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Asbest risico in de Dorpsstraat Zoetermeer 
REGIO  |   06 augustus 2013 |   Door Ed Stevenhagen, dichtbij-meeschrijver 
ZOETERMEER - De Dorpsstraat in Zoetermeer loopt een groot asbest risico waarvan de gevolgen 
niet zijn te overzien mocht er brand uitbreken bij het verkooppunt en opslag van tweedehands 
goederen aan de Delftsewallen 26. 
 
Brandgevaarlijke speculatiepanden Delftsewallen 
Tegenover de oude kerk aan de Dorpsstraat te Zoetermeer bevindt zich achter het 
Fotograficamuseum een verkooppunt van tweedehands goederen. De opslag bevindt zich in een 
speculatiepand aan de Delftsewallen 26. 
Het gehele dak van het oude pand bestaat uit 380 m2 asbest golfplaten. Er zijn geen 
brandwerende voorzieningen of sprinklerinstallatie. Uit het deels open gebroken plafond komen 
overal elektriciteitskabels. De verwarmingsinstallatie is aan de bovenzijde tot aan het plafond toe 
zwart geblakerd. Bij een brand zou de vrijgekomen asbest het gehele dorp kunnen besmetten 
met een failliet van de gehele middenstand als gevolg. 
 
Brandweer door gemeente onwetend gehouden. 
Ik heb op 4 augustus 2013 geïnformeerd bij de brandweer van Zoetermeer. Daar was men niet op 
de hoogte van de situatie, hoewel ik de gemeente een aantal malen voor het gevaar heb 
gewaarschuwd. Voor het laatst is dat geweest bij de voorlichting over het Dobbeproject. Lees 
verder 
 
N-VA : roofbouw op het Afrikaans regenwoud 
Gent (B) 05/08/2013  
Het werd al lang vermoed dat er verdacht hout op de stadshal ligt. Een recent advies van de 
MINA-raad brengt hierover duidelijkheid. Zij onderzochten de afkomst van het hout en kwamen 
tot harde conclusies. 
Enkele citaten uit het advies: “Het eindresultaat: voor de stadshal werd hout gebruikt uit 
roofbouw op het Afrikaanse regenwoud en dat is toch het tegenovergestelde van wat Stad Gent 
wou bereiken met haar beleid.” 
“Het stadsbestuur schermt wel met een CITES-label voor deze houtaankoop, een label voor 
bedreigde planten- en diersoorten. CITES biedt echter onvoldoende specifieke garanties voor 
duurzame bosbouw. Nu gewoon zeggen dat “de stad Gent toch zijn best heeft gedaan” is niet 
goed genoeg.” 
“Bovendien blijkt een deel van de Afrormosia afkomstig van bossen in RDC waar vermoeden 
bestaat van wantoestanden tot zware schendingen van mensenrechten.” 
De leveranciers hebben een kwalijke reputatie en “zijn regelmatig betrokken bij illegale houtkap 
en ernstige sociale conflicten bij de bevolking die tegen deze roofbouw protesteert.” Lees verder 
 
Grote brand bij pluimveebedrijf in Albergen 
In het Twentse Albergen woedt maandagmiddag een grote brand in een schuur van een 
pluimveebedrijf. 
Dat laat de veiligheidsregio Twente weten. De brand heeft veel rookontwikkeling tot gevolg, 
die in de wijde omgeving is te zien. Volgens RTV Oost zijn bij de brand ongeveer 20.000 kippen 
om het leven gekomen. Er is mogelijk ook asbest vrijgekomen. Rond 12.45 was de brand onder 
controle, zo laat de brandweer Twente weten. 
 
Asbest vrijgekomen bij brand kippenbedrijf albergen 
Bij de zeer grote brand in Albergen is vanmiddag asbest vrijgekomen. Het asbest zat in het dak 
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van de uitgebrande schuur. Er is echter geen gevaar voor de omgeving. Lees verder 
 
Hoogste percentage in Limburg 
Ruim helft ligboxenstallen bedekt met asbest 
05-08-2013 • Bij ruim de helft van de Nederlandse melkveehouders staan de koeien onder 
asbesthoudende golfplaten, Zo blijkt uit een enquête van Agri Direct. Bij de nieuwere stallen voor 
honderd of meer koeien neemt dat percentage af. Asbest kan geen kwaad zolang er niet in 
gezaagd wordt of deze niet verbrand wordt. Lees verder 
Gerelateerd artikel: 
Bijna 60% melkveebedrijven heeft asbest op het dak van de stal 
 
Roze neushoorns: hét middel tegen stropers? 

