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Alarm, hier wordt al dagen illegaal asbest
gestort
Onthutsend beeld van Derde Merwedehaven
door ANDRÉ OERLEMANS
DORDRECHT - Een medewerker van de Derde Merwede haven die de provincie
waarschuwt dat er illegaal asbest wordt gestort. Een gedeputeerde die glashard
beweert dat er alleen verpakt asbest wordt gestort, terwijl er al meer dan 100.000
ton onverpakt asbest is gedeponeerd.
Een inspecteur die concludeert dat het kapot rijden van zakken verpakt asbest door
een shovel niet verboden is. Of een provincie die de stortplaats een dwangsom oplegt
omdat er geen asbest in de lucht wordt gemeten. En die vervolgens de verplichte
metingen afschaft zodat niemand meer weet of omwonenden nu wel of niet
kankerverwekkende asbestvezels inademen. De 42 inspectierapporten over de Derde
Merwedehaven die de provincie Zuid-Holland openbaar heeft gemaakt schetsen een
onthutsend beeld van de gang van zaken op de Dordtse stortplaats. Een beeld van
onwetende bestuurders en onkundige inspecteurs.
INSPECTEUR
Het oudste inspectierapport van een asbestcontrole is van 26 november 2002. Als een
inspecteur van de provincie komt snuffelen naar stortgas, hoort hij van de eigenaar
dat er vaten met asbest van laboratoriumonderzoek zijn gestort. De stortplaats belooft
die dezelfde dag weer af te voeren.
AUTOBANDEN
Het volgende incident dateert van 25 april 2003. Bij de poort meldt zich een bedrijf uit
Helvoirt met een partij autobanden die niet gestort mag worden en die mogelijk asbest
bevat. Eigenlijk moet de partij teruggestuurd worden en opnieuw verpakt worden als
asbesthoudend materiaal.
De provincie besluit uiteindelijk de partij toch te storten en af te dekken, omdat dat de
minste gevaren oplevert voor mens en milieu.
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ONAFGEDEKT
Andere overtredingen die inspecteurs dat jaar constateren zijn onafgedekte partijen
asbest en gescheurde verpakkingen van zakken asbest die open en bloot liggen.
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BIGBAGS
Op 24 november 2003 probeert een verwerker uit Schiedam een partij bouw- en
sloopafval te storten, waaronder bigbags verstopt zijn met straalstof van Nedstaal, dat
waarschijnlijk asbest bevat. De provincie laat een strafrechtelijk onderzoek starten,
maar de partij wordt wel gestort en afgedekt. Dit omdat de zakken al beschadigd zijn.
Begin december blijkt uit bemonstering van de Derde Merwedehaven zelf dat de
zakken toch geen asbest bevatten.
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ALARM
Op 18 maart 2005 slaat een medewerker van de stortplaats alarm. Hij schrijft de
provincie dat er al twee dagen lang kapotte zakken asbest worden gestort, iets dat
volgens de asbestregels ten strengste is verboden. De provincie belt met de
stortplaats en gaat drie dagen later zelf kijken. Ook laat ze de stortplaats zelf foto's
nemen en opsturen. Daarop zijn inderdaad openstaande zakken asbest te zien. De
provincie laat weten dat dit in strijd is met de asbestregels, maar doet verder niets.
NAGELEEFD
Op 27 januari 2006 constateren inspecteurs dat de voorschriften voor asbeststort niet
nageleefd worden, maar wordt verder niets toegelicht.
METINGEN
Als de werkgroep Derde Merwedehaven op 19 maart 2007 de resultaten opvraagt van
de verplichte driemaandelijkse metingen van asbest in de lucht, ontdekt de provincie
dat de stortplaats al jaren geen metingen uitvoert. Dat is een overtreding van de
milieuvergunning en in augustus legt de provincie een dwangsom op.
Ondertussen is de Derde Merwedehaven druk aan het meten geslagen. Bij twee
metingen worden vezels in de lucht aangetroffen, maar die blijven beneden de
grenswaarden zodat nader onderzoek niet nodig is.
In 2008 besluit de provincie echter op verzoek van de stortplaats de verplichte
metingen voortaan te schrappen.
DUBBEL VERPAKT
Op 14 juni 2007 meldden inspecteurs dat al het asbesthoudend afval dubbel verpakt
wordt.
Op 19 juli dat jaar gaat gedeputeerde Erik van Heijningen op eigen verzoek mee met
een controle. Ook de Dordtse wethouder Dion van Steensel is daarbij aanwezig.
Tijdens de rondgang krijgen de heren te horen dat al het asbesthoudend afval verpakt
wordt aangeleverd.
Wat beiden niet weten is dat er op dat moment al meer dan 100.000 ton onverpakt
asbest is gestort.
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KAPOT
Op 4 juni 2008 ziet een inspecteur dat een shovel herhaaldelijk bigbags met asbest
kapot rijdt, maar vraagt zich af of dat een overtreding is. Hij kan het antwoord niet
vinden.
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STORTFRONTEN
In oktober 2007 meldt de werkgroep dat asbest niet wordt afgedekt en dat er meer
dan de twee toegestane stortfronten in gebruik zijn.
De inspecteur weet niet of dit een overtreding is. Hij overlegt met de afdeling
vergunningen en hoort dat dit niet mag. Als het op 9 oktober weer gebeurt legt de
provincie in februari 2008 een dwangsom op.
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In september 2009 vraagt de stortplaats toestemming om schepen met ladingen
onverpakt asbest te mogen lossen. Na berichtgeving hierover in de krant komt
Sliedrecht in opstand en wordt uiteindelijk duidelijk dat dit spul al sinds 2003 wordt
gestort.
MILIEUVLUCHT
Op 13 juli 2009 ziet de provincie tijdens een milieuvlucht opengescheurde zakken
asbest liggen. Als inspecteurs ter plekke komen blijken de zakken inmiddels nat te
worden gehouden en kunnen ze geen overtreding meer constateren.
AANTAL ONDUIDELIJK
Hoeveel asbestcontroles de provincie de afgelopen acht jaar heeft uitgevoerd blijf
onduidelijk. In mei liet 4e provincie weten dat er ruim 650 controles zijn geweest.
In augustus bleek dat er slechts 29 controles Zijn geweest. De provincie heeft onlangs
42 inspectierapporten openbaar gemaakt, maar daarvan gaat slechts de helft
specifiek over asbest. Van het jaar 2004 ontbreken alle rapporten. De meeste
inspecties zijn pas uitgevoerd, nadat de Werkgroep Derde Merwedehaven een klacht
indiende. Soms hebben inspecteurs asbest meteen meegenomen bij andere
controles.
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