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Geen asbestvezels aangetroffen rond
afvalberg
door Erik de Bruin
SLIEDRECHT - Volgens de provincie lijkt er geen reden tot ongerustheid over
asbestvezels in de lucht rond afvalberging Derde Merwedehaven in Dordrecht.
Die conclusie baseert zij op de uitkomst van de asbestmeting die het bureau
Fibrecount vorige week heeft uitgevoerd in opdracht van de provincie. In 2012
worden nog vier metingen verricht en presenteert TNO de resultaten van het
feitenonderzoek naar de stort van onverpakt asbesthoudend materiaal in de
jaren 2003 ten met 2010.
,,Het onderzoek loopt al en is naar verwachting komend voorjaar afgerond”, zegt
Judith van Oijen. Zij is de woordvoerder van milieugedeputeerde Rik Janssen. Toen
Gedeputeerde Staten eind september het feitenonderzoek aankondigde (waarbij het
verleden onder loep wordt genomen; de metingen zijn gericht op de huidige situatie)
begon de Sliedrechtse storm te liggen. De criticasters wachten af waar het Openbaar
Ministerie mee komt. Zowel Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven als Stichting
De Overkant, in september opgericht door de politieke partijen PRO Sliedrecht, PvdA
en VVD, hebben aangifte gedaan. De werkgroep al in februari toen naar buiten kwam
dat sinds 2003 niet de door de provincie veronderstelde 1900 ton asbesthoudend
afval los is gestort, maar 131.000 ton. Van het justitiële onderzoek is nog niets
bekend. ,,Het feitenonderzoek van TNO richt zich op de periode vanaf 2003. In dat
jaar is namelijk de vergunning verleend voor de stort van onverpakt asbesthoudend
materiaal. Dat we het zo doen is kortgesloten met de wethouders van Dordrecht en
Sliedrecht”, aldus Van Oijen, die eraan toevoegt dat het onderzoek naar de jaren
ervoor een zaak is van het OM. Bovengenoemde werkgroep pleit ervoor dat 2002 ook
wordt meegenomen in het feitenonderzoek en het liefst zelfs vanaf de opening van de
afvalstortplaats in 1992. PRO Sliedrecht haalt aan dat milieuexpert Johan Vollenbroek
van mening is dat de provincie 2002 wel moet laten onderzoeken: ,,Indien je niets
aantreft op het gebied van onverpakt asbest hoef je de jaren daarvoor niet te
onderzoeken.”
Bij de eerste asbestmeting waren de weersomstandigheden optimaal. Van Oijen:
,,Geen regen en een matige wind. Er is gemeten op veertien locaties op de
afvalberging. Met gebruik van de best beschikbare analysetechniek zijn in geen enkel
monster asbestvezels aangetroffen.”
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