 
05/08/13, 14u15  − Bron: Daily Mail © thinkstock 
 
De uitbaters van een wildreservaat in Zuid-Afrika hebben mogelijk dé manier ontdekt om 
neushoorns (beter) te beschermen tegen stropers. Ze spuiten een giftig goedje en roze inkt in de 
hoornen van de dieren, waardoor het uitsteeksel makkelijker op te sporen valt en sterk in waarde 
daalt. Wie het consumeert wordt bovendien ziek. Lees verder 
 
Oude televisieantennes voor koraalherstel op Bonaire 
Bericht uitgegeven door Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) op maandag 5 augustus 2013. 
De ontmoeting tussen de Coral Restoration Foundation uit Florida en de manager van een duik 
oord op Bonaire leidde tot een succesvol koraalherstelprogramma. Gedurende tien jaar 
onderzoek ontwikkelde de Coral Restoration Foundation een methode om nieuw koraal te 
kweken door het te laten groeien op oude televisieantennen. Lees verder  
 
Stroomstootwapen en zwaar vuurwerk in garagebox 
Tilburg - In een garagebox aan de Heubergerstraat zijn zondagavond 4 augustus een 
stroomstootwapen, munitie voor vuurwapens en zwaar vuurwerk gevonden. De eigenaar, een 
32-jarige Tilburger, is aangehouden door de politie. 
 
Bedreiging 
Een 32-jarige Tilburger meldde zondagavond rond 19:30 uur dat hij net daarvoor met een 
vuurwapen was bedreigd. Dit vond plaats voor een garagebox op de Heubergerstraat. De 32-
jarige eigenaar is gevraagd naar de locatie te komen en de garage is doorzocht. Hierbij zijn een 
stroomstootwapen, munitie voor vuurwapens en zwaar vuurwerk gevonden. De eigenaar is 
aangehouden. Lees verder 
 
Trio aangehouden na mishandeling met ploertendoder 
Malden - De politie onderzoekt de mishandeling van een inwoner uit Malden die zondagavond 4 
augustus op het Kerkplein werd geslagen met onder andere een ploertendoder. Er zijn al drie 
verdachten aangehouden. Het incident deed zich omstreeks 22.15 uur voor. Een inwoner van 
Malden sprak een groep jongeren aan op het feit dat zij vuurwerk afstaken op het Kerkplein. Op 
een gegeven moment werd hij door één van hen in het gezicht geslagen, terwijl een ander een 
ploertendoder pakte en daarmee sloeg.  Lees verder 
 
Lees ook: Klappen met ploertendoder 
 
Controle ‘patserboten’ Brielsemeer en Haringvliet 
Voor het project 'Afpakken' controleerde de Zeehavenpolitie in samenwerking met de 
belastingdienst, douane en het Openbaar Ministerie zaterdag en zondag 75 boten waarbij vragen 
waren over de financiering. Tijdens twee dagen werden op het Brielsemeer en Haringvliet 75 
boten gecontroleerd. Lees verder 
 
Kijktip: Documentaire NCRV over jacht en bijvoeren 
Dinsdagavond 6 aug. zendt het NCRV-programma Altijd Wat een documentaire uit over 
dilemma’s die wilde dieren opleveren (Ned 2, 21.10 uur). 
 
Meer ruimte 
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Ook Natuurmonumenten staat regelmatig voor dergelijke dilemma's. We willen meer ruimte 
voor edelherten, damherten en wilde zwijnen. Maar meer wilde dieren betekent meer 
problemen met verkeersveiligheid en meer vraatschade aan landbouwgewassen. Daarom zien 
boswachters zich genoodzaakt dieren af te schieten. 
 
