboden om andere vragen aan het bedrijf te stellen.

Met vriendelijke groet,
bu rgemeester en wethoud gem Harlingen,

n W.R. iter
Secretaris Burgemeester
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