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REC is al op veel punten aangepast
De verbeteracties aan de REC na de storing van oktober vorig jaar, zijn een flink eind
op weg. Een groot deel van het pakket aan maatregelen is klaar of in gang gezet. Er
zijn technische maatregelen getroffen, procedures aangepast en diverse onderzoeken
gestart. Het totale maatregelenpakket moet zorgen dat de kans op storingen en het
gevolg van eventuele storingen bij de REC verder verkleind wordt.
Maatregelen
Het verbetertraject startte begin dit jaar. Na een analyse door alle betrokkenen begon de
daarvoor opgerichte overleggroep* aan een pakket van maatregelen. De eerste kwamen al
snel bij de onderhoudsstop in april dit jaar. Toen werd onder andere een alarm ingebouwd
voor de actief kooldosering. Die is nodig om de dioxines uit de rookgassen te filteren. Ook
paste de REC de besturing van de ID-fan aan, zodanig dat die ook bij storing blijft werken.
Verder breidde de REC de stofmeting uit. Die kon de stofemissie tot het wettelijk maximum
meten, maar niet daarboven. Met de nieuwe stofmeting kunnen ook eventuele
overschrijdingen gemeten worden. Ook het spoelprogramma werd aangepast. De spoellucht
die voorheen langs het doekenfilter ging, gaat voortaan door het doekenfilter. Daardoor
worden eventuele dioxinen die zich aan stof hebben gebonden, uit de lucht gefilterd.
Daarna richtte de overleggroep zich op een aantal andere actiepunten, waaronder een
hogere schoorsteen, continue dioxinebemonstering, communicatie en andere
verbetermogelijkheden. De verkenning naar mogelijkheden en draagvlak om de schoorsteen
te verhogen, loopt nog. De continue dioxinebemonstering gaat in ieder geval nog tot eind dit
jaar door. Na de zomer besluiten GS en B&W of ze nog langer door willen gaan.
Het onderzoek naar andere verbetermogelijkheden richtte zich op verschillende zaken. Het
schoonmaken van de installatie was er één van. Daarvoor komen extra mangaten om stof na
een onderhoudsstop weg te kunnen zuigen van plekken waar men voorheen niet kon komen.
Dit achtergebleven stof wordt dan niet meer via de pijp weggeblazen. Een andere was de
opstartleiding. Die is nu buiten gebruik, waardoor de kans op verhoogde stofemissie bij de
opstart aanzienlijk kleiner is geworden.
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Communicatie
De provincie, gemeente en Omrin werken met een communicatieprotocol waarin afspraken
staan hoe zij elkaar informeren bij storingen of incidenten. Uit de analyse van de storing op 1
en 2 oktober bleek dat daar nog veel onduidelijkheid bestond. Het protocol is daarom
aangepast. Omrin werkt daarnaast aan een digitale ‘alert-service’ waar iedereen zich op kan
abonneren. In oktober organiseert de REC een open dag om o.a. met burgers in gesprek te
gaan en zaken uit te leggen
Voor de omgeving
Uit alle onderzoeken blijkt dat de REC volgens de vergunning werkt. Ook onderzoek van de
Inspectie voor Leefomgeving en Transport laat zien dat de REC voldoet aan de norm, dat de
vergunning in orde is en dat ook het toezicht op de REC voldoende is. Alle maatregelen die
de overleggroep nu uitwerkt, zijn erop gericht de rust in de omgeving terug te brengen. Elke
gezamenlijke stap die de REC verder verbetert, draagt daar aan bij.
* De overleggroep bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente Harlingen, de FUMO, de
Begeleidingsgroep, Omrin en de provincie Fryslân. GGD Fryslân levert de voorzitter.
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