
Drie actiecomités vestigen hoop op Commissaris

‘De puinzooi moet stoppen’

niets mis mee, maar ze moeten dan wel de juiste milieumaatregelen nemen en 
stoppen met het ongefilterd naar buiten gooien van allerlei giftige dampen. 
Een extra filter is te duur, zeggen ze, maar dat vinden we gelul.”
 
Willem Schulpen benadrukt dat het comité niet eens tegen het verbranden van 
asbest is. Alleen de manier waarop deugt niet bij Nedstaal. “Ze willen die ko-
kende pan open doen en dan een lading metaal erin gooien waarin asbest ver-
werkt zit. Wat dan gebeurt, is dat er deeltjes in de lucht komen, die dan ongefil-
terd via de gaten in het dak in het luchtruim komen. Dat is niet slim en erg on-
gezond.”
 
Vervuiling van de omgeving, de gevaren voor de volksgezondheid en de frustra-
tie dat de overheid er zo weinig aan doet, zijn ook de belangrijkste redenen 
voor de oprichting van Platform Overlast Rivierendriesprong (POR). Net als bij 
het Comité Asbest Nedstaal Nee richt POR zijn pijlen met name op de Omge-
vingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ). Dit controlerende orgaan, dat in zeven-
tien gemeenten actief is, zou volgens de actiegroepen flink wat steken laten val-
len. “Er worden geen of weinig controles uitgevoerd, opgelegde dwangsommen 
worden niet geïnd, onderzoeksresultaten worden bewust anders uitgelegd. Het 
is om moedeloos van te worden”, vertelt Henny Hoekstra van het POR.
 
“Het OZHZ heeft volledig gefaald”, vindt ook Ruud Lammers. “Het ontbreekt 
hen aan deskundigheid en de wil om op te treden. Het is toch niet uit te leggen 
dat gewone burgers zoals Dirk Meiners aan de duurbetaalde medewerkers van 
de OZHZ moeten gaan uitleggen dat de cijfers niet kloppen en dat een bedrijf 
als Nedstaal enorm vervuilend bezig is?”
“Zodra ze vragen krijgen vanuit de samenleving, weten ze het niet meer. Dan 
gaan ze heel snel hun straatje juridisch schoon vegen, en wijzen ze naar ande-
ren.” Lammers is van mening dat het in de basis fout zit bij de OZHZ. “Ze bepa-
len zelf hun prioriteiten en hoe vaak ze gaan kijken bij een bedrijf. Wij begrij-
pen niet dat ze maar een paar keer per jaar op bezoek gaan bij Nedstaal, en 
sommige keren kondigen ze een controle ook nog van te voren aan!”
Ruud Lammers pleit ervoor dat de OZHZ opgesplitst wordt in kleinere organi-
saties, zodat de medewerkers meer betrokken kunnen zijn bij wat ze doen. De 
broodnodige deskundigheid kan dan vervolgens gehaald worden uit een over-
koepelende samenwerking tussen verschillende gemeenten.

Waar POR en Comité Asbest Nedstaal Nee tegen vervuilende bedrijven zijn, 
daar houdt Actiegroep Tegenwind Alblasserdam zich bezig met een campagne 
tegen de komst van windmolens. Dirk Meiners heeft het allemaal uitgebreid 
onderzocht, en volgens hem is er maar één conclusie: windmolens kosten 
meer dan dat ze opbrengen. “Er wordt van alles beloofd door de bouwers, maar 
de opbrengsten waarover ze het hebben, krijg je alleen bij windkracht zeven. 
Hoe vaak hebben we dat in Alblasserdam? Windmolens beginnen pas wat 
energie op te leveren vanaf windkracht drie.”

Meiners meent zelfs dat de uitstoot van CO2 alleen maar toeneemt wanneer er 
windmolens geplaatst worden. “Omdat we in Nederland niet altijd wind heb-
ben, moet je een kolen- of gascentrale achter de hand houden. Want je kunt 
niet ineens tegen iedereen zeggen; er is geen wind en daarom krijg je geen 
elektriciteit. Uit Duitse onderzoeken is gebleken dat het telkens op- en afrege-
len van elektriciteitscentrales, omdat er even onvoldoende wind was, zorgt voor 
extra CO2. De CO2-uitstoot is in Duistland vorig jaar dan ook gestegen. Juist 
omdat de fossiele centrales moeten worden ingezet op een wijze waarvoor ze 
niet zijn ontworpen, worden ze extra vervuilend en gaan ze meer CO2 uitsto-
ten.”
Meiners: “Er moeten bij windenergie dus dubbele kosten gemaakt worden; 
enerzijds voor de windmolens en anderzijds voor de centrales die operationeel 
moeten blijven voor het geval er te weinig wind is.” Zonnepanelen zijn wat hem 
betreft een veel beter alternatief. “Maar dan moet er eigenlijk flink geïnves-
teerd worden in onderzoek naar betere opslagcapaciteiten voor elektriciteit. 
Goede batterijen dus. Eigenlijk zou die vier tot zes miljoen euro, die een wind-
molen per stuk kost, dáárvoor gebruikt moeten worden.”

