19352

Schadeclaim naar Delta voor asbeststort
SLIEDRECHT - De Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven uit Sliedrecht
heeft eigenaar Delta van de Dordtse stortplaats per brief aansprakelijk gesteld
voor alle schade die ze heeft veroorzaakt door het overtreden van de
asbestregels.
De werkgroep deed dat ook al in 2007. Ze heeft de schadeclaim opnieuw ingediend
nadat uit 42 inspectierapporten van de provincie is gebleken dat de stortplaats de
afgelopen acht jaar herhaaldelijk de milieuvoorschriften voor het storten van asbest
heeft overtreden. Zakken verpakt asbest werden kapot gereden, verplichte
asbestmetingen in de lucht werden niet uitgevoerd, asbest werd onvoldoende
afgedekt en er werden illegale partijen gestort.
SCHADECLAIM
De schadeclaim die de Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven uit Sliedrecht door
deurwaarder Wouters bij stortplaatseigenaar Delta heeft laten afgeven, loopt vooruit
op een mogelijke vervolging van alle betrokkenen door justitie.
Zowel de werkgroep als de politieke partijen Pro Sliedrecht, PvdA en VVD, verenigd in
Stichting De Overkant, hebben aangifte gedaan tegen de Derde Merwedehaven
wegens het herhaaldelijk overtreden van de milieuregels. ,,Als het Openbaar
Ministerie straks vervolging instelt, hebben wij onze claim veiliggesteld," legt voorzitter
Leo van Andel van de werkgroep uit.
GEZONDHEID
In de brief van haar advocaat stelt de werkgroep Delta aansprakelijk voor het in
gevaar brengen van de gezondheid van de omwonenden van de stortplaats. Dat deed
ze ook al in 2007, maar pas na het openbaar worden van de inspectierapporten van
de provincie is gebleken hoe groot de misstanden werkelijk zijn geweest bij de stort
van asbest. Mochten mensen in de toekomst gezondheidsklachten krijgen, dan
moet Delta hier voor opdraaien.
De controle van de provincie op de stort was gebrekkig. Ook lette de provincie vooral
op de stort van verpakt asbest, terwijl vorig jaar bleek dat er sinds 2003 ook 131.000
ton onverpakt asbesthoudend afval werd gestort.
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"De veroorzaker onderzoekt dan zijn eigen handelingen. Daarom geniet een
onafhankelijk onderzoek door het Openbaar Ministerie verreweg de voorkeur," aldus
de partijen. Zij betreuren het dat de gemeenteraad van Sliedrecht niet unaniem
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Volgens woordvoerder Peter Couwenberg is Delta niet geschrokken van de brief.
"Voor ons betekent dit niets nieuws, want we hebben dezelfde brief ook al in 2007
gekregen," zegt hij. De partijen Pro Sliedrecht, PvdA en VVD hebben deze week nog
eens uitgelegd waarom ze bij de milieupolitie aangifte hebben gedaan tegen de
provincie en Delta. Zij hebben geen vertrouwen in het feitenonderzoek dat de
provincie laat doen. Die heeft als toezichthouder ernstig gefaald.
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aangifte wilde doen. De christelijke partijen vonden het echter niet gepast dat de ene
overheid aangifte zou doen tegen de andere.
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