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'Asbestrapport volstaat'
Staten accepteren onderzoek Merwedehaven
door PETER KOSTER
DEN HAAG - Provinciale staten van Zuid-Holland nemen genoegen met een
onvolledig rapport over de gang van zaken rond de asbeststart op de Dordtse
stortplaats Derde Merwedehaven. Dat bleek gisteren tijdens een
commissievergadering van de staten in Den Haag.
Arie de Ruiter van de Werkgroep Derde Merwedehaven en woordvoerder Timo Pauw
van de Sliedrechtse gemeenteraad deden nog een hartstochtelijk beroep op de
provinciale politici om er voor te zorgen dat de onderste steen alsnog boven komt.
TNO heeft immers wel een uitgebreid onderzoek naar de feiten gedaan, maar kreeg
veel zaken niet boven water. Zo zijn verslagen van controles door provinciale
toezichthouders al vernietigd, terwijl Delta, de huidige eigenaar, geweigerd heeft
inzage in zijn archief te geven. Volgens
De Ruiter wordt er structureel
geprobeerd de verantwoordelijken
Gedeputeerde Janssen
buiten schot te houden.

'We weten genoeg, maar
's alleen niet te
controleren'

De statencommissie milieu voelde er
gisteren echter bij de bespreking van
het TNO-onderzoek helemaal niets
voor om op de man te spelen. "We zijn
er niet op uit om koppen te laten rollen,"
aldus woordvoerster Eline van den
Boogaard van oppositiepartij PvdA.
Haar CDA-collega Hans Démoed: "Politiseren lost niets op."
Volgens gedeputeerde Rik Janssen (SP) heeft de provincie alles gedaan om de
stukken van Delta boven tafel te krijgen: "Daar zijn advocatenkantoren aan te pas
gekomen. We hadden moeten procederen om ze te krijgen en dan waren we jaren
verder geweest." Bovendien zou inzage volgens hem weinig toevoegen: "Het is niet
zo dat we niet weten wat er gestort is, we kunnen het alleen niet controleren."
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LESSEN
Bijna statenbreed werd er op aangedrongen lessen uit de geschiedenis te trekken,
vooral ook omdat de provincie bij de handhaving van milieuregels ondanks harde
beloften flinke steken heeft laten vallen. Janssen erkende dat de provincie op dat punt
nog flink met de verantwoordelijke omgevingsdienst in de slag moet.
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Hij wees erop dat naast het TNO-onderzoek nog altijd een strafrechtelijk onderzoek
loopt. De uitkomst daarvan wordt in de loop van het voorjaar verwacht. "Die
onderzoeken samen moeten een volledig beeld geven." De vraag is wel in hoeverre
de uitkomsten van het justitieel onderzoek openbaar worden.
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Alleen VVD'er Frits Payrnans vond de hele discussie overdreven: "Uit elk complex
proces kun je lessen trekken, maar als je asbest gewoon laat liggen is er niets aan de
hand."
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