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Feitenonderzoek Derde Merwedehaven
toont opnieuw noodzaak beter
milieutoezicht aan
PERSBERICHT - D66 Zuid-Holland heeft met belangstelling kennisgenomen van
het feitenonderzoek naar de asbeststortingen in de Derde Merwedehaven. Het
rapport, dat is opgesteld door TNO in opdracht van de provincie Zuid-Holland,
geeft inzicht in de hoeveelheden asbest die verpakt en onverpakt zijn gestort.
Volgens het onderzoeksteam is dat grotendeels legaal gebeurd, maar is er voor
2002 vermoedelijk zo’n 1900 ton onverpakt asbest illegaal gestort. Precieze
gegevens van voor 2002 zijn niet meer te achterhalen.
Woordvoerder milieu Paul Breitbarth: “Door het TNO-rapport liggen nu feiten nu voor
eens en voor altijd op tafel, althans voor een belangrijk deel. D66 vindt het uiteraard
jammer dat het onderzoek niet een nog vollediger beeld kan geven, maar deze feiten
maken al veel duidelijk. Voor ons telt dat het meeste gestorte asbest conform de toen
geldende regels is gestort. De provincie en de gemeenten in de Drechtsteden moeten
nu samen aan de slag om een plan op te stellen om de stortplaats na de sluiting eind
dit jaar zodanig te saneren dat er ook in de toekomst geen gevaar voor de
volksgezondheid meer kan ontstaan.”
Volgens Breitbarth toont het TNO-rapport wederom aan dat het provinciale beleid voor
milieutoezicht en handhaving de afgelopen jaren behoorlijk tekort is geschoten.
Diverse overtredingen zijn geconstateerd, maar daar is vervolgens niet of nauwelijks
op gehandhaafd. “Het wordt tijd dat toezicht en handhaving in Zuid-Holland volwassen
worden. Het provinciebestuur heeft daar onlangs een eerste stap in gezet door de
regels voor de zogeheten risicobedrijven aan te scherpen, maar ook voor andere
bedrijven dienen de regels veel strenger te worden gehandhaafd. Er moet meer
worden gecontroleerd en overtredingen moeten worden in beginsel worden bestraft”,
aldus Breitbarth.
Provinciale Staten spreken naar verwachting begin 2013 verder over het
feitenonderzoek naar de asbeststortingen in de Derde Merwedehaven. Een verdere
aanscherping van het milieutoezicht moet per 1 januari 2014 in werking treden.
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