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Aangifte tegen Provincie door St. 'de
Overkant'
SLIEDRECHT- Stichting De Overkant heeft aangifte gedaan bij de Milieupolitie.
De aangifte is gericht op nalatigheid van het hanteren van de regelgeving van
het afvalstort Derde Merwedehaven en het onvoldoende houden van toezicht
hierop door de provinciale overheid. De aangifte moet er toe leiden dat het
Openbaar Ministerie gaat uitzoeken waar de zaken zijn misgelopen bij het
accepteren van afval dat schadelijke gevolgen kan hebben voor de
volksgezondheid voor de omgeving van het stort Derde Merwedehaven.
De Stichting De Overkant doet deze aangifte in navolging van Stichting Werkgroep
Derde Merwedehaven die in de voorbije jaren een reeks van overtredingen van
reglementen van het stort Derde Merwedehaven heeft aangetoond.Keer op keer is
gebleken dat zowel de exploitanten van het stort als de toezichthouder, lees de
overheid, onzorgvuldig hebben opgetreden. Het is daarom van belang dat het OM de
administratie van afvalacceptatie en de registratie van het toezicht onderzoekt. Dit is
noodzakelijk om vast te kunnen stellen of de Sliedrechtse bevolking aan enig risico is
blootgesteld of dit in de toekomst nog zal worden. Het afvalstort Derde Merwedehaven
ligt ten zuiden van het dichtbevolkte Sliedrecht op een afstand van slechts 225 meter.
Het is dat de rivier de Beneden-Merwede er tussen ligt, anders zou je er zo naar toe
kunnen lopen.
Het zou wenselijk zijn geweest als de gemeenteraad van Sliedrecht unaniem zou
hebben ingestemd met het doen van aangifte. De confessionele raadsfracties
stemden hier niet mee in. Deze fracties zijn tegen het doen van aangifte jegens de
overheid omdat zij vinden dat de ene overheid (Sliedrecht) de andere overheid (de
provincie) niet moet bestrijden met het doen van aangifte. Het zou niet doelmatig zijn
zeggen zij en stellen dat het de samenwerking met de provincie blokkeert.
Nu heeft de provincie Zuid-Holland aangekondigd een feitenonderzoek in te zullen
stellen naar de vermeende misstanden uit het verleden. In begrijpelijke taal: de
veroorzaker onderzoekt zijn eigen handelingen. Uit de aangifte van de Stichting
Werkgroep Derde Merwedehaven en de aangifte van Stichting De Overkant moge
blijken dat een onafhankelijk onderzoek door het Openbaar Ministerie verreweg de
voorkeur geniet. Het gaat er om dat we te weten komen wat er nu precies aan de
hand is met het afvalstort Derde Merwedehaven. Door het doen van aangifte
beschuldig je niet iemand; we willen alleen maar weten wat er nou echt gebeurd is.
Laat het OM dit maar vaststellen.
Eind augustus 2011 is de Stichting De Overkant van Sliedrecht, kortweg Stichting De
Overkant, opgericht. De akte is gepasseerd bij de notaris en geregistreerd bij de
Kamer van Koophandel. Het bestuur van Stichting De Overkant wordt gevormd door
drie politieke partijen die zitting hebben in de gemeenteraad van Sliedrecht. Dit zijn:
PRO Sliedrecht, de Partij van de Arbeid en de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie.
Bron: MerweRTV, 20-10-2011

www.opgecomenlanden.nl

