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Asbest vakantielectuur?
Voordat ik op vakantie ga, bezoek ik de bibliotheek. Ik leen vijf boeken, die binnen veertien dagen
verslonden zijn. Heeft u de vakantie nog voor de boeg? En geen tijd voor de bibliotheek? Print dan
het rapport 'Asbest van Goor naar Hof van Twente' van de commissie Biesheuvel. Het is te vinden op
www.tctubantia.nl. Het gaat over de wijk De Hogenkamp in Goor, die is gebouwd op met asbest
verontreinigde grond. Hoe heeft dat zover kunnen komen? In opdracht van de gemeente Hof van
Twente, waar Goor nu bij hoort, heeft de commissie dit onderzocht.
De asbest is oorspronkelijk afkomstig van het bedrijf Eternit, een van de grootste werkgevers in Goor.
Tot 1993 heeft Goor zich volledig afgesloten van signalen over bodemverontreiniging met asbest.
Ook daarna ontwikkelt de gemeente geen eigen visie. Terwijl dan algemeen bekend is dat grote
hoeveelheden asbestafval in de omgeving zijn verspreid. Deze cultuur heeft geleid tot de bouw van
de wijk De Hogenkamp op met asbest verontreinigde grond. De gemeente heeft het bedrijf
gekoesterd. Zij had meer oog voor de werkgelegenheid dan voor het milieu. Zo concludeert de
commissie.
Voor de bouw van de woningen is een verkennend onderzoek gedaan. Daarbij is ook gekeken naar de
aanwezigheid van asbest. Dat werd aangetroffen. Zoals gebruikelijk werd aanbevolen om nader
onderzoek naar asbest te verrichten. Het nadere onderzoek is echter nooit uitgevoerd. Tijdens het
bouwrijp maken ontstond een depot. Hierin werd vrijkomende, van verontreiniging verdachte grond
opgeslagen. Daarin zat ook asbest. Op het depot werd geen toezicht gehouden. Uit het depot zou
grond zijn weggehaald voor het ophogen van particuliere tuinen. Verschillende signalen wezen dus
op bodemverontreiniging. Daarop is niet adequaat gereageerd. Als dat wel was gebeurd, was wellicht
eerder bekend geworden dat het terrein van De Hogenkamp met asbest was vervuild. Dat is een
andere conclusie van de commissie.
De ernst, de aard en de omvang van de asbestproblematiek zijn zeer behoorlijk. Particulieren hebben
tonnen asbestcementafval bij de fabriek opgehaald. De depositie van asbest in het milieu rond Goor
is daarmee enorm. Dat is de derde conclusie van de commissie.
De commissie komt met een aantal goede aanbevelingen. Twee daarvan richten zich op de
bevolking. Er moet een nader epidemiologisch onderzoek worden verricht naar niet beroepsmatige
ziekten die met asbest te maken hebben. En de gemeente moet haar inwoners actief informeren
over de risico's van blootstelling aan asbest.
De commissie Biesheuvel heeft goed werk verricht. Zij heeft een duidelijk rapport geschreven, dat
zich bijna laat lezen als een roman. Dat scheelt u weer een rit naar de bibliotheek

