
Debat Asbeststortingen Derde Merwedehaven

De provincie heeft haar inwoners in de steek gelaten.

De inwoners van de Drechtsteden maken zich zorgen om hun gezondheid.
- Dat is heel begrijpelijk, na de jarenlange asbeststortingen die hebben 

plaatsgevonden.
- TNO heeft een grondig onderzoek uitgevoerd, dat ondanks het ontbreken van 

archiefstukken in mijn optiek een behoorlijk beeld geeft van wat er al die jaren is 
gebeurd. Wij vertrouwen er op dat TNO haar werk goed heeft gedaan.

- Ook het OM komt niet tot de conclusie dat er strafbare feiten zijn gepleegd, al kan 
ook hij geen “eenduidige, in rechte verdedigbare conclusie” trekken.

De provincie heeft slecht toezicht gehouden.
- In het grootste deel van de periode zijn er geen of nauwelijks asbestmetingen 

uitgevoerd. Daardoor is er geen zicht op de risico’s die er zijn geweest vor de 
volksgezondheid.

- De provincie heeft haar zorgplicht verwaarloosd.

Het provinciebestuur moet nu zijn verantwoordelijkheid nemen.
- Het college stelde bij monde van Gedeputeerde Janssen in de 

commissievergadering “dit had niet zo gemoeten”. Ook in de brief aan 
Gemeenteraad Sliedrecht wordt erkend dat het toezicht tekort heeft geschoten. Die 
schuld ligt overigens niet alleen bij het College, ook de Staten hebben hier steken 
laten vallen bij de uitoefening van hun controlerende taak. Ik kan niet namens de 
andere fracties in dit huis spreken, maar mijn fractie trekt zich dit aan. De inwoners 
van de Drechtsteden is een excuus verschuldigd voor de fouten die ook door D66 
zijn gemaakt.

Het is onwenselijk dat de Provincie zowel aandeelhouder als vergunningverlener, 
toezichthouder en handhaver is.

- Op mijn verzoek heeft de Gedeputeerde aangegeven dat deze combinatie nu 
voorkomt bij PROAV en het Warmtebedrijf.

- Is het college het met ons eens dat de combinatie aandeelhouder en 
vergunningverlener-toezichthouder-handhaver onwenselijk is? 

- Wij willen dit najaar - bij de herziening van de Nota VTH - graag met het College in 
gesprek over de afbouw van het aandeelhouderschap van beide bedrijven en de 
manier waarop wij dergelijke combinaties van taken in de toekomst kunnen 

Statenfractie D66 Zuid-Holland

Datum:  27 maart 2013Inbreng 
Statenvergadering



voorkomen. Is het College hiertoe bereid?

D66 houdt vast aan een aanscherping van het milieubeleid.
- Omgevingsdienst moet een toezichthouder zijn in plaats van een adviseur.
- Voor vergunningverlening moet de aanscherping nog worden doorgevoerd - later dit 

jaar. Ook hier zorgvuldiger te werk. De normstelling in een vergunning moet compleet 
en glashelder zijn - ook aangegeven door het OM in haar beslissing omtrent 
vervolging. 

- Wij willen een betere balans tussen de belangen van onze inwoners en de 
economische belangen van de bedrijven.

- Veranderingstraject voor toezicht en handhaving is in gang gezet en wij hopen hier 
de komende tijd de resultaten van te zien.

- Wij willen een waakhond die blaft en waar nodig ook bijt.

De provincie moet pal staan voor het belang van haar inwoners.
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