
 

 

 

 

 

Persbericht  03 oktober 2014 

 

Onthullende cijfers: 

Bij de asbestplannen van Nedstaal komen per inwoner 

235 duizend asbestdeeltjes vrij in de leefomgeving 

OP krijgt verbod op presentatie in Drechtraad 

 

63 miljard asbest deeltjes zullen de komende jaren in de leeflaag vrijkomen, 

dat zijn 235 duizend asbest deeltjes per inwoner van de Drechtsteden 

 

Op 2 oktober 2014 heeft de fractie van Onafhankelijk Papendrecht te horen gekregen dat de 

geplande presentatie over de extreme gevaren van asbestverwerking bij Nedstaal op dinsdag 7 

oktober aanstaande niet gegeven mag worden in de Drechtraad. 

Hiermee markeert de Drechtraad zich als een zogenaamd ‘dualistisch-opgeleukte’ maar ad fundum 

ondemocratische regeling, waarbij leden van de Drechtraad het woord ontzegt wordt. 

 

De presentatie van OP, welke als bijlage bij dit persbericht is gevoegd, is speciaal gemaakt om de 

leden van de Drechtraad te informeren. De agendacommissie en het bestuur van de Drechtsteden 

(een gemeeenschappelijke regeling) hebben nu besloten dat Onafhankelijk Papendrecht, dat nauw 

samenwerkt met het Comité Asbest Nedstaal Nee, deze presentatie niet mag geven. De 

agendacommissie noch het bestuur heeft hiertoe de bevoegdheid. 

 

De afgelopen jaren werd duidelijk dat er gedurende een lange periode intensief vooroverleg heeft 

plaatsgevonden tussen functionarissen van het Ministerie, de Provincie Zuid-Holland, Gedeputeerde 

Janssen, de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Rijkswaterstaat, TNO, Royal Haskoning en tal van 

andere particuliere bureaus, naast prestigeuze advoctenkantoren, om het mogelijk te maken een 

gevaarlijke proef bij Nedstaal te gaan doen. 

 

Nederland herbergt ongeveer 700 miljoen kilo asbestafval, dat verwerkt dient te worden. Het ligt nu 

hoofdzakelijk opgeslagen over het hele land. Asbest is gevaarlijk als het los gemaakt wordt, 

bijvoorbeeld door zagen of boren, dan komen er dodelijke vezels vrij. Dit asbest zou volgens plan 

worden verwerkt in de Nedstaal fabriek in Alblasserdam. In een zeer dichbevolkt gebied, dat 

bovendien al tot de top-5 van de meest vervuiilde gebieden van Nederland hoort. 

 

De middelgrote gemeente Papendrecht ligt dicht tegen het kleinere Alblasserdam aan, vandaar dat 

er ook een belang voor de inwoners van Papendrecht is dat deze proef niet doorgaat. Het christelijk-

rechtse College van B&W van Papendrecht liet de inwoners stikken, door af te haken, halverwege de 



beroepsprocedure. In de vorige periode was er sprake van op zijn minst de schijn van 

belangenverstrengeing van een wethouder, die er ook in deze periode overigens nog steeds zit.  

Het gaat om een proef, maar van een eerlijke proef is geen sprake. Omdat de Omgevingsdienst Zuid-

Holland Zuid eerder al heeft geconcludeerd dat de proef veilig kan worden gedaan en deze zelfde 

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid tijdens de proef de metingen zal verrichten om dan te 

concluderen dat de dienst eerder ook al gelijk had. De slager die zijn eigen vlees keurt. Met 

onafhankelijke wetenschappelijke normen en maatstaven heeft dit natuurlijk niets van doen. 

 

Sinds twee jaar is er een burgercomité actief dat door middel van vele WOB verzoeken heeft 

achterhaald welke belangen er achter deze proefneming schuilen. Kern van het verhaal is dat 

Nederland met dit plan “voor een koopje van het asbest denkt af te komen”. 

 

Maar dat is bedrog. Want de maatschappelijke kosten zijn niet meegerekend. Allereerst de 

milieuvervuiling wegens het in het milieu komen van de asbestvezels. En daarnaast tevens de 

gezondheidsschade bij de medewerkers in de fabriek en bij de inwoners van Alblasserdam en 

Papendrecht. De Nedstaal fabriek zit vol met gaten, het is een sterk gedateerde fabriek, die met 

overheidssteun in stand gehouden werd en wordt. Door de enorme turbulenties bij het in de hete 

smelt van ijzer gooien van het koude asbestschroot, met bitumen en dergelijke, zullen vele giftige 

chemische stoffen, naast de asbestdeeltjes en –vezels die onvoldoende verbranden wegens de te 

lage termperaturen, de atmostfeer ingeslingerd worden en via immissie in de leeflaag terecht 

komen. De inwoners in de wijde omgeving zijn vogelvrij. 

