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Onze gezondheid een compromis ?
Afgelopen dinsdag werd de gemeenteraad van Sliedrecht al geinformeerd over
het Feitenonderzoek Derde Merwedehaven.
PRO Sliedrecht concludeert het volgende:
Op 7 september wordt in een bestuurlijk overleg met de gemeente Dordrecht en de
provincie Zuid Holland een onderzoeksopzet gemaakt voor het Feitenonderzoek.
Nu ontvingen wij het plan van aanpak van TNO, zoals u kunt lezen is er door de raad
gevraagd dit plan voor te leggen aan onze adviseur de heer Vollenbroek. Bijgaand zijn
advies en het plan van aanpak
Het advies is kort als volgt uit te leggen. Aanname is dat er voor 2003 geen onverpakt
asbest is gestort omdat het niet vergund was. Onze adviseur geeft aan dat je 2002
wel moet onderzoeken en indien je dan niets aantreft op het gebied van onverpakt
asbest je de periode 1992 – 2002 niet verder hoeft te onderzoeken
PRO Sliedrecht heeft tijdens de laatste Raadsvergadering gevraagd waarom het
college het advies niet opvolgt en wij zijn geschrokken van het antwoord.
Het ogenlijke simpele verzoek kon niet worden opgevolgd, het plan is een compromis
!!! (citaat college van B&W) tussen de Gemeente Dordrecht – Sliedrecht en de
Provincie. Afspraak is Afspraak
Nu hebben wij de volgende vragen:
Hebben de gemeente Dordrecht en de Provincie Zuid Holland bezwaar tegen het
onderzoeken van het jaar 2002 en zo ja waarom ?
Heeft de gemeente Sliedrecht uberhaupt het advies voorgelegt aan de overige twee
partners of bij voorhand al besloten dit niet te doen?
Waarom een advies aanvragen als je er toch niets mee doet, had dat dan
aangegeven toen de raad op 15 november verzocht om dat advies.?Waarom zat het
advies niet in de informatiebrief ?
Wij zullen deze vragen ook stellen tijdens het mondelinge vragen (half) uur van
dinsdag 20 december a.s.
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