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Vergunningaanvraag Nedstaal
G e me e n t e a d vi s ee r t P ro v i n c i e g e e n v er g u n n i n g t e v e rl e n e n
De gemeente Alblasserdam adviseert de Provincie Zuid-Holland geen vergunning te
verlenen aan Nedstaal om een proef te kunnen doen om licht asbesthoudend staalschroot
te verwerken.
Daarnaast vraagt de gemeente op de kortst mogelijke termijn duidelijkheid aan de
Provincie over de geregistreerde overschrijdingen van de uitstoot uit de fabriek, met name
van kwik en fijn stof, én over het toezicht op de emissienormen in de huidige vergunning
van Nedstaal.
Dit staat in de zienswijze die de gemeente heeft ingediend bij de Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid (OZHZ), die namens de Provincie het bevoegd gezag is in deze zaak.
Contra-expertise
Onderbouwing van de zienswijze is de contra-expertise die het bureau Mobilisation in de
afgelopen weken heeft gedaan in opdracht van het college van B&W . De contra-expertise
was gericht op het inzichtelijk maken van alle mogelijke risico's die de proef van Nedstaal
met zich mee kan brengen op het vlak van volksgezondheid en veiligheid. Daarbij is niet
alleen gekeken naar de verhittingsmethode, maar ook naar de risico's van transport,
opslag en in geval van een calamiteit. De contra-expertise maakt integraal onderdeel uit
van de zienswijze; de gemeente neemt de aanbevelingen uit dit rapport over.
De contra-expertise laat zien dat er een aantal kritische bevindingen is over de aanvraag,
de ontwerpvergunning, de vigerende vergunning, het toezicht en de feitelijke
bedrijfssituatie.
Belangrijke bevindingen
Belangrijke bevindingen van bureau Mobilisation zijn:
- de emissieadministratie is niet op orde, wat met name zorgen oproept bij de
gerapporteerde kwikemissies.
- het filter dat eventueel vrijkomende asbestdeeltjes moet afvangen is
hoogstwaarschijnlijk ongeschikt.
- er ontbreken essentiële documenten bij de aanvraag, zoals een plan van aanpak
van de proef, het calamiteitenplan en het monitoringplan.
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de omschrijvingen in de aanvraag zijn te vaag om adequaat te kunnen handhaven
door OZHZ.
er zijn veel onbeantwoorde vragen.
Nedstaal
De gemeente informeert Nedstaal over de contra-expertise. Daarnaast vraagt de gemeente
aandacht van Nedstaal voor de zorgen die leven in de samenleving ten aanzien van het
bedrijf en voor het belang om zich als bedrijf te verbinden met de samenleving.
Procedure
Tot en met 21 januari 2013 is het voor eenieder mogelijk een zienswijze in te dienen bij
OZHZ. Daarna bepaalt OZHZ op basis van de inhoud van alle zienswijzen wat er met de
aanvraag van Nedstaal gebeurt. Voor meer informatie over de procedures kunnen
belangstellenden terecht op de website van OZHZ, www.ozhz.nl.
Openbaar
De zienswijze en de contra-expertise zijn openbaar en te vinden op de website van de
gemeente Alblasserdam, www.alblasserdam.nl.

Noot voor de redactie:
Meer informatie bij Karin Stevens, bestuursvoorlichter,
telefoonnummer 078 7702126.

Cortgene 2
2951 ED Alblasserdam
T: 14078
W: www.alblasserdam.n1

