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Provincie wil feitenonderzoek Derde
Merwedehaven
door Peter Donk-Hoeflaak
LEZERSBIJDRAGE
De provincie Zuid-Holland begint een feitenonderzoek naar de stort van
onverpakt asbesthoudend materiaal over de periode 2003 – 2010 op de
afvalberging Derde Merwedehaven in Dordrecht. Dat heeft Gedeputeerde Staten
besloten. Een onafhankelijk onderzoeksbureau voert het onderzoek uit.
Milieugedeputeerde Rik Janssen (SP) wil een volledig beeld te krijgen rond het storten
van onverpakt asbesthoudend materiaal. “Het onderzoek richt zich uitsluitend op de
feiten en omstandigheden die zich hebben voorgedaan, zonder daar conclusies rond
mogelijke gezondheidsrisico‟s aan te verbinden. Omdat het onze wens is om in
gezamenlijkheid meer duidelijkheid te krijgen over de asbeststortingen op de Derde
Merwedehaven zijn de verantwoordelijke wethouders van beide gemeenten
nadrukkelijk bij de selectie van het bureau en de totstandkoming van het
feitenonderzoek betrokken.” De provincie wil dat het onderzoek al komend voorjaar is
afgerond.
Vele tonnen?
De resultaten van het feitenonderzoek zullen door de provincie aan de GGD ter
beschikking worden gesteld. Het is vervolgens aan de gemeenten Sliedrecht en
Dordrecht om te bepalen of zij naar aanleiding van deze resultaten de GGD om nader
advies vragen. In Sliedrecht en Dordrecht is de afvalstort al jaren het gesprek van de
dag. In oktober vorig jaar hebben we van de provincie de gestorte hoeveelheid
gehoord, dit getal is diverse malen aangepast tot het onderzoeksbureau MWH tot een
totaal gewicht is gekomen van 131.000 ton”, zegt Leo van Andel, voorzitter van de
Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven tegen de NOS.
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Sluiting
Naast het feitenonderzoek zal de provincie tot de sluiting op 31 december 2012 en de
definitieve afdekking van de stortplaats een aantal astbestmetingen laten uitvoeren op
de terreingrens benedenwinds van de stortvakken die voor asbesthoudende
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CD-rom
De stichting is in het bezit van een CD-Rom met daarop onder meer 42
inspectierapporten. Van Andel: „Je schrikt van de incidenten met asbest. En wij gaan
er vanuit dat we niet alle ernstige rapporten hebben ontvangen. Laat de provincie nu
eens niet half maar geheel openkaart spelen. 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 .” De
stichting had graag een veel breder onderzoek gezien.

19202

materialen bestemd zijn. Over de uitkomsten van deze metingen zullen de
verantwoordelijke wethouders van Dordrecht en Sliedrecht worden geïnformeerd. De
afvalstort Derde Merwehaven wordt de komende jaren omgevormd tot een
recreatiegebied.
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