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'Ontsla de ambtenaren'
Sliedrecht: Toezicht op asbeststort ontbrak
door ANDRÉ OERLEMANS
SLIEDRECHT/DORDRECHT- Omdat TNO geen archieven van
stortplaatseigenaren Proav en Delta mocht inzien, is het onderzoek naar de
asbeststort op de Derde Merwedehaven onvolledig. Wel staat vast dat het
toezicht en de controle door de provincie Zuid-Holland hebben gefaald. Zij moet
haar excuses aanbieden en de verantwoordelijke ambtenaren ontslaan.
Die harde conclusie verbinden het Burgerinitiatief en de Stichting Werkgroep Derde
Merwedehaven uit Sliedrecht aan het TNO-onderzoek. "De archieven over de
asbeststort zijn niet geraadpleegd en het logboek dat de exploitant verplicht moest
bijhouden is niet onderzocht. Dan kun je spreken van een onvolledig onderzoek. TNO
heeft niet aan de opdracht voldaan," stellen Joan Tanghé en Leo van Andel.
Wel blijkt uit het onderzoek dat er sinds 2003 geen asbestmetingen zijn verricht en de
maximaal toegestane concentraties asbest in het bouw- en het sloopafval niet zijn
gecontroleerd, hoewel dat volgens de vergunning verplicht was. Met de
geconstateerde overtredingen bij de illegale asbeststort in de jaren '90 deed de
provincie niets. Tanghé: "Zowel het toezicht als de vergunningverlening heeft zo
opzichtig gefaald. We weten nu nog niet hoeveel gezondheidsrisico's de Sliedrechtse
bevolking heeft gelopen. De provincie zegt dat het lek boven is en dat we naar de
toekomst moeten kijken. Maar hoe kun je verdergaan als dezelfde ambtenaren die
gefaald hebben er straks nog zitten?"
Ze hopen dat de gemeenteraden van Dordrecht en Sliedrecht en Provinciale Staten
van Zuid-Holland het onderzoek naar de prullenbak verwijzen. De statenfracties van
PVV en D66 hebben al kritiek op het rapport geleverd.
SUMMIER
TNO verwijst voor alle vragen door naar de provincie. Die wil alleen summier
reageren. "Zowel de keuze van het onafhankelijk bureau als van de onderzoeksopzet
is vooraf afgestemd met en goedgekeurd door de gemeenten Dordrecht en
Sliedrecht," zegt woordvoerster Judith van Oijen van de provincie. "Daarnaast zijn
gedeputeerde staten in afwachting van de uitkomsten van het strafrechtelijk
onderzoek," voegt zij eraan toe.
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