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Ingezonden info
Ik heb ingesproken tijdens de commissie vergadering V&M bij het agendapunt asbest onderzoek van
TNO. Ik heb de commissie leden voorgehouden dat wij gedeputeerde Rik Janssen een “Kei van een
kerel” genoemd hebben als hij zijn intenties waar zou maken toen hij nog kort gedeputeerde was. Hij
beloofde toen dat hij de “onderste steen boven” wilde hebben rond het storten van asbest op de Derde
Merwedehaven. Inmiddels weten we dat van die Kei nog slechts een klein steentje over is. Hij heeft
zijn intenties niet waar kunnen maken. Ik heb bij de commissie leden gevraagd een soort
parlementaire onderzoekscommissie op provinciaal niveau te starten waar getuigen onder ede
gehoord kunnen worden. We komen er anders niet achter wie er zit achter het storten, de minimale
controle, en het voorkomen van bewijzen van verwaaien van asbest vezels richting Sliedrecht. Niet
een commissielid is ingegaan op deze suggestie.
De PvdA woordvoerster was wel het meest aanhoudend en wil een vervolg behandeling in de Staten.
Met haar had in na afloop en discussie. Haar vraag was hoe kunnen we de bevolking van Sliedrecht
geruststellen? Ik heb haar geantwoord dat de provincie smartte geld kan beloven als na de incubatie
tijd blijkt dat er in Sliedrecht duidelijk meer gevallen van asbestkanker voor komen dan het landelijk
gemiddelde. Als dat met afspraken juridisch rond gemaakt zou kunnen worden is dat mogelijk een
manier om het vertrouwen in de provincie bij Sliedrechtenaren te rug te winnen. Voor de provincie kan
zo”n regeling geen probleem zijn want die gaan ervan uit dat er niets met asbeststorten is mis gegaan.
Ik ben benieuwd of dit een vervolg krijgt.
Arie de Ruiter secr. / pennm. St. Werkgroep Derde Merwedehaven Sliedrecht.
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