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Kennisnemen van: 
Het strategiedocument 2021- 2024 van Omrin, onze reactie daarop en van de mogelijkheid 
om eventueel schriftelijk wensen en bedenkingen te uiten via de griffie. 

Beste raadsleden, 

Omrin stuurt ons haar strategiedocument 2021- 2024. Dit document is het resultaat van 
een proces dat begin dit jaar van start is gegaan en dat wordt afgerond met de 
voorgenomen vaststelling van het strategiedocument in de aandeelhoudersvergaderingen 
van Afvalsturing Friesland NV en NV Fryslän Miljeu op 11 december 2020. 0mrin stuurt ons 
dit document nu vertrouwelijk toe zodat wij dit desgewenst kunnen afstemmen met u. In 
deze brief informeren wij u hierover. 

Wensen en bedenkingen 
Wij stellen u in de gelegenheid om schriftelijk wensen en bedenkingen te uiten over het 
strategiedocument van Omrin. De vaststelling van de strategie heeft weliswaar geen 
ingrijpende gevolgen voor de gemeenten zodat de gemeenteraad vooraf wensen of 
bedenkingen bij ons zou moeten inbrengen, zoals dat is geregeld in artikel 169 lid 4 van de 
Gemeentewet, wij vinden het toch van belang dit document aan u voor te leggen. 
Heeft u wensen of bedenkingen of bent u het niet eens met onze onderstaand standpunt 
dan kunt u dat doorgeven door binnen 14 dagen na verzending van deze brief een mail te 
sturen naar griffie@harlingen.nl. Als wij binnen deze termijn geen reactie ontvangen, gaan 
wij er van uit dat u geen wensen en/of bedenkingen heeft. 

Ons standpunt 
Wij kunnen concluderen dat Omrin een duurzaam en financieel gezond bedrijf is. Dit spreekt 
ons aan. Toch zien wij een paar ontwikkelingen waar wij Omrin op willen wijzen. 
Een van de hoofddoelen van Omrin voor de komende periode is het helpen van de 
aangesloten, met name Friese gemeenten om zo min mogelijk restafval te realiseren. Ook 
dit spreekt ons aan. Dit leidt ook tot minder afval dat overblijft voor verbranding in de REC. 
Omrin geeft nu aan 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 gaan richting Omrin aangeven dat wij zorgen hebben over deze ontwikkelingen. Wij 
willen er voor waken dat Omrin van overal vandaan afval in Harlingen gaat verbranden. 
Hoewel hier in het voorliggend document geen sprake van is, zullen wij nadrukkelijk 
aangeven dat mocht Omrin in de toekomst gaan denken aan import van buitenlands afval, 
dit voor Harlingen onbespreekbaar is. 

Vertrouwelijk 
U kunt het strategiedocument op afspraak inzien bij de griffie. 
Wij vragen u uitdrukkelijk om het strategiedocument vertrouwelijk te houden en niet 
publiekelijk bekend te maken, omdat het document vertrouwelijke en bedrijfsgevoelige 
informatie bevat die bij het breed delen daarvan Omrin kan schaden. 
Wij leggen u dan ook geheimhouding op ten aanzien van het strategiedocument. Een 
voorstel tot bekrachtiging van de geheimhouding kunt voor de eerst volgende 
raadsvergadering tegemoet zien. 

Tot slot 
Wij gaan er van uit dat wij u voldoende hebben geïnformeerd en zien uw eventuele reactie 
tegemoet. 
Onze wethouder zal ons standpunt en een eventuele reactie van u meenemen naar de 
aandeelhoudersvergadering van 11 december. 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Harlingen, 

de burgemeeSt.+ 


