E-mail: gifgrond Derde Merwedehaven
Aan Gedeputeerde de heer R.A.Janssen en de heer H.Janssen Provincie Zuid Holland
Geachte heren Janssen,
Helaas kon ik niet aanwezig zijn vanwege andere afspraken bij de info middag van de Derde
Merwedehaven.
Overigens is de bekendmaking en uitnodiging hiervan ook niet op de juiste wijze verzonden.
Wel heb ik uit de nieuwsmedia vernomen, dat er in het jaar 2012 tot op heden 450.000 ton ernstig
verontreinigde grond is gestort op de DMH.
Hiervan ben ik uiteraard ernstig geschrokken, maar ook teleurgesteld in uw handelswijze als
verantwoordelijk gedeputeerde dit toe te laten.
U weet dat er over dit onderwerp nog steeds een rechtzaak loopt tussen o.a. onze Stichting en de
DMH/ cq Provincie.
Gezien het uitblijven van deze uitspraak van het O.M., gaan wij ernstig twijfelen aan de rechtsgang in
deze.
Om dan deze hoeveelheid gifgrond te storten, is ronduit misdadig ten opzichte van omwonende,
omdat u totaal geen benul hebt van de uitloging van deze grond naar de omgeving.
Wij verzoeken u dan ook in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur om toezending van
kopieen van de analyse resultaten van deze gestorte grond en tevens een opgave van de gestorte
hoeveelheden per maand over de eerste 9 maanden van 2012. Ook wensen wij van u een opgave te
ontvangen van welke locatie (s) deze gigantische hoeveelheden afkomstig zijn.
Verder willen wij nadrukkelijk in het bezit worden gesteld van het afdekkingsplan en van de plannen
voor een toekomstige ontwikkeling van de DMH.
Ook wensen wij in het kader van de WOB een opgave per dag van het gestorte asbest en kopieen
van de analyses.
Wij wijzen u nadrukkelijk op de wettelijke termijn van de WOB om aan ons verzoek tegemoed te
komen.
Wij wijzen u er nogmaals nadrukkelijk op, dat wij zeer teleurgesteld zijn in uw handelswijze om dit
soort stortingen op de omstreden stortplaats DMH onder de pet te houden.
Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven
namens deze Leo van Andel
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