Deelerwoud 
In de documentaire vertelt boswachter Machiel Bosch van Natuurmonumenten over de 
dilemma’s. Ook gaat hij in op een proef die is gedaan in het Deelerwoud (aan de zuidkant van de 
Veluwe) om geen herten af te schieten. Wat zijn de effecten op de natuur? En wat zijn de 
ervaringen van de omgeving? Lees verder 
 
Gerelateerd artikel: De verhouding tussen mens en dier in 'Altijd Wat' 
 
Genieten is even belangrijk als beschermen van de natuur’ 
HOEKSCHE WAARD - Natuur... van genieten, niet alleen beschermen. Met deze zinsnede 
introduceerde de staatssecretaris voor natuur mevrouw Dijksma een onderdeel van haar 
natuurbeleid. We moesten af van al die hekjes en verboden en de recreërende mens meer de 
ruimte geven. Het genieten van de natuur moest even belangrijk worden als het beschermen 
ervan. Verder was het belangrijk dat de overheid op natuurgebied meer samen ging doen met 
ondernemers. Lees verder 
 
Natuurmonumenten gaat leden 'dierendilemma's' voorleggen 

 
Een dood edelhert in de Oostvaardersplassen. In het natuurgebied gaan de heckrunderen, edelherten en 
konikpaarden zoveel mogelijk hun eigen gang. Ze worden niet bijgevoerd en het afschieten van zwakke 
exemplaren moet onnodig lijden voorkomen. © ANP.  
 
Natuurmonumenten houdt vanaf 18 september een ledenraadpleging over 'dierendilemma's'. De 
vereniging wil dat de ruim 730 duizend leden zich uitspreken over gevoelige zaken als het 
bijvoeren van wilde dieren in de winter en afschot in geval van overlast. Lees verder 
 
Politie het gehele weekend druk met brandkranen 
Den Haag - Agenten hebben het hele weekend veel werk gehad aan opengedraaide brandkranen. 
Zondagavond raakte bij een van de incidenten een agent lichtgewond toen zij geraakt werd door 
zwaar vuurwerk op de Jacob Marisstraat. Kort hierna konden agenten één 23-jarige verdachte 
aanhouden. Lees verder 
 
Lees ook:  
Haagse politie druk met open brandkranen, vuurwerk en eieren 
ME ingezet bij dichtdraaien brandkranen Den Haag 
 
Zeeleven verandert drastisch door klimaatverandering 
Het leven in zee verandert sneller dan op land, ondanks het gegeven dat de temperatuur daar 
minder snel stijgt. 
Dat schrijven verschillende Amerikaanse wetenschappers deze week in Nature Climate Change. 
De onderzoekers concluderen onder andere dat de leefomgeving van beenvissen en 
verschillende planktonsoorten gemiddeld met 72 kilometer per decennium opschuift naar de 
polen. Lees verder 
 
"IEDEREEN WAS MACHO, OVER ANGST PRAATTE JE NIET" 
Wat maakt het politievak zo boeiend? lees interview nr. 3 zomerserie 
Toen René Verzijl in 1974 als jonge politieagent in Rotterdam de straat op ging, kreeg hij het 
meteen flink voor zijn kiezen. Het waren de tijden van aanslagen door de RAF, de opkomst van 
harddrugs en er was veel geweld op straat. Verzijl werkt in totaal bijna 40 jaar bij de politie in 
Rotterdam en is sinds twee jaar algemeen projectleider binnen het landelijk programma 
Versterking Professionele Weerbaarheid. Ondanks alle ellende die hij in zijn carrière heeft gezien, 
blijft hij het een mooi vak vinden. “Als je dicht bij jezelf blijft, kun je echt het verschil 
maken.” Deel 3 in een interviewserie over beroepstrots, waardering en erkenning. Lees verder 
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Hitte zorgt voor meer geweldsincidenten 
Als het warmer wordt raken ook onze gemoederen verhit. Uit een omvangrijk nieuw onderzoek 
concluderen wetenschappers bij hoge temperaturen de kans op geweldsmisdrijven en zelfs 
oorlog toeneemt. Lees verder 
 
'Monsterlijke' nieuwe mieren ontdekt 
Amerikaanse wetenschappers hebben tientallen nieuwe mierensoorten met een monsterachtig 
uiterlijk ontdekt.  
Het gaat om 33 nog onbekende mierensoorten die voorkomen in Centraal Amerika en het 
Caribisch gebied.De insecten behoren allemaal tot het geslacht Eurhopalothrix en hebben kleine 
ogen, lange scherpe tanden en een kop in de vorm van een schild. Alle mieren zijn kleiner dan 2,5 
millimeter, zo meldt hoofdonderzoeker John Longino van de Universiteit van Utah in het 
wetenschappelijk tijdschrift Zootaxa. 
 
