GroenLinks wil garanties omwonenden asbestvuilstort Merwede
door Liesbeth van Tongeren
Er ligt mogelijk meer dan 130.000 ton asbest en asbesthoudend materiaal op de
bedrijfsafvalvuilstort bij Dordrecht en Sliedrecht in onduidelijke omstandigheden. Tweede
Kamerlid Liesbeth van Tongeren wil opheldering en stelt vandaag vragen aan staatssecretaris
Atsma van Milieu.
"De regering kan dan wel demissionair zijn, de veiligheid van Nederlanders moet gewoon
gegarandeerd blijven. Asbest is gevaarlijk kankerverwekkend materiaal waar zeer zorgvuldig mee
omgegaan moet worden".
Volgens GroenLinks gaan de verhalen over gevaarlijk asbest op de vuilstort bij Dordrecht en
Sliedrecht al jaren.
"Ik wil van de staatssecretaris nu eens en voor altijd duidelijkheid hierover. De bewoners worden aan
het lijntje gehouden, hun gezondheid kan al jaren in het geding zijn. De feiten moeten nu op tafel!",
zegt van Tongeren.
GroenLinks wil dat de staatssecretaris nu snel zorgt dat het feitenonderzoek afgerond wordt en indien
nodig dat er zonder verder uitstel maatregelen genomen worden. Schriftelijke vragen van het lid van
Tongeren:
1.
Bent u bekend met het NOS-bericht van 29 april 2012 "Meer asbest Derde Merwede dan
gedacht"?
2.
Deelt u de mening van GroenLinks dat asbest een gevaar voor de volksgezondheid kan
opleveren; zeker daar waar het mogelijk onbedekt in de buitenlucht ligt dichtbij woonkernen?
3.
Kent u de rapporten van de Inspectie die al jarenlang waarschuwden over misstanden op de
vuilstort voor bedrijfsafval Derde Merwede bij Sliedrecht en Dordrecht?
4.
Welke actie is er ondernomen om te monitoren of de Provincie Zuid-Holland haar
verantwoordelijkheid wel neemt?
5.
Hoe kan het dat dit verhaal al jaren rondzingt maar dat er van de zijde van de overheden geen
duidelijkheid gegeven is over de feiten noch dat voor de bevolking duidelijk is of de genomen
maatregelen voldoende zijn? Is nu bekend hoeveel asbest, asbesthoudend materiaal of andere
gevaarlijke stoffen zijn gestort op deze vuilstort? En wordt er op dit moment regelmatig asbest
metingen gedaan op en bij deze vuilstort?
6.
Bent u er van overtuigd dat de situatie op deze stortplaats op dit moment geen gevaar meer
betekent voor de volksgezondheid en op welke basis bent u daar van overtuigd?
7.
Kunt u bevestigen dat de gezondheid van lokale bewoners en van medewerkers van deze
vuilstort in het verleden geen gevaar heeft gelopen?
Zo nee, wie was daar dan voor verantwoordelijk?
8.
Klopt het dat het feitenonderzoek naar de vermeende asbest misstanden op deze vuilstort, dat
de provincie Zuid-Holland heeft ingesteld momenteel stilligt omdat er ook een onderzoek van het
Openbaar Ministerie gaande is?
9.
Kunt u duidelijkheid geven wanneer het onderzoek is afgerond?
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