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Heren,
Het feitenonderzoek met brief welke we hebben mogen ontvangen van Ged.Staten is juist, maar de
eerste oogopslag geeft het al aan waar wij angst voor hadden.
In oktober 2010 hebben we van de Provincie de gestorte hoeveelheid gehoord, dit getal is diverse
malen aangepast tot
het onderzoeksbureau MWH ( het door de provincie gecorrigeerde onderzoek.) tot een totaal gewicht
is gekomen van 131.000 ton.
Wij hebben onlangs de CD Rom ontvangen, welke onze stichting via een wob verzoek had
gevraagd,en krijgen deze week de daarbij horende foto,s.
Alleen al van de 42 inspectierapporten, welke voornamenlijk zijn gericht op verpakt asbest zijn zeer
vele incidenten, aangiftes en hoorbrieven het gevolg geweest.
Deze 42 rapporten lezende, schrik je van de incidenten met asbest. En wij gaan er vanuit dat we niet
alle ernstige rapporten hebben ontvangen.
Onze vraag is dan ook, waarom wordt het feitenonderzoek niet breder gemaakt met het onderzoeken
van het storten van verpakt asbest en de daarbij behorende incidenten.
Laat de provincie nu eens niet half maar geheel openkaart spelen.
Verder vragen wij ons af, de persoon van MWH horende tijdens de vergadering in maart, dat het een
haast ondoenlijke poging was om uit de registraties van de Derde Merwedehaven de thans bekende
hoeveelheid losgestort asbesthoudend afval naar boven te krijgen.Deze heer sprak over een chaos in
de administratie.
Wat heeft de provincie te verbergen om nu niet bij een feitenonderzoek de onderzoeksvraag uit te
breiden met hoeveel er in werkelijkheid gestort is, omdat er in Sliedrecht zeer ernstig getwijfeld wordt
aan het (door de provincie gecorrigeerde rapport) MWH rapport.
Kost in het gehele feitenonderzoek niet veel meer, maar brengt wel rust bij de bevolking. Nu
overheerst de argwaan en de ongeloofwaardigheid en onbetrouwbaarheid (aangaande de
asbestcijfers) van de provincie, dit komt in ieder gesprek naar voren
Als politici moeten gaan oordelen over de uitslag van het feitenonderzoek, hebben wij bij voorbaat
ernstige twijfels, aangezien de wethouder van Sliedrecht uitgesproken heeft andere belangen te laten
prevaleren boven de gezondheidsbelangen van de inwoners van Sliedrecht
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