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PER POST, PER E MAIL en PER OPENBRIEF IN DE PERS.
De heer R.Janssen,
Gedeputeerde Milieu
Provincie Zuid Holland
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

Geachte heer Janssen,
Naar aanleiding van de inhoud van de uitzending van het NOS journaal van zondag
29 april j.l. om 20.00 uur het volgende;
In dit NOS journaal kwam als item 1 de asbestaffaire van de Derde Merwedehaven in
Dordrecht ter sprake.Op vragen van de interviewer over de hoeveelheden asbest op
de stort gaf u het volgende antwoord, wij citeren;
“Verpakt asbest was toegestaan”
Wij verzoeken u ons in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur ons in het
bezit te stellen van een kopie van de Wm vergunning en of de positieve stoffenlijst
van de periode van 2000 tot en met 2002, waaruit blijkt dat uw woorden naar
waarheid zijn weergegeven.
Verder ons in het bezit te stellen van een kopie van een documennt, waaruit blijkt dat
uw woorden dat het verpakt bouw en sloopafval is geweest, verontreinigd met
asbest.
Tevens verzoeken wij u om een lijst van de schepen die het verontreinigde bouw en
sloopafval hebben aangevoerd in de periode 2000, 2001 en 2002
Ook moet er volgens de Wm vergunning van de periode 1993 tot en met april 2002
een denkbeeldig raster worden getekend op de plattegrond van de afvalberging,

waarin werd aangegeven wat en wanneer er gestort is in een bepaald denkbeeldig
vak.
Wij verzoeken u ons in het bezit te stellen van een kopie van dit denkbeeldige raster,
waarin is aangegeven in welk vak er is gestort in de periode 2000, 2001 en 2002,
maar tevens wat er is gestort.
Wij verzoeken u voor het toezenden van de gevraagde kopieen de wettelijke
gegeven periode in acht te nemen.
U bij voorbaat dankzeggend voor uw medewerking, verblijven wij met de meeste
hoogachting,

Het bestuur van de
Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven.