Uitkammen 
De wetenschappers ontdekten de meeste nieuwe soorten tussen plantaardig afval in 
regenwouden. Ze kamden enkele honderden vierkante meters aan regenwoudbodem uit met 
sterke microscopen. Lees verder 
 
Gladde haai bij Oudeschild  
Een haai in de Waddenzee verwacht je misschien niet direct. Toch vond de Texelse Maaike 
Speckmann op het strandje bij de jachthaven van Oudeschild een mannelijke gladde haai van 
ongeveer een halve meter lang. Gladde haaien komen in de Noordzee voor, maar ze zijn niet 
algemeen. De laatste jaren komen ze wat meer voor in het kustgebied, net als de ruwe haai. Lees 
verder 
 
Het rapport Milieumonitoring 2013 is beschikbaar als pdf-bestand 
Hoe is het gesteld met de milieukwaliteit in het Rijnmondgebied? Waardoor raakt het milieu 
verontreinigd? Wat betekent dit voor de gezondheid? Welk effect hebben beschermende 
maatregelen? Jaarlijks geven overheidsinstanties in het samenwerkingsverband Milieumonitoring 
Stadsregio Rotterdam (MSR) via een rapport antwoord op dit soort vragen. De gegevens uit deze 
monitor worden gebruikt om het milieubeleid van Provincie, stadsregio, gemeenten en bedrijven 
vorm te geven. 
 
Samenwerkingsverband MSR 
Het samenwerkingsverband Milieumonitoring Stadsregio Rotterdam (MSR) bestaat uit de 
provincie Zuid Holland, de Stadsregio Rotterdam, de gemeente Rotterdam, de GGD Rotterdam 
Rijnmond, het Havenbedrijf en de DCMR. Dit samenwerkingsverband geeft sinds 1994 jaarlijks, 
aan de hand van ruim honderd indicatoren, het rapport ‘Het milieu in de regio Rotterdam’ uit.  
 
Thema’s 
Het accent van het rapport ‘Het milieu in de regio Rotterdam’ ligt op de thema’s lucht, geluid, 
externe veiligheid, afval en bodem. Ook thema’s als energie, groen, water, verkeer, vervoer, 
ruimtelijke ordening en milieugerelateerde gezondheidsaspecten worden gemonitord. 
 
MSR-rapport 2013 beschikbaar 
Het MSR-rapport wordt in het najaar van 2013 ontsloten via de vernieuwde website van MSR: 
www.msronline.nl. Op dat moment zullen ook de afzonderlijke indicatoren en onderliggende 
cijfers beschikbaar zijn. Tot die tijd is de pdf-versie van het MSR-rapport 2013 in te zien via de 
DCMR site. 
 
Milieumonitoring Stadsregio Rotterdam 
Het rapport 'Het milieu in de regio Rotterdam 2013' van het samenwerkingsverband 
Milieumonitoring Stadsregio Rotterdam (MSR) is gereed en vanaf 16 juli 2013 beschikbaar. Het is 
al weer de twintigste editie van het rapport. Het rapport hanteert, net als de afgelopen jaren, een 
indeling naar thema’s. Zoals afval, bodem en energie. Per thema zijn indicatoren opgenomen die 
de trend voor de laatste tien jaren laten zien of met een kaart de ruimtelijke verdeling over de 
regio Rijnmond vertonen.  
 
Somalische regio dreigt Rotterdams bedrijf 
Het Rotterdamse bedrijf Atlantic Marine and Offshore (AMO), dat in Somalië een kustwacht wil 
opzetten, hoeft niet te rekenen op medewerking van de autonome regio Puntland. Dat heeft de 
Puntlandse overheid laten weten. 
Puntland vindt het akkoord dat het Rotterdamse bedrijf vorige week sloot met de federale 
overheid van Somalië 'onacceptabel, onuitvoerbaar en ongeschikt', staat in een persbericht dat 
door Somalische media wordt geciteerd.  
Als de nieuwe kustwacht zich toch in de wateren van Puntland begeeft, zal dat worden gezien 'als 
een misdrijf en een bedreiging van onze soevereiniteit, veiligheid en hulpbronnen'. Lees verder 
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Advieskamers gaan bodembeschermende voorzieningen beoordelen 
Den Haag - Twee advieskamers gaan bodembeschermende voorzieningen voor overheden en 
bedrijven beoordelen. De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer stelde ze in om 
technisch advies te kunnen geven over het beschermen van de bodem onder stortplaatsen en 
bodems waarin reststoffen zijn verwerkt. 
De Advieskamer Bodembescherming is ingesteld op verzoek van het ministerie van Infrastructuur 
en Milieu. Deze kamer treedt vanaf 1 januari volgend jaar op als deskundige instantie. Het advies 
helpt bij het inrichten van IBC-locaties zonder gevaar voor bodem en grondwater. IBC staat voor 
‘isoleren, beheersen, controleren’, waarmee secundaire bouwstoffen zoals bodemas onder 
bijvoorbeeld rijkswegen worden geborgen. De advieskamer beoordeelt of het ontwerp van een 
IBC-werk voldoet. 
De Advieskamer Stortbesluit helpt onder meer met technische eisen die vervuiling van de bodem 
onder stortplaatsen voorkomen. Ook deze kamer treedt vanaf 1 januari volgend jaar op als 
deskundige instantie. Lees verder 
 
