Aan de voorzitter van de gemeenteraad
van de gemeente Papendrecht,
de heer Aart-Jan Moerkerke
Markt 22
3351 PB Papendrecht

Papendrecht
Onderwerp

vrijdag 18 november 2016
Giftige stoffen emissies door Nedstaal in 2014

Geachte heer Moerkerke,
De Gemeenteraad kan zijn taak als controleur op hoofdlijnen van beleid niet (goed) uitvoeren als op
serieuze vragen die aan het College worden gesteld geen antwoord (meer) gegeven zal worden.
Inhoudelijk debat kan niet op goede wijze plaatsvinden als over de feiten geen duidelijkheid of
overeenstemming bestaat.
Wij hopen, en verwachten, dat het College – na lezing van deze brief – zal inzien dat een correcte én
volledige beantwoording (inhoudelijk) van al onze vragen van groot belang is. Het geldt niet alleen
voor de zaak zelf (de giftige stoffen emissies door Nedstaal in het milieu). Maar het geldt ook voor de
geloofwaardigheid ten aanzien van het functioneren van de lokale democratie en de politiek in
Papendrecht, alsmede voor het op peil houden van het benodigde onderlinge vertrouwen.
Tijdpad vragen
 Op 4 april 2016 stelde onze fractie Artikel 40 vragen.
 Op 3 mei 2016 antwoordde het College dat het niet overging tot het beantwoorden van onze
vragen.
 Op 20 mei 2016 hebben wij nogmaals aan het college verzocht om onze vragen te
beantwoorden.
 Op 6 juni 2016 verwees het college ons door naar de Provincie.
 Op 22 juni 2016 liet de Provincie weten onze vragen te hebben ontvangen en te hebben
doorgestuurd naar de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.
De OZHZ zou reageren op onze vragen.
De provincie liet ons het volgende weten:
Wij hebben uw melding KCC1609 0981 afgehandeld. Onze reactie vindt u hieronder:
Onze reactie: Uw verzoek naar de voortgang betreffende uw vragen is doorgezonden
naar omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Vanuit deze organisatie kunt u een reactie verwachten.

Voor informatie kunt u met deze instantie contact opnemen.
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.
E-mail info@ozhz.nl
Telefoonnummer 078-7708585.
Uw melding
Geachte D. Gunther Mohr,
Graag zouden wij vernemen wanneer er antwoord op onze vragen komt. Zou het mogelijk zijn tevens
de emissies van 2015, naast die van 2014 op een rijtje te zetten conform ons format? Gaarne
vernemend.
Met vriendelijke groet,
Ruud Lammers
On 22-6-2016 12:41, Zuidholland wrote:
Geachte heer Lammers,
Wij hebben uw vragen over de emissies van Nedstaal ontvangen. De provincie is inderdaad het Wabo
bevoegd gezag voor dit bedrijf. Aangezien alle uitvoerende werkzaamheden rondom
vergunningverlening, toezicht en handhaving voor provinciale bedrijven in de regio Zuid-Holland
Zuid worden uitgevoerd door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) hebben wij uw bericht
hiernaar doorgestuurd. OZHZ zal reageren op uw vragen.
Met vriendelijke groet,
Klant Contact Centrum
D.Gunther Mohr
Provincie Zuid-Holland, Zuidhollandplein 1
Postbus 90602 | 2509 LP Den Haag
T 070-4416622
1. Van de OZHZ hebben wij nog niets vernomen.
2. Wij zouden graag alsnog helderheid krijgen over de door het bevoegd gezag erkende c.q.
vastgestelde emissies van Nedstaal in 2014 (én 2015).
3. Er zijn inmiddels zeven maanden verstreken, terwijl reglementair is bepaald dat Artikel 40
vragen binnen een maand worden beantwoord.

Hoogachtend,
Onafhankelijk Papendrecht
Ruud Lammers.

Bijlagen: de relevante correspondentie ter zake.

