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Feitenonderzoek naar asbeststort
Provincie wil een volledig beeld krijgen
SLIEDRECHT - Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten een
feitenonderzoek uit te laten voeren naar het storten van onverpakt
asbesthoudend materiaal op de Derde Merwedehaven in de jaren 2003 tot en
met 2010. De opzet van het onderzoek is afgestemd met de verantwoordelijke
wethouders van Dordrecht en Sliedrecht.
Een onafhankelijk onderzoeksbureau voert het feitenonderzoek uit in opdracht van de
provincie. Volgens milieugedeputeerde Rik Janssen gaat het erom een volledig beeld
te krijgen van het storten van onverpakt asbesthoudend materiaal in bovengenoemde
periode: ,,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 in gezamenlijkheid meer duidelijkheid te krijgen
over de asbeststortingen zijn de verantwoordelijke wethouders van beide gemeenten
nadrukkelijk bij de selectie van het bureau en de totstandkoming van het
feitenonderzoek betrokken.’’
Metingen
De resultaten worden door de provincie ter beschikking gesteld aan de GGD. 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. De provincie wil het
onderzoek in het voorjaar van 2012 hebben afgerond. Naast het feitenonderzoek laat
de provincie tot de sluiting van de afvalberging op 31 december 2012 en de definitieve
afdekking van de stortplaats (het duurt ongeveer zeven jaar voordat de grond is
ingeklonken en de stortplaats van een nieuwe afdeklaag is voorzien - naar
verwachting wordt in 2020 een begin gemaakt met de realisatie van een
recreatiegebied) een aantal astbestmetingen uitvoeren op de terreingrens
benedenwinds van de stortvakken die voor asbesthoudende materialen zijn bestemd.
Over de uitkomsten van deze metingen worden de verantwoordelijke wethouders van
Dordrecht en Sliedrecht geïnformeerd.
Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven laat in een reactie weten te hopen dat de
provincie niet half, maar geheel open kaart speelt. De werkgroep zegt te zijn
geschrokken van de 42 inspectierapporten die zij recent heeft ingezien. ,,We gaan
ervan uit dat we niet alle ernstige rapporten hebben ontvangen. Onze vraag is dan
ook waarom het feitenonderzoek niet breder wordt gemaakt met het onderzoeken van
het storten van verpakt asbest en de daarbij behorende incidenten die wij in de
rapporten hebben opgemerkt.” Daarmee wordt onder andere gedoeld op gescheurde
zakken.
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