Witwasonderzoek: 7 ton contant geld in beslag genomen 
5 augustus 2013 - Landelijk Parket 
De politie heeft vrijdag in Amsterdam bijna 7 ton euro aan contant geld in beslag genomen in een 
onderzoek naar witwassen. Twee verdachten zijn, onder leiding van het Landelijk Parket, 
aangehouden voor het witwassen van drugsgeld. Ze zijn vandaag voorgeleid aan de rechter-
commissaris bij de rechtbank Rotterdam en voor veertien dagen in bewaring gesteld. Lees verder 
 
Illegal trash trade: E-waste smuggling contaminate developing countries 
 
80 % van ingezamelde elektronisch afval in ontwikkelde landen belandt (vaak illegaal) in derde 
wereldlanden 
Disposing of electronic waste these days somehow resembles dumping radioactive waste in a 
third-world country: it’s illegal, but profitable. Millions of tons of used electronics end up in Asia 
and Africa, where recycling is a big yet dangerous business... 
 
Black market grows, reputable recyclers suffer 
Recycling of electronic waste is highly expensive because some components are either dangerous 
for the environment or flat out toxic. E-waste contains lead, mercury, cadmium and other heavy 
metals that can cause serious neurological damage. So there are some wise garbage-disposal 
companies that earn a double profit on household garbage: instead of remunerated utilization of 
outdated electronics they simply sell it, shipping the problem abroad... 
 
E-waste smuggling – a threat to national security 
The US, the world’s largest producer of e-waste, has a similar problem with recycling companies 
that practice illegal schemes to redirect e-waste to China. 
In July 2013, in order to stimulate the US recycling industry, American Representatives 
introduced “The Responsible Electronics Recycling Act” (RERA), banning e-waste overseas 
dumping by American companies... Read more 
 
Kijktip: Zwerfafval, we ruimen nog altijd onze rommel niet op 
Hoe komt het dat het zwerfafvalprobleem niet kan worden ingedamd? Groeien we op in een 
consumptiemaatschappij met wegwerpcultuur, of zijn er meer redenen? Het EenVandaag 
Opiniepanel deed onderzoek, met de vraag in welke mate zwerfvuil toeneemt. Bekijk video 
 
'Nieuwe gifgasaanval door troepen Assad' 
Legertroepen van de Syrische machthebber Assad zouden opnieuw chemische wapens hebben 
ingezet tegen de opstandelingen. Dat zegt een Syrische mensenrechtenorganisatie in Londen. 
Lees verder 
 
Al 400.000 Filipijnen geëvacueerd na overstromingen 

 
© epa. 4/08/13 - 16u53  Bron: ANP 
 
Het aantal mensen dat wegens de overstromingen op de Filipijnen huis en haard heeft moeten 
verlaten, is opgelopen tot zo'n 400.000. Dit hebben de autoriteiten van het Aziatische land 
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zondag laten weten. 
Na dagenlange regenval in het zuiden van de eilandstaat kwamen twee kinderen om het leven 
door aardverschuivingen, een meisje van 6 en een jongen van 14, zo werd zaterdag al bekend. 
Lees verder  
 
Lees ook:  
Honderdduizenden Filipijnen geëvacueerd na hevige regen 
Volledige provincie in de Filipijnen valt zonder elektriciteit 
 
