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RAADSINFORMATIE

inzake Derde Merwedehaven

Sa m e nv at ti ng
Ter afhandeling van de motie Onderzoek asbesthoudend materiaal inform eren wij
u over de beantwoording van de provincie van de vragen inzake het toezicht op
de stort van asbesthoudend m ateriaal in de jaren 2011 en 2012. Daarnaast
informeren wij u over de brief van de provincie van 4 april inzake het
Feitenonderzoek en het strafrechtelijk onderzoek.
1. Wat is de aanleiding?
In de gem eenteraad van 18 december jl. hebben wij gesproken over de
zogenaamde doorlopende activiteiten op het terrein van de afvalberging
Derde Merwedehaven. Daarbij is de m otie Onderzoek asbesthoudend materiaal
aangenom en, waar de raad het college opdraagt te onderzoeken of de afspraken
rondom het storten van asbesthoudend materiaal zijn nageleefd in de jaren 2011
en 2012.
Daarnaast heeft de provincie per brief van 4 april gereageerd op de brief van het
college van 5 maart inzake het Feitenonderzoek.
Tot slot hebben wij van Derde Merwedehaven BV het overzicht ontvangen van de in
2012 gestorte afvalstoffen.
2. Wa t wi ll en we b er ei ke n?
Op het dossier Derde Merwedehaven is de inzet van het college er op gericht om de
laatste fase van de stortplaats, de sluiting, afdekking, herinrichting en oplevering
goed te laten verlopen.
3. Wat g aan we d aar voo r doe n?
Motie Onderzoek asbesthoudend materiaal
In het raadsdebat van 18 december jl. is de motie Onderzoek asbesthoudend
materiaal aangenomen, waar de raad het college opdraagt te onderzoeken of de
afspraken rondom het storten van asbesthoudend materiaal zijn nageleefd in de
jaren 2011 en 2012.
In de raadsinformatiebrief van 9 september 2011 heeft het college u geïnformeerd
over het toezicht en de uitkomsten daarvan over de eerste periode na 1 januari
2011. Om op dezelfde wijze inzicht te krijgen in de gehele periode van 1 januari
2011 tot en m et 31 december 2012 heeft het college per brief een formeel verzoek
om informatie gedaan aan het college van Gedeputeerde Staten (GS).
Per brief van 25 maart jl. heeft de provincie onze vragen beantwoord. De provincie
geeft aan dat in de jaren 2011 en 2012 frequent toezicht heeft plaatsgevonden. Dat
betrof zowel fysieke als administratieve controles. W at betreft de diepgang is
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aangesloten bij het eerder door MW H uitgevoerde onderzoek naar de stort van
asbesthoudend afval. Bij geen van de controles is gebleken dat er onverpakt
asbesthoudend afval is gestort. Bij de controles op de stort van verpakt
asbesthoudend afval zijn geen overtredingen geconstateerd.
De brief van de provincie van 25 m aart is bijgevoegd. In de bijlage bij de brief heeft
de provincie een overzicht gegeven van uitgevoerde controles. Voor het onderwerp
van deze brief zijn daarbij de eerste twee kolom men (stort verpakt asbest en
acceptatie/registratie) van belang.
Feitenonderzoek en strafrechtelilk onderzoek
In de raadsinform atiebrief hebben we u geïnformeerd over het standpunt van het
college inzake het Feitenonderzoek en de brief daarover die we aan GS hebben
gestuurd. Per brief van 4 april heeft GS gereageerd. Daarbij is ook de reactie op
vragen vanuit de gemeenteraad van Sliedrecht gevoegd. Verder is de brief van het
Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie bijgevoegd waarin wordt gemeld
dat het OM geen strafvervolging zal instellen. In de bijgevoegde brieven gericht aan
de aangeefsters wordt nader ingegaan op de het onderzoek en de constateringen.
GS geeft aan van mening te zijn dat de uitkomsten van het feitenonderzoek en de
uitkom sten van het strafrechtelijk onderzoek tezamen een volledig beeld geven en
geen reden geven voor verder onderzoek op dit aspect van het dossier Derde
Merwedehaven. Het college sluit zich aan bij deze conclusie.
Overzicht gestorte afvalstoffen 2012
Per brief van 25 april 2013 heeft Derde Merwedehaven BV het overzicht
toegezonden van de in 2012 gestorte afvalstoffen. De brief is bijgevoegd. Een korte
uitleg over de lijsten is eerder beschreven in de raadsinformatiebrief van 17 april
2012. Het overzicht over 2012 is het laatste nu de stortactiviteiten per 1 januari
2013 zijn beëindigd.
a. Ins pra ak en com m un ica tie
N .v.t.
b. Vervolgt raject besl uitvorm ing
N .v.t.
4. Wat m a g het ko ste n?
N.v.t.
5. Bij deze raadsinform atiebrief horen de volgende bijlagen:
brief provincie van 25 m aart 2013.
brief provincie 4 april 2013.
brief Derde Merwedehaven BV 25 april 2013.
W ij vertrouwen er op u hierm ee voldoende te hebben geïnformeerd.
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