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De REC
Op dinsdag 30 mei schrijft ook de Harlinger Courant over het bezwaar dat enkele Harlingers
hebben ingediend tegen de uitbreiding van de vergunning van de REC. Via een ingezonden
brief schrijft Jaap Hofman in dezelfde krant over de aanvraag van Omrin om meer afval te
mogen verbranden. Hij begrijpt niet waarom inwoners die verder weg wonen van het bedrijf
geen bezwaar kunnen maken wegens deze woonafstand. Daarnaast stelt Hofman de hele
totstandkoming van deze vergunning is gebeurd onder valse voorwendsels, met
list en bedrog en ook de partijdigheid in deze speelde op grote schaal mee en
niet te vergeten de overeenkomsten en afspraken welke met dubbele petten
hier zijn overeengekomen.
Op woensdag 31 mei verschijnen de tussenrapporten van het luchtkwaliteitsonderzoek en
de zoutzuurmetingen op het recloket. Het twitteraccount Luchtkwaliteit retweet het bericht
dat de rapporten op het recloket staan.
Aan het eind van de middag is er een persgesprek over de verbeteringen die tijdens de
onderhoudsstop aan de REC zijn doorgevoerd. Aanwezig zijn de Leeuwarder Courant, Friesch
Dagblad en de Harlinger Courant. Cor Balt (inwoner van Harlingen) loopt met de journalist
van de Harlinger Courant mee. Ook komt Ton van der Plas (Wad’n Partij) naar het
persgesprek. Hij gaat achterin de zaal zitten.
Nog tijdens het persgesprek plaatst de Leeuwarder Courant een bericht op de website.
Daarin stellen zij eerst dat Omrin niet wil dat de schoorsteen wordt verhoogd. Later wordt
dat gewijzigd in verantwoordelijke werkgroep, met daarin onder andere Omrin, gemeente
en provincie.
Omrop Fryslân is niet aanwezig en neemt het bericht van de Leeuwarder Courant over.
Op donderdag 1 juni verschijnen in de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad artikelen
over de REC. De Leeuwarder Courant richt zich op het niet verhogen van de schoorsteen.
Het Friesch Dagblad heeft als kop gekozen dat de vergunning in zicht is voor de afvaloven.
De inwoners van Harlingen hoeven zich volgens wethouder Harry Boon geen
zorgen te maken over de luchtkwaliteit in verband met de
reststoffenenergiecentrale (REC) van Omrin.

Colofon
De TamTam is een compacte weergave van berichtgeving in offline en online media van de
afgelopen dagen. Met een TamTam krijg je inzicht, meningen en de reikwijdte van opkomende
issues. De TamTam verschijnt op maandag en donderdag.

Tijdens het persgesprek twittert de Omrin tweemaal:
Werkgroep geeft toelichting op afronding verbetertraject REC Harlingen.
Tevredenheid over de optimalisatie en het resultaat. #duurzaam
Het bericht wordt geretweet door Paul Schoute (VVD)
"Luchtkwaliteit in Harlingen is goed volgens de eerste metingen van het
onderzoek rondom de REC," aldus de werkgroep tijdens het persmoment.
Het bericht wordt drie keer geretweet, onder andere door Paul Schoute (VVD).
Jelle Hiemstra twittert naar aanleiding van de berichtgeving: Na zoveelste keer
"vergeten" dioxinemeting van 19 mei moet Afvaloven Harlingen onmiddellijk
dicht #rec #pauw #nieuwsuur @vdja #volkskrant
Jan Jellema (HB) twittert naar aanleiding van de raadsinformatiebrief dat hij het nieuwe
communicatieprotocol bijzonder vindt: Bijzonder: het communicatieprotocol is
ingeruild voor een operationele werkinstructie. Wat is de positie van
@Gem_Harlingen nog?
De PvdD Fryslân twittert Punt is niet dat draagvlak ontbreekt voor hogere
schoorsteen; er is geen draagvlak voor die hele REC! #deRECiseruit
Meer nieuws
 Oud‐Harlingse Saakje Visser won dit weekend zilver bij de Gourmand World
Cookbook Awards in het Chinese Yantai. Dat schrijft de Leeuwarder Courant op 30
mei. Ze kreeg de prestigieuze boekenprijs voor Saakje's zoete bakboek
 Rederij Doeksen wordt vanaf dit jaar sponsor van de KWS‐Schuttevaerrace. Dat
schrijft het Friesch Dagblad op 30 mei. De race gaat dit jaar op vrijdag 30 juni
van start in Stavoren. De deelnemers moeten vervolgens binnen 48 uur
dertig kilometer hardlopen, 130 kilometer fietsen, en 155 nautische
mijlen zeilen. De race loopt vanuit Stavoren via Texel, Harlingen en
Vlieland naar Terschelling.
 Bij Kornwerderzand is dinsdag 30 mei de symbolische eerste paal geslagen van de
bouw van het Afsluitdijk Wadden Center. Onder meer Omrop Fryslân en de
Leeuwarder Courant schrijven over dit moment. Het gaat om een
samenwerking tussen de provincies Fryslân en Noord‐Holland en de
gemeenten Súdwest‐Fryslân, Harlingen en Hollands Kroon. De
Afsluitdijk wordt de komende jaren volledig vernieuwd.
 De Harlinger Steenhouwersstraat wordt breder, zodat de straat een
representatievere toegang wordt tot de binnenstad vanaf de Spoorstraat. Dat
schrijft de Leeuwarder Courant op 1 juni. Nu er op het voormalige
Dukdalfterrein nieuwbouw komt, grijpt de gemeente de kans de weg
breder te maken door enkele huizen die ze in bezit heeft te slopen en de
straat anders in te delen
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D66 Harlingen stelt vragen over volle afvalbakken.
Dat ze deze vragen stellen, wordt ook meteen
getwitterd.
D66 Harlingen stelt vragen over volle
afvalbakken @Gem_Harlingen:
http://www.d66harlingen.nl #toerisme
#zwerfafval #d66 #Harlingen
pic.twitter.com/VToSNYxyT7
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