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Geachte mevrouw De Smoker, mevrouw Ruisch en heren Van Verk,
Hoogerduijn en Tazelaar,
Op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde heeft u op 11 juni 2013,
ingekomen op 12 juni 2013, schriftelijke vragen gesteld over het toezicht op de
stort van asbesthoudend afval op de afvalberging Derde Merwedehaven.
Wij beantwoorden uw vragen als volgt.

- wethouder Sleeking
SK Dordrecht 819
- bestuursvoorlichter Benjamin
SK Dordrecht 410-412
- SBC/Concern, EG Imthorn
SK Dordrecht 713
- raadsgriffier Van Hall t.b.v.
raads- en burgerraadsleden,
SK Dordrecht Oost l etage
e

Vraag 1.

In de raadsvergadering van 18 december 2012 hebben wij ook
verwezen naar de codes van MWH. Als de codes uit het rapport van
21 februari 2012 aangesloten worden op de gepresenteerde
stortlijsten van Delta, zien we wederom codes die volgens MWH
gebruikt worden voor verpakt en onverpakt asbesthoudend
materiaal. Kunt u ervoor instaan dat de gebruikte afvalstoffencode
niet de manier van verpakken aangeeft? Met andere woorden maakt
bijvoorbeeld de euralcode 17.06.05* slechts duidelijk dat het hier
gaat om asbesthoudend bouwmateriaal en niet of dit materiaal
verpakt of onverpakt is aangeleverd?

Antwoord:

De euralcode geeft aan om welk soort afval het gaat en geeft niet
aan op welke wijze dit afval is verpakt.

Vraag 2.

Als de euralcode slechts aanduidt welk materiaal is gestort, op basis
van welke gegevens kunt u dan aan ons bevestigen dat er geen
onverpakt asbesthoudend materiaal in 2011 en 2012 gestort is?

Antwoord:

Wij verwijzen u hiervoor naar de brief van de provincie van 25 maart
2013. Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen administratieve
controles en fysieke controles. Bij de administratieve controles zijn
onder meer de acceptatiedossiers gecontroleerd, waarbij gekeken
wordt of aan de juiste acceptatie-eisen en criteria is voldaan. Bij de
fysieke controles is de daadwerkelijke aanvoer en stort van verpakt
asbesthoudend materiaal gecontroleerd.
De informatie uit de brief van 25 maart 2013 is in een gesprek met
de betreffende toezichthouders bevestigd. Aanvullend op de brief is
aangegeven dat ook is gecontroleerd op asbestverdachte partijen,
waarbij met name de samenstellingsgegevens en asbestanalyses zijn
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gecontroleerd. Bovenop de voorgeschreven administratieve
verplichtingen heeft Derde Merwedehaven BV ook eigen
asbestdossiers samengesteld, waarbij de toezichthouders ook aan de
hand van fotomateriaal de verpakte aanvoer en verwerking konden
vaststellen.
Bij al deze asbestgerichte controles is de weergave uit de brief van
25 maart 2013 bevestigd dat er geen overtredingen zijn
geconstateerd.
Vraag 3.

Hoe maakt u uit het bijgeleverde overzicht op dat de controles goed
en naar behoren zijn verlopen?

Antwoord:

Bijlage 1 bij de brief van 25 maart 2013 betreft een overzicht van
uitgevoerde controles. De kolom "stort verpakt asbest" betreft de
fysieke controles van de acceptatie en verwerking van
asbesthoudend afval. De kolom "acceptatie/registratie" betreft de
administratieve controles. De toelichting hierop en de uitkomst dat
bij deze controles geen overtredingen zijn geconstateerd staan in de
brief zelf.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders
de secretaris
de burg eesten

M.M. van der Kraan
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