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Kunnen wij leren van de vechtjassen uit
Sliedrecht?
door Bram van Broekhoven
Afgelopen week stond de Derde Merwedehaven weer eens in de politieke
belangstelling. Bij de Provinciale Staten werd een interpellatiedebat gehouden
op verzoek van de PvdA omdat zij vinden dat het feitenonderzoek naar de stort
van het onverpakte asbest gewoon door moet gaan ondanks een ingesteld
strafrechtelijk onderzoek naar de feiten door het O.M.
Welke rol deze politieke partij bij de destijds genomen beslissingen speelde vragen wij
ons overigens wel af maar dit terzijde. Na afloop van het debat werd bij met
meerderheid van stemmen besloten dat het onderzoek “opgeschort” blijft.
Het lijkt erop of bij het publiek de interesse voor dit onderwerp afgenomen is. Men
gelooft het allemaal wel. Al jaren is dit onderwerp in het nieuws en na al die
onderzoeken begint men het een beetje zat te worden. Dan mogen we toch wel
respect hebben voor de vasthoudendheid van de groep uit Sliedrecht die zich met
deze materie al die jaren bezig houdt. Uiteraard hebben zij het meeste belang bij een
onderzoek naar het probleem omdat zij pal over de stortplaats wonen en dus bij een
zuidwestenwind ook het meeste last van de asbestvezels hebben. Maar Dordtenaren
zijn toch niet zo naïef dat zij denken dat dit alleen een zorg van de mensen uit
Sliedrecht is? Als zelfs het saharazand uit Afrika hierheen komt waaien zouden we
dan in onze stad geen gevolgen hebben ondervonden van jarenlang stort van een
kankerverwekkende stof in het milieu?

Stopzetten van een onderzoek hoort daar volgens hen zeker niet bij ook al wordt er
dan een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Kirrende politici maakten in het debat de

www.opgecomenlanden.nl
MWH1882

Pagina

Maar Dordtenaren zijn van oudsher zeer gezagsgetrouw en hebben een erg laconieke
houding. Van oudsher verkeren zij in de veronderstelling dat de overheid wel goed
voor hen zorgt en geen beslissingen zal nemen waarvan zij schade zullen
ondervinden. Dan kunnen zij toch heel wat leren van de vechtjassen uit Sliedrecht. Zij
willen de onderste steen boven.
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Terwijl wij op een mooie zomerse dag met een zacht oostenwindje heerlijk zaten te
barbecueën kwamen de asbestvezels echt wel richting Stadspolders, Dubbeldam en
Sterrenburg. Dan te bedenken dat in de directe omgeving van de stortplaats een
sport- en recreatiegebied werd geprojecteerd. Ieder weldenkend mens zou hier toch
bedenkingen tegen gehad moeten hebben? Wat is ooit toch de drijfveer geweest om
een haven vol te gooien met deze levensgevaarlijke troep? Onze gemeente Dordrecht
moest toch ervaring hebben gehad met zwaar vervuilde grond in het gebied de
Merwelanden. Hier werden in de jaren '80 doodgewoon op een laag gestort chemisch
afval nieuwe woningen gebouwd. De vaten werden later in kruipruimtes
teruggevonden. Afgezien van de gezondheidsproblemen zijn mensen hierdoor ook
nog eens financieel zwaar in de problemen gekomen.
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opmerking dat de PvdA met een onderzoek de burgers nodeloos ongerust zouden
maken. Persoonlijk word ik pas ongerust als veroorzakers van deze levensgevaarlijke
situatie denken dat ze hier gewoon mee weg kunnen komen. Wat mij betreft moet
barbertje hangen.
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