“Of voor een goed filter bij Nedstaal”, vult Willem Schulpen aan. Met deze aan-
bevelingen en de hierboven beschreven klachten willen de drie actiegroepen, 
aangevuld met Ruud Lammers, in gesprek gaan met de Commissaris van de 
Koning. “Bij de OZHZ en de gemeenten komen we niet verder. Die wijzen al-
leen maar naar elkaar. De OZHZ liegt zelfs tegen ons. De second opinion van 
DCMR, een zusterorganisatie van de OZHZ, liet bijvoorbeeld zien dat niet aan 
alle voorwaarden is voldaan om een veilige proef met asbestverbranding te 
kunnen doen. Dan moet je die proef dus niet doen. Gedeputeerde Jansen van 
milieuzaken beantwoordt onze vragen niet, daarom is de Commissaris van de 
Koning nu nog de enige die wat aan de puinzooi kan doen.”

De drie actiegroepen hebben aan burgemeester Bert Blase van Alblasserdam 
gevraagd om te bemiddelen in het maken van een afspraak met de Commissa-
ris. Een datum daarvoor is nog niet vastgesteld. 
En wanneer die afspraak niet oplevert wat ze ervan verwachten? “Dan gaan we 
naar de rechter! Want hoeveel vervuilde tegenwind we ook krijgen, we gaan 
door tot we een goed resultaat bereikt hebben. Het gaat ten slotte om de ge-
zondheid van ons allemaal!”

Drie grote actiecomités uit Papendrecht en Alblasserdam 
hebben de handen ineengeslagen.

Interview

door Bert Bons

Drie grote actiecomités uit Papendrecht en Alblasserdam hebben de handen 
ineengeslagen. Ze proberen via de Commissaris van de Koning af te dwingen 
dat de regio schoner en gezonder wordt.
 
Concreet willen ze dat Nedstaal zijn vervuiling staakt en geen nieuwe vervui-
lende plannen ontwikkelt met het verbranden van asbest. Rivierendriesprong 
moet het puinbreken definitief staken en geen stof meer laten overwaaien naar 
de woonwijk aan de andere kant van de dijk, en er moeten geen overlastge-
vende en alleen maar geldverslindende windmolens geplaatst worden op Al-
blasserdams grondgebied.
 
In de regio zijn in het afgelopen jaar diverse actiegroepen ontstaan: Actie Co-
mité Asbest Nedstaal Nee, Platform Overlast Rivierendriesprong en Actiegroep 
Tegenwind Alblasserdam. Ze hebben ieder hun eigen ontstaansgeschiedenis, 
die gemakkelijk af te leiden is uit hun naam. De gemene deler van de actiegroe-
pen is het thema gezondheid.  “En het gaat bij onze doelstelling niet zozeer om 
onze eigen gezondheid, maar om de gezondheid van vele duizenden mensen 
die in deze regio wonen”, legt Willem Schulpen uit. Hij is behalve directeur van 
Ritmeester Interieurs in Alblasserdam actieve actievoerder van Comité Asbest 
Nedstaal Nee.
 
Ook het bestuurlijk falen van de overheid en de toezichthouders voeren de ac-
tiegroepen aan als reden voor hun bestaan. “Veel bestuurders zijn afstandelijk 
en lijken hun werk niet serieus te nemen. Ze zetten niet alle feiten goed op een 
rijtje en maken hun huiswerk niet. Ze besteden heel veel tijd aan relatief onbe-
langrijke zaken zoals een parkeerplaats of een hondenuitlaatgebied, terwijl 
een grote zaak als Nedstaal eigenlijk aan ze voorbij gaat. Ze weten vervolgens 
niet waarover ze spreken wanneer ze besluiten nemen en controleren niet of 
niet voldoende of de regels nageleefd worden”, vertelt Kees Boodt. Hij is be-
trokken bij het Comité Asbest Nedstaal Nee en tevens is hij bestuurder van 
Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA). 

Als voorbeeld van het bestuurlijk falen noemt hij de gemeente Alblasserdam, 
die vorig jaar al goedkeuring had verleend aan Nedstaal om een proef te starten 
met het verwerken van asbesthoudend staal, terwijl de gemeenteraad en de be-
volking van niets wisten. “Veel raadsleden in deze regio durven niet kritisch te 
zijn tegen het bevoegde gezag. Dat zit niet zo in de volksaard. Ze voeren daar-
door hun controlerende taak niet goed uit.” 
Dat laatste wil Ruud Lammers niet op zichzelf betrekken. Hij is gemeente-
raadslid namens zijn eigen eenmansfractie Lijst Lammers en voelt zich ver-
bonden met alledrie de genoemde actiecomités. Hij is nog steeds verbolgen 
over het feit dat hij via Comité Asbest Nedstaal Nee moest vernemen dat ‘zijn’ 
Papendrecht ingestemd had met het verzoek van Nedstaal om asbest te mogen 
verwerken. Ook daar was de gemeenteraad niet ingelicht.
 
“Nedstaal profileert zich als een Maatschappelijk Verantwoorde Onderneming 
(MVO), maar daar klopt niets van”, vervolgt Dirk Meiners, ondernemer van het 
Nieuwland Parc in Alblasserdam. “Ik snap dat ze winst willen maken, daar is 

• Actie Comité Asbest Nedstaal 
Nee werd in december 2012 opge-
richt. Het was een directe reactie 
op het plan van Nedstaal om as-
bestschroot te gaan versmelten in 
de fabriek aan de Ruigenhil.  
• Actiegroep Tegenwind Alblasser-
dam ageert tegen het plan van de 
provincie om windmolens te plaat-
sen in Alblasserdam.
• Platform Overlast Rivierendrie-
sprong voert actie tegen de over-
last van overslagbedrijf Rivierendi-
resprong in Papendrecht.
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• De actievoerders, met v.l.n.r.  Dirk Meiners, Kees Boodt, Ruud Lammers met zijn dochter Sophie, Willem Schulpen en Henny Hoekstra.


