Vraag
aan Gedeputeerde Staten

Nummer
2787
Onderwerp
Feitenonderzoek Derde Merwedehaven
Ter voldoening aan artikel 49 van het Reglement van Orde voor de
vergaderingen van Provinciale Staten, deel ik u mee, dat het lid van
Provinciale Staten B. Privé (PVV), d.d. 6 maart 2013, bij mij de volgende
vragen heeft ingediend:

Toelichting
Op woensdag 23 januari 2013 heeft TNO samen met de ambtelijke organisatie een
presentatie gegeven over het feitenonderzoek van TNO naar het storten van
onverpakt asbesthoudend materiaal op stortplaats de Derde Merwedehaven te
Dordrecht. Tijdens deze presentatie is door de ambtelijke organisatie toegezegd dat
de tussentijdse rapportages van TNO aan de provincie ter beschikking zou worden
gesteld aan Provinciale Staten. Op dinsdag 5 maart 2013 heeft onze fractie de
beantwoording van een technische vraag van 14 februari 2013 met betrekking tot de
correspondentie tussen TNO en de provincie over het feitenonderzoek bereikt. Kort
samengevat wordt gesteld dat wat betreft het ter beschikking stellen van de
correspondentie geen toezegging is gedaan. Tevens worden er enkele documenten
opgesomd die in een eerder stadium al konden worden betrokken bij de discussie
omtrent de Derde Merwedehaven. Naar onze stellige overtuiging is een toezegging
van dergelijke aard wel degelijk gedaan. Hoe het ook zij, dat neemt niet weg dat aan
ons verzoek om inlichtingen niet is voldaan.
De Partij voor de Vrijheid stelt hierbij de volgende schriftelijke vragen.
1.

Bent u bereid de volledige correspondentie ter beschikking stellen tussen de provincie
en TNO, vanaf het eerste contact met het onderzoeksinstituut in relatie tot het
betreffende feitenonderzoek tot en met de oplevering van het feitenonderzoek eind
2012? Wij verlangen dus inzicht in alle correspondentie tussen de provincie en TNO
aangaande de Derde Merwedehaven. In het bijzonder zijn we geïnteresseerd in de
rapportage die één maand na aanvang van het onderzoek verschenen is, evenals de
rapportage die voor circa 50% gereed is en de rapportage die voor 80% gereed is.
Deze opsomming, gebaseerd op het Plan van Aanpak “Feitenonderzoek Derde
Merwedehaven” van TNO1, is zeker niet limitatief.
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2.

Indien het antwoord op vraag 1 bevestigend is, bent u voorts bereid om de informatie
zoals hierboven beschreven tegelijk met de beantwoording van deze vragen aan te
leveren? Zo ja, is het mogelijk dit vanwege het eventueel betrekken van de informatie
bij de behandeling van het onderwerp Derde Merwedehaven tijdens de vergadering
van Provinciale Staten van woensdag 27 maart aan te leveren voor woensdag 20
maart? Zo neen, waarom niet?

Den Haag, 6 maart 2013
De voorzitter van het college van
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

J. Franssen

