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VERZOEK INTERPELLATIE
Aan : de voorzitter van Provinciale Staten
Datum : 26 maart 2012
Onderwerp : stopzetting onderzoek asbeststort Derde Merwedehaven
Ondergetekenden wensen gebruik te maken van de mogelijkheid tot interpellatie tijdens de vergadering van
Provinciale Staten van Zuid-Holland dd. 28 maart 2012. Daarbij willen zij aan het college van GS vragen
stellen over de stopzetting van het feitenonderzoek naar asbeststort in de derde Merwedehaven.
Toelichting
Vandaagwerden wij geattendeerd op een brief van gedeputeerde Janssen namens het college van
GS aan de gemeente Sliedrecht. In deze brief kondigt gedeputeerde Janssen aan dat het
feitenonderzoek wordt stopgezet in verband met het besluit van het Openbaar Ministerie strafrechtelijk
onderzoek te starten. Gelet op de spoedeisendheid van dez zaak en het feit dat wij niet eerder van
deze brief op d ehoogte waren, verzoeken wij te mogen interpelleren ook nu de termijn van orde voor
deze aanvraag is overschreden.

Vragen

1) Wanneer heeft het Openbaar Ministerie u formeel op de hoogte gesteld van het strafrechtelijk
onderzoek?
2) Welke toelichting of nadere informatie heeft het OM daarbij verstrekt?
Het OM zal naar wij mogen aannemen primair onderzoeken of sprake is van strafrechtelijk handelen
(overtreding van milieuvergunningen etc.) en niet noodzakelijkerwijs onderzoek doen naar eventuele
gezondheidsrisico’s.
3) Bent u met ons van mening dat u door stopzetting van uw feitenonderzoek bijdraagt aan extra
onrust bij omwonenden.
4) Deelt u onze opvatting dat er noch een juridische noch een maatschappelijke aanleiding is het
feitenonderzoek stop te zetten.
5) Bent u met ons van mening dat er slechts in zeer uitzonderlijke gevallen aanleiding kan zijn
om vanwege de start van strafrechtelijk onderzoek afbreuk te doen aan open en transparant
bestuur?
6) Is thans sprake van zo’n noodsituatie? Zo ja, waarom zijn wij hierover niet direct
geïnformeerd?
7) Deelt u onze opvatting dat, ongeacht de uitkomst van het strafrechtelijk onderzoek, de
provincie haar toezegging dient na te komen om de GGD middels onderzoek in staat te stellen
na te gaan of sprake is, of is geweest van gezondheidsrisico’s bij de stort van asbest in de
Derde Merwedehaven?
8) Bent u bereid het lopende onderzoek van TNO onverkort en zonder verdere vertraging voort
te zetten?
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Onderwerp

Opschorting Feitenonderzoek Derde Merwedehaven
Geachte Statenleden.
De Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven heeft mij geattendeerd op de brief van hel
Openbaar Minisierie aan deze Stichting van 20 maart 2012. In deze brief geeft het Openbaar
Ministerie aan dat is besloten een strafrechtelijk onderzoek le starten naar met name het los
storten van asbest en asbesthoudende afvalstoffen In de periode van 2006 lol en met
1 maart 2012, alsmede op de acceptatie van afvalstromen aangebracht door het schip Helena in

2009.
In deze nieuwe situatie heb ik besloten alle werkzaamheden aan het feitenonderzoek zoals dat
momenteel door TNO wordl uitgevoerd vooriopig op le schorten.
Van dit besluit lol opschorten heb ik onder andere de colleges van Burgemeester en Wethouders
van de gemeenten Dordrecht en Sliedrecht op de hoogte gesteld met bijgaande brief die u blj
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Bijlagen:

- Brief aan de Colleges van B&W van Dordrecht en Sliedrecht