 

In een wijde omtrek rondom de fabriek zullen de dodelijk gevaarlijke asbestvezels terecht komen 

bijvoorbeeld op straat, in tuinen en op kinderspeelplaatsen en vervolgens worden ingeademd. 

Letterlijk één asbestvezel in de longen is al dodelijk. De latentieperiode duurt echter ongeveer tussen 

de 15 en 60 jaar. De slachtoffers van dit rampzalige plan zullen dus naar verwachting twee generaties 

gaan omspannen. De maatschappelijke kosten van dit opportunistische goedkoop=duurkoop 

experiment met mensen als proefkonijn zullen enorm zijn. Op dit moment kent de longpoli van het 

Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht al het hoogste percentage mesothelioom (= kanker) 

patiënten van Nederland. Dat wordt in de komende decennia alleen nog maar erger als deze proef 

doorgang zou vinden. 

 

De gemeente Alblasserdam is een procedure gestart via het bestuursrecht. Zolang de Raad van State 

hierin nog geen uitspraak heeft gedaan achten wij het onverstandig dat de proef doorgaat. Wij 

hebben Nedstaal en de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid opgeroepen de proef niet te starten. Wij 

zullen alle betrokkenen, de functionarissen die hieraan hebben meegewerkt, verantwoordelijk en 

aansprakelijk gaan stellen voor de gevolgen die deze proefneming zal gaan hebben bij de slachtoffers 

in de (nabije) toekomst. Europees recht geeft de richting aan dat een overheid die zich met dergelijke 

‘criminele’ praktijken inlaat ook aansprakelijk is voor alle gevolgen daarvan. 

 

De komende decennia zullen, als de asbestverwerking bij Nedstaal niet gestopt wordt, honderden zo 

niet duizenden nieuwe kankerdoden te betreuren zijn. Wij hebben uit laten rekenen dat het bij de 

verwerking van al het asbest van Nederland zal gaan om het vrijkomen van 3,6 miljard asbestvezels 

per jaar. Geëxtrapoleerd naar een periode van ongeveer 17½ jaar, in de verwachting dat het totaal 

aan asbestafval inderdaad berekend kan worden op 700 miljoen kilo, zal bij een door Nedstaal 

voorgestelde verwerking perjaar van 40 miljoen kilo asbestschroot, een hoeveelheid asbestvezels 

vrijkomen van 63 miljard. Dat komt neer op een uitstoot van ruim 235 duizend asbestvezels per 

inwoner van de regio Drechtsteden alleen. Het plan dat de ‘criminele’ overheid heeft verzonnen om 



bij Nedstaal het asbestafval van Nederland te gaan verwerkern, in een fabriek die daar totaal niet 

voor is geëquipeerd, is de facto te vergelijken met een plan tot plaatselijke volksmoord. 

 

Alle fatale reactiemechanismen van het establishment binnen de overheid treden op dit moment in 

werking. De overheid maakt namelijk nooit fouten! Dat houdt onder andere in dat de overheid op 

Provinciaal niveau ontkent dat er problemen zijn, en ook alle in de samenwerking betrokken partijen 

houden stijf de kaken op elkaar. De Tweede Kamer dient in actie te komen. 

Ook dienen de landelijke en internationale media dit op te pakken, omdat het een landelijk probleem 

betreft. De reflex binnen de eigen regio Drechsteden, liggend in het hart van de Bible-belt van 

Nederland, is dat slachtoffers van deze krankzinnige proef het wel aan zichzelf te wijten zullen 

hebben: als een soort van straf van God! Maar we leven intussen wel in de 21
ste

 eeuw… 

 

De fractievoorzitter van OP, de heer Lammers: 

“Laten we nu voordat het onheil wordt aangericht tot inkeer komen en verstandig worden. We 

kunnen het ons als Nederland best veroorloven een hypermoderne verwerkingsfabriek op de 

Maasvlakte te bouwen die ons op een veilige manier van al het asbest afhelpt”. 

 

 

 Einde persbericht contactpersoon: Ruud Lammers telefoon (06) 10964340 

 

Bijlagen: presentatie Asbest Nedstaal Nee (Drechtraad), bericht verbod presentatie 


