Antwoord
van Gedeputeerde Staten
op vragen van
B. Privé (PVV)
(d.d. 20 december 2011)
Nummer
2592
Onderwerp
Asbestonderzoek Derde Merwedehaven

Aan de leden van Provinciale Staten
1.

Bent u bekend met het bericht ‘Asbestonderzoek te beperkt’?*
Antwoord
Ja.

2.

Op welke gronden is besloten om de periode van 1993 tot en met 2001 niet mee te
nemen in het huidige onderzoek naar de asbestproblematiek?
Antwoord
Het feitenonderzoek richt zich op de feiten met betrekking tot het vergund storten van
onverpakt asbesthoudend materiaal. Dit feitenonderzoek wordt in opdracht van de
provincie uitgevoerd na afstemming met de betrokken gemeenten. De onderzoeksperiode is afgebakend tot de periode 2003 tot en met 2010. In deze periode was het
storten van onverpakt asbesthoudend materiaal vergund.

3.

Bent u, net als de PVV, van mening dat de periode van 1993 tot en met 2001 wel
degelijk opgenomen dient te worden in het betreffende onderzoek, en wat zijn op dit
moment nog de mogelijkheden hiertoe?
Antwoord
Nee.
De Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven en de Stichting "de Overkant " hebben
eerder dit jaar bij het Openbaar Ministerie aangifte gedaan tegen de provincie en de
huidige en voormalige exploitant van de stortplaats Derde Merwedehaven. Het
Openbaar Ministerie is naar aanleiding van deze aangiftes een vooronderzoek gestart.
Naar ons oordeel is het vooronderzoek dat door het Openbaar Ministerie wordt
uitgevoerd de aangewezen weg om te oordelen over de periode vóór 2003.
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4.

Klopt het dat de provincie tijdens controles in onder meer 2003 en 2008 los asbest
heeft aangetroffen, en welke maatregelen heeft de provincie naar aanleiding van deze
bevindingen genomen?
Antwoord
Wij willen niet vooruitlopen op de rapportage van het feitenonderzoek dat TNO op dit
moment uitvoert. Met het feitenonderzoek wil de provincie meer duidelijkheid verschaffen over de feiten met betrekking tot het storten van onverpakt asbesthoudend
materiaal in de jaren 2003 tot en met 2010. De uitkomsten van het feitenonderzoek
verwachten wij in het voorjaar van 2012.

5.

Is er bij de overdracht van het beheer over de Derde Merwedehaven aan energiemaatschappij Delta een status-quorapport opgemaakt? Zo neen, waarom niet? Zo ja,
kunt u inzage verschaffen in het rapport?
Antwoord
Nee.
De provincie heeft bij de overdracht van het beheer geen status-quorapport
opgemaakt. Dit was geen vereiste op basis van de Wet milieubeheer.
Bron:
* AD Drechtsteden, ‘Asbestonderzoek te beperkt’, 19 december 2011.
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