B&W komen opnieuw met afgestemd afvalvoorstel 
AMSTELVEEN - Nadat het een paar maanden geleden via een motie door de gemeenteraad werd 
getorpedeerd, komen B&W nu opnieuw met het (zelfde) voorstel de contractuele plichten met 
de Amsterdamse verwerkingscentrale voor de komende tien jaar (tot 2023) vast te leggen. Het 
nu bestaande contract loopt pas over vijf jaar af, maar het college wil het nu alvast met vijf jaar 
verlengen. In ruil daarvoor gaan de verwerkingstarieven voor het huisvuil dan omlaag: van € 80 
naar € 65 euro per kilo. Maar dat is niet meer dan een optische verlaging, zei Sander Mager van 
GroenLinks bij de behandeling van het voorstel in april. Ook andere fracties betwijfelden toen of 
de marktprijs voor verwerking van afval sowieso niet zou dalen, en vonden het onverantwoord 
zich nu al vast te leggen op een tarief voor de komende tien jaar. Lees verder 
 
TMI-regeling Flevoland open vanaf 1-8-2013 
05-08-2013 08:43 • Provincie Flevoland 
In Flevoland gevestigde MKB-ondernemers met technische en milieu-innovatieve projecten 
kunnen sinds 1 februari 2009 gebruikmaken van een financiële stimulans. De Technologische en 
Milieu Innovatie regeling (TMI-regeling), gefinancierd met steun van de Europese Commissie, 
heeft een budget van 8,5 miljoen euro en loopt tot eind 2014 of tot het budget is uitgeput. Vanaf 
1 augustus 2013 is het weer mogelijk om een nieuwe aanvraag in te dienen. Lees verder 
 
Gevaarlijke bacterie in melkpoeder 
In melkpoeder van de grootste melkexporteur ter wereld is een gevaarlijke bacterie 
aangetroffen. Rusland en China hebben hun grenzen al gesloten voor melkpoeder van het Nieuw-
Zeelandse Fonterra. In Nederland is geen besmet poeder terecht gekomen. Dat zegt de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). "Alles moet op orde zijn, ook aangeleverde 
producten. Als er onveilige producten op de markt zouden zijn, dan hadden we het geweren." 
Bij risico's voor de gezondheid is waarschuwen verplicht. Geen enkel Europees land heeft een 
melding binnen gekregen, zegt de NVWA. "In dat geval zouden we automatisch op de hoogte 
worden gebracht." Lees verder 
 
Wolvenpoep wijst uit: wolf is geen grap 
Het is een feit: de wolf is terug in Nederland. De dode wolf die 4 juli werd gevonden, is daar niet 
voor de grap neergelegd. Hoe we dat weten? Er is wolvenpoep gevonden bij de 
Noordoostpolder. Lees verder 
 
Gerelateerd artikel: Wolf Luttelgeest niet neergelegd als grap 
 
Omgewaaide bomen en brand in noorden door noodweer 
De brandweer in het noorden van het land heeft tientallen meldingen gekregen vanwege het 
noodweer dat over het land trok. Lees verder 
 
Dienstverlening van politie aan burgers neemt af 
De service van de politie aan burgers neemt af. Zo worden slachtoffers van een misdrijf soms 
weggestuurd omdat de agenten het te druk hebben. Lees verder 
 
Hoge Raad geeft OM vaker gelijk 
Het Openbaar Ministerie is veel succesvoller geworden bij de Hoge Raad. In 67 procent van de 
zaken die vorig jaar bij het hoogste rechtscollege werden aangebracht, gaf de Hoge Raad het OM 
gelijk. Lees verder 
 
Openbaar Ministerie wint meer zaken bij Hoge Raad 
Door kritischer te kijken welke zaken geschikt zijn voor cassatie, is het Openbaar Ministerie 
aanzienlijk succesvoller geworden bij het toetsen van uitspraken bij de Hoge Raad. In 67 procent 
van de zaken die vorig jaar bij het hoogste rechtscollege werden aangebracht, volgde de Hoge 
Raad het standpunt van het OM. In 2011 was dat nog 51 procent en de jaren ervoor lag dat 
percentage zelfs aanmerkelijk lager. Lees verder 
 
Plofkraak in Rotterdam met gasflessen en shovel 
Rotterdammers in de wijk Schiebroek schrokken vannacht rond 4:00 uur wakker van een harde 
knal. Met gasflessen en een shovel was een plofkraak gepleegd op een geldautomaat. Lees 
verder 
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Opnieuw alarm over Fukushima 
De beschadigde Japanse kerncentrale van Fukushima staat voor een nieuwe 'noodsituatie', 
veroorzaakt door een ophoping van radioactief grondwater. Daarvoor waarschuwt 
toezichthouder op kerncentrales in Japan. Lees verder 
 
