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Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Rotterdam 24358138
Sliedrecht 25 maart 2013.
Aan alle Statenleden van de provincie Zuid-Holland
P/a Griffier Provinciale Staten Zuid-Holland.
Graag had ik onderstaande willen inspreken bij de Statenvergadering donderdag maar ben
onverwachts verhindert.
Geachte Statenleden,
Dat dankzij de afvalberging Derde Merwedehaven heeft uw provincie een slechte naam in Sliedrecht.
Het vertrouwen in u als provinciale overheid is zeer geschaad. Dit gebrek aan vertrouwen heeft een
lange geschiedenis.
De stank van de afvalberging die jaren lang in Sliedrecht veel te doen gaf, kwam doordat huisvuil
gestort werd, terwijl de stortplaats is aangelegd voor bouw- en sloop afval. De vergunning van de
afvalberg was zo vaag dat vrijwel alles kon. Zelfs de gifgrond van de Zellingwijk in Gouderak zou naar
de Derde Merwedehaven zijn gekomen, als daar tegen geen actie gevoerd was. Ook met het storten
van asbest houdend afval kon dankzij de vergunning worden gemanipuleerd. In de vergunning stond
dat dat niet gestort mocht worden, maar als het gevaarlijk afval genoemd werd mocht het weer wel.
Bepaalde concentraties asbest moesten verpakt worden gestort, maar toezicht op die concentratie
was er niet dus werd er ook los gestort.
Het Openbaar Ministerie wat onderzoek deed, heeft de zaak niet voortgezet omdat de vergunning te
discutabel is en geen duidelijke norm heeft. (zie bijlage 8 van het bespreekpunt )
Een stortplan wat voorzag in toestemming om asbesthoudend afval los te mogen storten gaf terecht
veel commotie in Sliedrecht. Top ambtenaren van uw provincie gaven op een openbare
voorlichtingsbijeenkomst veel te lage hoeveelheden gestort asbest op. Dat bleek later veel meer te
zijn. Het gedoe met asbest metingen, het niet handhaven daarop en het afschaffen van de verplichting
op de asbestmetingen, deden het vertrouwen in uw provincie tot het nul punt dalen.
Het asbest onderzoek van TNO wat in de Statenvergadering van 28 maart aan de orde komt geeft
hetzelfde beeld. Flinterdunne juridische basis voor het storten van asbesthoudend afval. Een wirwar
van voorschriften, geen of gebrekkig toezicht en archieven die niet bekeken konden worden. Dit terwijl
beloofd was dat “De onderste steen boven” zou komen. Opnieuw een geschaad vertrouwen.
Een excuus aan de bevolking van Sliedrecht had na het TNO rapport op zijn plaats geweest.
Wij willen een voorstel doen om het vertrouwen in de provincie bij de Sliedrechtse bevolking terug te
winnen. Uw provincie is er blijkbaar van overtuigd dat in Sliedrecht geen gevaar bestaan heeft voor
besmetting met asbest. In Sliedrecht hoeft men dus niet bang te zijn voor een verhoogd risico op
asbest kanker.
Om het vertrouwen terug te winnen zou U als provincie een financiële tegemoetkoming kunnen
toezeggen als blijkt dat na de incubatietijd van 15 a 20 jaar (?) in Sliedrecht, duidelijk meer gevallen
van asbestkanker voor komen. Een regeling hiervoor zou opgesteld moeten worden door juristen,
GGD en vertegenwoordigers van de bevolking zoals de twee stichtingen en de gemeenteraad.
Wij verzoeken u als Statenfracties op een dergelijke regeling aan te dringen bij GS van Zuid-Holland.
A. de Ruiter, secr /penm. Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven Sliedrecht
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