
Open communiceren 
Duidelijkheid en transparantie over emissies van de REC 

 
Dit is het communicatieplan over de emissies van de REC te Harlingen. Het beschrijft hoe we helder 
en transparant gaan communiceren over de emissiecijfers van de REC vanuit onze eigen rol en 
verantwoordelijkheid. Hiermee willen we een bijdrage leveren aan het wegnemen van gevoelens van 
onrust of onveiligheid onder de Harlinger bevolking. 
 
Taken en verantwoordelijkheden 
We beperken ons nadrukkelijk tot onze eigen wettelijke bepaalde taken en verantwoordelijkheden. Dit 
doen we bewust. De provincie is vergunningverlener en toezichthouder. Wij houden in de gaten of de 
emissiecijfers binnen de vergunningvoorschriften blijven, we controleren, beoordelen de rapportages 
en laten metingen uitvoeren. Hierover communiceren we. Omrin publiceert zelf de daggegevens op 
haar website en is zelf verantwoordelijk voor een duidelijke communicatie over het draaien van de 
REC. 
 
Ongewone voorvallen 
Omrin dient ongewone voorvallen bij de provincie te melden. De provincie bepaalt op basis van de 
melding en de dagrapporten of er sprake is van een overschrijding van de vergunningvoorschriften en 
of er sprake is van storingsuren. Dit gaan we vervolgens duidelijk communiceren naar de bevolking. 
 
Communicatie 
 
Doelen 

• Wegnemen of in ieder geval verminderen van gevoelens van onrust en onveiligheid onder de 
Harlinger bevolking; 

• Duidelijk maken hoe we onze rol als onafhankelijke toezichthoudende en handhavende 
instantie invullen 

 
Doelgroep 

• Bevolking Harlingen e.o. 
• Kritische volgers 

• Subdoelgroepen 

• PS 
• B&W Harlingen 

• Gemeenteraad Harlingen 

• Omrin 
 
Uitgangspunten 
We gaan in onze communicatie zo verhalend en beeldend mogelijk zijn. Geen technische 
uiteenzettingen, maar duidelijke, begrijpelijke taal. De inzet en inhoud van de communicatiemiddelen 
baseren we op wat er werkelijk leeft onder de bevolking. Hetgeen wij communiceren, moet antwoord 
geven op de vragen die de bevolking heeft. De gedeputeerde heeft een belangrijke rol in de 
woordvoering over de REC, met name daar waar het de vergunning betreft en wijzigingen daarin. Zij 
geeft hiermee aan een betrokken gedeputeerde te zijn die begrip heeft voor alles wat er leeft rondom 
de REC. Wij geven niet alleen feitelijke informatie over de REC, maar geven ook onze mening over de 
maatregelen die de REC zelf neemt. 
 
Middelen 
Website www.fryslan.nl/rec  
Op de website van de provincie rapporteren we over: 

• Resultaten van de uitgevoerde controles 

• Resultaten van emissie- en geurmetingen 

• Ontvangen klachten en afhandeling daarvan 

• Geplande en ongeplande onderhoudswerkzaamheden 
• Waargenomen overschrijdingen van de daggemiddelde waarde 

• Storingsuren 
 
 



Indien er ontwikkelingen zijn op de aangegeven punten komen we met een update. Aan het eind 
van iedere week zullen we dit waar nodig doen. Hiermee geven we alle belangstellenden inzicht in 
hoe de REC draait en hoe wij hier controle op houden. 
Daarnaast komt er op de website algemene informatie te staan over geur- en rookomstandigheden en 
factoren die daarop van invloed zijn, zoals weersomstandigheden. Ook zullen we op de site een 
overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden plaatsen.  
 
Mocht er zich een ongewoon voorval voordoen, dan gaan we hier dezelfde dag over 
communiceren via de website. In zo’n situatie vermelden we oorzaak en gevolg(en) van het 
voorval en welke maatregelen de REC genomen heeft / gaat nemen. 
 
Sticker 
We maken een sticker met daarop het telefoonnummer van het Milieualarmnummer. Hier kan 
men terecht met klachten. Op de sticker komt ook het webadres te staan. Hier kan men informatie 
vinden over de prestaties van de REC. Deze sticker verspreiden we huis aan huis en kan men 
ergens in huis opplakken. 
 
Calamiteitencommunicatieprotocol 
Dit protocol treedt in werking bij ernstige calamiteiten. Het is opgesteld door gemeente Harlingen, 
Omrin en provincie Fryslân. 