Grondwater dwingt Tepco tot nog diepere greep in de trucendoos 
dinsdag, 06 augustus 2013 
De beschadigde Japanse kerncentrale van Fukushima staat voor een nieuwe 'noodsituatie', 
veroorzaakt door een ophoping van radioactief grondwater (BNR, 6 augustus). 
Lees meer: BNR.nl 
 
'Nieuwe gifgasaanval door troepen Assad' 
Legertroepen van de Syrische machthebber Assad zouden opnieuw chemische wapens hebben 
ingezet tegen de opstandelingen. Dat zegt een Syrische mensenrechtenorganisatie in Londen. 
Lees verder 
 
Kan 'labvlees' ons milieu redden? 
Vlees dat in laboratoria wordt gekweekt reduceert de impact van de voedselproductie op het 
dierenwelzijn en leefmilieu aanzienlijk, zegt de Nederlandse wetenschapper Mark Post. Lees 
verder 
 
Gerelateerd artikel: 'Kweekvlees is een goed alternatief voor de toekomst' 
 
Positieve trend: minder honden en katten in asielen in 2012 
In 2012 vingen dierenasielen 9% minder honden en 14% minder katten op. ‘Meer mensen laten 
hun dieren steriliseren’ zegt de dienst Dierenwelzijn. De dienst Dierenwelzijn (FOD 
Volksgezondheid) heeft een meerjarenplan om katten te steriliseren. Op termijn zullen alle 
katten, behalve die bij kwekers, gesteriliseerd en geïdentificeerd worden. Sinds 1 september 
2012 geldt dit al voor de katten in asielen. Eric Van Tilburgh van de dienst Dierenwelzijn: ‘Die 
systematische sterilisatie heeft zeker meegespeeld in de positieve evolutie die we nu zien. We 
hebben er ook lang vooraf over overlegd met de asielen en het is veel in de media geweest. We 
merken dat dat mensen aanzet om hun dieren te laten steriliseren.’ Lees verder 
 
Zwembad Oldenzaal ontruimd om chloorlek 
OLDENZAAL (ANP) - Een zwembad in Oldenzaal is dinsdagochtend ontruimd omdat er chloor was 
gelekt. De oorzaak daarvan is nog niet duidelijk. Dat meldt de brandweer in Twente. Het is niet 
bekend hoeveel mensen in het zwembad waren op het moment van de lekkage. Lees verder 
 
Deel terrein fabriekscomplex Brabantia in Valkenswaard vervuild 
 
VALKENSWAARD - Projectontwikkelaar Latoures uit Waalre kan naar verwachting pas komend 
jaar aan de slag met de herontwikkeling van het Brabantiacomplex aan de Leenderweg in 
Valkenswaard tot een koopcentrum voor bouwmarkten, grote meubelzaken en een tuincentrum. 
Een deel van het terrein is namelijk vervuild. Het gaat om een vervuiling van de bodem en het 
grondwater. Lees verder 
 
PvdD wil hogere bijdrage van landbouw voor zorg voor waterkwaliteit 
De Partij voor de Dieren (PvdD) wil dat de duinen worden beschermd voor de productie en 
reserve van drinkwater en voor het behoud van de duinnatuur. Tweede Kamerlid Esther 
Ouwehand deed dat voorstel onlangs in het debat over waterkwaliteit. Ouwehand diende een 
voorstel in om de lasten eerlijker te verdelen en de landbouw te laten betalen voor haar eigen 
vervuiling. Lees verder 
 
Advieskamers gaan bodembeschermende voorzieningen beoordelen 
dinsdag, 06 augustus 2013 DEN HAAG - Twee advieskamers gaan bodembeschermende 
voorzieningen voor overheden en bedrijven beoordelen (Cobouw, 5 augustus). Lees 
meer: Cobouw.nl 
 
Shell mag blijven boren in Noordpoolgebied 
Shell mag doorgaan met proefboringen in het Noordpoolgebied. De rechter in Alaska heeft 
bezwaren van milieuorganisaties tegen de boringen in de Tsjoektsjenzee en de Beaufortzee 
afgewezen. Lees verder 
 
7 ton cash gevonden in witwaszaak 
nos.nl - De Amsterdamse politie heeft bijna zeven ton aan contant geld in beslag genomen in een 
onderzoek naar het witwassen van drugsgeld. Twee mannen, een Colombiaan en een Pakistaan, 
zijn gearresteerd. Lees verder 
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