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Beste meneer Wildeboer, 

Wij hebben van u een schriftelijke vraag ontvangen over vermindering restafval. U spreekt 
hierin uw zorgen uit omdat er door het verminderen van restafval steeds meer buitenlands 
afval nodig is voor de afvalverbranders. U vraagt zich af wat dan het voordeel voor burgers is 
om het restafval te verminderen. In deze brief leest u onze reactie. 

Reactie 
Iedereen juicht de ambitie om minder restafval te produceren toe, omdat dit vanuit het 
oogpunt van duurzaamheid en circulariteit veel positieve effecten heeft. Dat dit leidt tot 
minder afval dat overblijft voor verbranding in de verbrandingsovens en consequenties heeft 
voor de verbrandingscapaciteit, krijgt landelijk veel aandacht. Diverse scenario's zijn 
mogelijk, waaronder meer import van afval, maar ook het terugbrengen van de capaciteit is 
een scenario dat goed mogelijk is. 

Naar aanleiding van het strategiedocument 2021- 2024 van Omrin hebben wij hier ook al 
aandacht aan besteed. Omrin heeft aangegeven om proactief op deze effecten in te willen 
spelen en ze streeft er naar om nieuwe volumes te acquireren tot 2024 door nieuwe 
gemeenten als verwerkingsklant te binden via inbesteding, en door extra bedrijfsafval te 
acquireren. 
Wij hebben toen onze zorgen uitgesproken over deze ontwikkeling. Hoewel daar geen 
sprake van is, hebben we toen aangegeven dat import van buitenlandsafval ook in de 
toekomst voor Harlingen onbespreekbaar is. Wij hebben u hier eind vorig jaar over 
geïnformeerd in een raadsinformatiebrief. 
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Wij gaan er vanuit dat wij uw vraag voldoende hebben beantwoord. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Harlingen, 
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Secretaris 
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