
 

 
 
 
 

 

 
 
 
Aan de raad 
 
  
 
Leeuwarden, 7 juli 2022 
Onderwerp: introductie Omrin aan nieuwe colleges en raden 
 
 
Geachte raad, 
 
Allereerst van harte gefeliciteerd met uw benoeming tot het nieuwe bestuur van uw gemeente. Via 
u hebben uw inwoners een duidelijke stem en visie. Ook over (zwerf)afval! 
 
Afval blijkt voor uw inwoners een belangrijk thema. Hoe zorgen we samen voor minder afval en 
meer hergebruik? Hoe werken we aan een circulaire economie? Voor Omrin is afval grondstof voor 
nieuwe producten en duurzame energie. Daar werken onze mensen iedere dag keihard aan, graag 
samen met uw inwoners en medewerkers. 
 
Omrin is voor uw gemeente de partner in inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. Maar 
wij zijn meer dan afval alleen. Samen met u werken wij aan een schone en duurzame wereld voor 
de volgende generaties. Die verantwoordelijkheid voelen wij en vormt de basis van onze visie en ons 
beleidsplan. Zo zijn wij koploper in de circulaire economie, stimuleren het duurzame netwerk en 
werken actief aan een inclusieve samenleving. U als aandeelhouder speelt daar een belangrijke rol 
in. 
 
De manier van afvalinzameling en -verwerking bij Omrin is een unieke combinatie in ons land. In de 
branche scoort het als één van de meest duurzame en effectieve manieren om invulling te geven 
aan het afvalbeleid. We leveren een actieve bijdrage aan regionale verduurzaming en de mondiale 
Social Development Goals (SDG’s).  
 
Daar zijn we trots op en dat willen we graag met u delen en aan u laten zien. Wij nodigen u daarom 
van harte uit om nader kennis te maken met Omrin. De manier van kennismaking kunt u zelf kiezen: 
  

1. Bij Omrin: een presentatie en rondleiding op Ecopark De Wierde in Heerenveen.   
2. Bij Omrin: een presentatie en rondleiding op de Reststoffen Energie Centrale in Harlingen. 
3. Bij uw gemeente: wij komen graag bij u langs voor een korte presentatie en onze VR Waste 

Experience (een digitale ‘afvalbelevenis’ waarin u met een VR bril een speciale rondleiding 
maakt door onze moderne Scheidings- en Bewerkingsinstallaties). 

 
Wij horen graag of u gebruik wilt maken van ons aanbod, in welke vorm en op welke datum. Dat 
kunt u doen door uw wensen te mailen naar cidzenga@omrin.nl. Ook ontvangt u binnenkort een 
uitnodiging voor een digitale kennismaking! 
 
Wij verheugen ons erop u te ontmoeten. 
 
Met duurzame groet, 
 
 
 
John Vernooij 
algemeen directeur  
 
 
Noot:  

- Uw college heeft separaat een vergelijkbare uitnodiging ontvangen via het 
bestuurssecretariaat. 

- De rondleidingen vinden alleen plaats als er geen coronabeperkingen zijn.  


