19244

Politieke tweespalt over Merwedehaven
SLIEDRECHT - ,,Geef de burger brood en spelen!, zei de Romeinse satiricus
Juvenalis. Ofwel: Geef de burger een onderzoek en laat de wethouders de
burgers mededelen dat alles goed is.
Waarom wordt een feitenonderzoek uitgevoerd als je in deze digitale maatschappij
met een druk op de knop alles kan zien wat van belang is!?”, aldus de werkgroep. In
de Sliedrechtse politiek is afgelopen voorjaar tweespalt ontstaan over de manier
waarop boven water dient te komen of de asbestvoorschriften wel correct zijn
nageleefd op de Derde Merwedehaven.
De gemeenteraad heeft na de teleurstellende beantwoording van zestien kritische
vragen (dit naar aanleiding van het feit dat in januari uit onderzoek is gebleken dat niet
de door de provincie veronderstelde 1900 ton onverpakt astbesthoudend materiaal is
gestort, maar 131.000 ton) op 24 mei besloten Gedeputeerde Staten nadrukkelijk te
verzoeken een feitenonderzoek te laten uitvoeren door een onafhankelijk bureau.
PRO Sliedrecht, PvdA en VVD wilden nóg een stap verder gaan door net als de
werkgroep aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie. CDA en SGP-ChristenUnie
vonden dat echter een brug te ver en besloten de provincie een herkansing te geven.
Eerstgenoemde politieke partijen hebben onlangs stichting De Overkant opgericht om
aangifte te kunnen doen.
De fracties van het CDA en de SGP-ChristenUnie schrijven in een reactie op het
persbericht van de provincie (zie het artikel hierboven) dat het aangekondigde
feitenonderzoek in de lijn ligt van hun fractiestandpunt: ,,Het doen van aangifte van de
ene overheidsinstantie tegen de andere overheidsinstantie is in onze ogen niet
doelmatig.
Het is een langdurig proces en je moet nog maar afwachten of het ook daadwerkelijk
effect heeft. Maar erger is dat het de samenwerking met de provincie volledig
blokkeert en deuren laat dichtslaan. Met het aangekondigde feitenonderzoek toont de
provincie aan serieus werk te maken van de vermeende misstanden uit het verleden.”
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