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Veel mis bij asbeststort
ANDRÉ OERLEMANS
DORDRECHT - Stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht heeft de
afgelopen acht jaar de regels voor het storten van asbest herhaaldelijk
overtreden. Verpakt asbest werd regelmatig kapot gereden door shovels,
waardoor kankerverwekkende vezels konden vrijkomen.
Verplichte asbestmetingen werden niet uitgevoerd en er werd op te veel stortfronten
gewerkt zonder dat het asbest afdoende werd afgedekt. Verplichte asbestmetingen
werden niet uitgevoerd
Dat blijkt uit inspectierapporten van de provincie over de periode 2003-2010. De
provincie heeft er daarvan 42 openbaar gemaakt. De meeste controles op asbest zijn
pas uitgevoerd na klachten van de Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven uit
Sliedrecht. Die heeft er ook voor gezorgd dat de resultaten van de inspecties
openbaar zijn gemaakt.
Uit enkele rapporten blijkt dat wethouders van gemeenten en gedeputeerden van de
provincie zelf niet wisten dat er al sinds 2003 onverpakt asbest werd gestort. In 2009
ontstond daarover commotie toen eigenaar Delta een werkplan indiende om dit
mogelijk te maken. De provincie ontkende toentertijd dat ze de stort van onverpakt
asbesthoudend afval toestond. Begin dit jaar bleek dat er in de jaren daarvoor al volop
van dat spul werd gestort, tot en met 2010 zelfs 131.000 ton. In mei dit jaar stelde de
provincie dat er in al die jaren slechts vier overtredingen zijn geconstateerd. Volgens
de rapporten blijkt dat minstens tien keer te zijn gebeurd. De provincie heeft daarvoor
dwangsommen opgelegd en aangifte gedaan bij justitie.
Begin 2005 waarschuwde een medewerker van de Derde Merwedehaven zelf de
provincie dat er op illegale wijze openstaande zakken met asbest werden gestort. De
provincie constateerde dat de asbestregels werden overtreden, maar deed verder
niets. In april 2007 ontdekte de provincie dat de stortplaats al jaren geen
asbestmetingen liet doen. Volgens de milieuvergunning waren die elke drie maanden
verplicht. Hiervoor legde de provincie een dwangsom op, maar een jaar later schrapte
ze de verplichte metingen uit de milieuvergunning.
Opvallend is ook dat de inspecteurs jarenlang alleen maar melding maken van asbest
dat verpakt in big bags wordt gestort, zoals de vergunning voorschrijft. Nergens wordt
opgemerkt dat er ook onverpakte bulk wordt gestort, laat staan dat blijkt dat daar op
gecontroleerd is.
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Gedeputeerde Rik Janssen (Milieu): "Met de uitkomsten van het feitenonderzoek
kunnen we gezamenlijk lessen trekken uit het verleden. De provincie stelt de
uitkomsten van het feitenonderzoek dan ook ter beschikking aan de GGD. De
provincie wil zorgen voor een goede en veilige situatie tot de sluiting van de
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Vorige week besloten Gedeputeerde Staten om een onafhankelijk bureau een
feitenonderzoek te laten uitvoeren.
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stortplaats op 31 december 2012 en daarna. Behalve het feitenonderzoek zal de
provincie daarom tot de sluiting en de definitieve afdekking van de stortplaats een
aantal asbestmetingen laten uitvoeren". Volgens de Stichting Werkgroep Derde
Merwedehaven moet de provincie ook de stort van verpakt asbest laten onderzoeken.
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