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Onderzoek asbeststort moet over
Sliedrecht: Provincie faalde bij handhaving
door BRAM VERBRUGGE
SLIEDRECHT - Het gemeentebestuur van Sliedrecht stelt dat de provincie ZuidHolland heeft gefaald bij het handhaven en controleren van de asbeststort bij de
Derde Merwedehaven. In een brief aan de provincie vraagt de gemeente
opheldering en eist zij dat er alsnog extra onderzoek wordt gedaan.
Eerder stelde de gemeente al dat het onderzoek van TNO naar de asbeststort op
stortplaats Derde Merwedehaven onvolledig zou zijn uitgevoerd.
TNO deed het onderzoek in opdracht van de provincie Zuid-Holland, maar het
grootste deel van de informatie uit de periode 1992 -2002 was niet beschikbaar voor
TNO. Het onderzoeksbureau had
namelijk geen toegang tot de
archieven van stortplaatseigenaren
Gemeentebestuur Sliedrecht
Proav en Delta, hoewel dit wel in de
opdracht stond geformuleerd.
TNO moet alsnog de volledige
inzage krijgen
De belangrijkste vragen: hoeveel
onverpakt asbest is er daadwerkelijk
gestort en hoe groot waren de
gezondheidsrisico's voor
omwonenden kunnen daarom niet worden beantwoord, volgens de gemeente.
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"TNO moet alsnog volledige inzage krijgen. En het onderzoek moet met deze
bevindingen wordt gecomplementeerd," aldus de gemeente Sliedrecht, die stelt dat zij
na de formulering van de onderzoekstaken niet meer betrokken is bij het proces. De
gemeente sluit zich met deze conclusies deels aan bij de kritiek van actiegroepen uit
het baggerdorp. Het Burgerinitiatief en de Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven
eisten eerder al dat de verantwoordelijke ambtenaren worden ontslagen. Ook wilden
zij excuses horen voor het onvolledige werk.
De gemeente baseert zich op het advies van milieudeskundige Johan Vollenbroek.
"Waar het uiteindelijk om gaat, is om na te gaan of er asbestvezels zijn verwaaid en
zo ja, welk type. Echter, gezien het ontbreken van adequate asbestmetingen in de
buitenlucht zal ook verder onderzoek weinig of geen informatie opleveren," staat in de
evaluatie te lezen.
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"Hoe kijkt de provincie terug op het eigen handhavingsverleden en welke
consequenties verbindt u daaraan?" schrijft burgemeester Bram van Hemmen nu aan
de leden van de Provinciale Staten.
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De statenfracties van PVV en D66 hebben al kritiek geleverd op het rapport. Ook loopt
er een strafrechtelijk onderzoek.
Op 6 februari maakt de raad van Sliedrecht gebruik van de mogelijkheid om de
schriftelijke reactie mondeling toe te lichten. Op die dag zal het onderzoek besproken
worden in de commissie Verkeer en Milieu van Provinciale Staten.
TNO verwijst voor alle vragen door naar de provincie. De provincie zegt de brief te
hebben gelezen, maar wil pas op een later moment op de kwestie reageren.
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Bron: AD Drechtsteden, 24-1-2013

www.opgecomenlanden.nl
MWH2077

