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Motie 

 

Onderwerp “Milieueffectrapportage (M.e.r.) Nedstaal” 

 {Ruigenhil BV is de holding waarvan Nedstaal BV deel uitmaakt, inclusief de werkmaatschappijen 

Ovako Wire BV en Heros Wink BV als onderliggende vennootschappen} 

Agendapunt Nr. 3 (Vragenkwartier) 

 

De Drechtraad in vergadering bijeen op 11 februari 2014; 

 

gehoord de beraadslaging en overwegende; 

- dat voor de inrichting Nedstaal te Alblasserdam op grond van de Wet Milieubeheer nog geen 

Milieueffectrapportage (M.e.r.) is gemaakt; 

- dat Nedstaal voornemens is tot “het doen van proefnemingen met licht asbesthoudend 

staalschroot” en dat de milieudienst (Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, afgekort: OZHZ) hier in 

beginsel positief tegenover staat; 

- dat onafhankelijke onderzoeken daarentegen wijzen op de serieuze gevaren van “het doen van 

proefnemingen met licht asbesthoudend staalschroot” voor de volksgezondheid en voor ernstige 

verontreinigingen, zowel van het bodem-, lucht- als watermilieu; 

- dat de huidige vergunning feitelijk niet voldoet omdat de diffuse lozingen niet zijn gereguleerd, 

hetgeen een omissie van de milieudienst (OZHZ) uit het verleden is; 

- dat als gevolg daarvan veel te lang een serieus gezondheidsrisico bestaat en dat veel klachten uit 

de omgeving door de milieudienst (OZHZ) niet serieus worden genomen; 

- dat bij het doorgang vinden van “het doen van proefnemingen met licht asbesthoudend 

staalschroot” de veiligheid van de fabrieksmedewerkers alsmede de volksgezondheid van de 

inwoners in de (nabije) omgeving ernstig in het geding is; 

- dat met het oog op een zorgvuldig integraal democratisch afwegingsproces – tussen enerzijds de 

economische belangen en anderzijds de belangen van de volksgezondheid, de milieukwaliteit en 

de veiligheid van alle inwoners in Alblasserdam en de regio Drechtsteden – alle relevante 

informatie – derhalve inclusief de uitkomsten die van de M.e.r. – feitelijk en correct aan de 

volksvertegenwoordiging, in casu de leden van de gemeenteraden en de Drechtraad, ter 

beschikking dient te worden gesteld; 

 

en roept het Drechtstedenbestuur alsmede de afzonderlijke bij de Gemeenschappelijke Regeling 

aangesloten gemeenten (Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Sliedrecht en 

Alblasserdam) op om; 

- een zorgvuldig integraal democratisch afwegingsproces te ondersteunen, waarbij de 

volksvertegenwoordiging nadrukkelijk in beeld komt en blijft; 

- er bij Provinciale Staten met klem op aan te dringen om zowel voor de bestaande inrichting van 

Nedstaal als voor “het doen van proefnemingen met licht asbesthoudend staalschroot” een 

Milieueffectrapportage (M.e.r.) te maken, waarbij onafhankelijke deskundigheid is 

gegarandeerd; 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Naam Ondertekening 

Ruud Lammers  

Lid Drechtraad namens gemeente Papendrecht  

 


