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Asbestaffaire groter
In jaren '90 illegaal en zonder controle gestort
ANDRÉ OERLEMANS
DORDRECHT/SLIEDRECHT - Op stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht
wordt al sinds de jaren '90 verpakt en onverpakt asbest gestort, terwijl dat
volgens de toen geldende vergunning niet mocht. Ook hoefde de stortplaats
nog geen voorzorgsmaatregelen te nemen om verspreiding van
kankerverwekkende asbestvezels tegen te gaan.
Die alarmerende conclusie trekt Johan Vollenbroek van Bureau Mobilisation for the
Environment (MOB) nadat hij in opdracht van de gemeente Sliedrecht oude én nieuwe
documenten uit de periode 1991-2002 heeft onderzocht.
Volgens de milieudeskundige wordt in de oude milieuvergunning uit 1991 nergens
over asbest gesproken, laat staan over
strenge voorwaarden zoals het
nathouden van partijen los asbest of het
meten van vezels in de lucht. Het mocht
«Johan Vollenbroek
daarom in zijn geheel niet worden
'In de jaren '90 was alleen
gestort, verpakt noch onverpakt.
stank het grote item'
Toch wordt in een stortreglement uit
1994 ineens het storten van
asbesthoudend bouw- en sloopafval
genoemd. Daarin staat dat de stortplaats stopt met het uitstorten van dit afval in de
ontvangsthal, voordat het naar de afvalberg gaat. Ook staat erin dat er geen monsters
meer van het asbesthoudend afval hoeven worden genomen zodat vanaf dat moment
niet meer duidelijk is hoeveel asbest erin zat.
In 2001 keurde de provincie een stortreglement goed waarin alle concentratiegrenzen
werden geschrapt. Vanaf dat moment kreeg de Derde Merwedehaven toestemming
onbeperkt asbest te storten, terwijl dat in strijd was met de milieuvergunning.
Inmiddels blijkt uit stortlijsten uit 2000 en 2002 dat dit ook gebeurde.
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Nu blijkt dat het ook voor 2003 is gebeurd. Dat was volgens Vollenbroek niet
toegestaan. "Toen de stort in 2002 in de nieuwe milieuvergunning werd opgenomen,
heb ik gezegd: 'Als het verpakt wordt gestort, omkleed met alle
veiligheidsmaatregelen, dan hebben jullie daar in Sliedrecht geen last van'. Maar vóór
2002 werd het helemaal zonder regels gestort. Dat kan niet.'
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Daarmee wordt het schandaal groter en groter. De ophef in Sliedrecht ontstond in
2009, toen de provincie de stort van onverpakt asbest wilde toestaan. Later bleek dat
er daarvan sinds 2003 al 131.000 ton was gestort. Al jaren zeggen bewoners,
omliggende gemeenten en actiegroepen dat dit illegaal is, maar de provincie blijft
volhouden dat het mag.
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Dit komt volgens hem nu pas naar buiten omdat het nu pas is onderzocht. "We
hadden deze stukken al, maar in de jaren '90 was stank het grote item en hebben we
vooral daarnaar gekeken."
De Sliedrechtse gemeenteraad vergadert vanavond over de asbeststort, Vollenbroek
vindt dat de provincie totale openheid moet geven over het verleden. ,,Als er fouten
zijn gemaakt, geef dat dan toe." Gedeputeerde Rik Janssen laat weten dat hij pas
eind mei een reactie geeft.
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