
 
 
 
 
 
 

 
Motie uittreden als aandeelhouder Omrin 

 
 
Agendapunt 15a. 
 
De raad van de gemeente Dongeradeel, 
in vergadering bijeen op 31 maart 2016, 
 
 
overwegende: 
 

 dat er tijdens de vorige raadsvergadering een motie werd ingediend n.a.v. de verhoogde en 
normoverschrijdende uitstoot van dioxine bij de Reststoffen Energie Centrale (REC) van Omrin in 
Harlingen; 

 dat deze motie ingediend werd door het CDA en mede onderschreven, en daarmee breed 
ondersteund, door FNP, ABD en ChristenUnie; 

 dat in de motie een oproep werd gedaan aan de aandeelhoudende gemeenten om er bij Omrin 
op aan te dringen om geen bezwaar aan te tekenen tegen de dwangsom die door de provincie is 
opgelegd aan Omrin om de geconstateerde overtredingen bij de REC op te lossen; 

 dat de indieners van de motie daarmee ‘recht willen doen aan de urgentie van de problematiek 
en de grote zorgen onder de bevolking’;  

 dat deze zorgen over de REC en de gevolgen voor het milieu 6 jaar geleden redenen waren voor 
het toenmalige college om als aandeelhouder uit te treden bij Omrin; 

 dat de andere redenen om uit te treden, zoals vraagtekens bij nut en noodzaak van de REC, 
zowel klant als aandeelhouder zijn van Omrin en de hogere kosten van de afvalverwerking, nu 
nog steeds aan de orde zijn; 

 dat het huidige college vorig jaar desondanks heeft besloten aan te blijven als aandeelhouder bij 
Omrin; 

 dat met het alsnog uittreden uit Omrin op veel duidelijker wijze ‘recht wordt gedaan aan de 
urgentie van de problematiek en de grote zorgen onder de bevolking’;  

 
 
roepen wij de raad op: 
 

 om er bij het college op aan te dringen om alsnog op zo kort mogelijke termijn uit te treden als 
aandeelhouder bij Omrin door de aandelen te verkopen en een andere afvalverwerker te zoeken. 

 
 
en gaat over tot de orde van de dag, 
 
Dongeradeel Sociaal 
Partij van de Arbeid 
 

 



Deze motie is in de raadsvergadering van 31 maart 2016 met drie stemmen voor (Dongeradeel 
Sociaal en PvdA) en 16 stemmen tegen (CDA, FNP, ChristenUnie, ABD en VVD) verworpen. 
 
De griffier, 
 

 
 
A.J. Folbert. 


