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OM stort zich op asbest
Vooral periode 2006-2012 bij justitie in beeld
ANDRÉ OERLEMANS
DORDRECHT/SLIEDRECHT - Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk
onderzoek gestart naar het storten van onverpakt asbesthoudend afval op
stortplaats de Derde Merwedehaven in Dordrecht. Justitie bekijkt vooral de
periode van 2006 tot 2012, toen hiervan ruim 60.000 ton is gestort.
Dat heeft officier van justitie Renske Mackor per brief laten weten aan de Stichting
Werkgroep Derde Merwedehaven en Stichting De Overkant, waarin de politieke
partijen VVD, Pro Sliedrecht en de PvdA zijn verenigd.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door de milieuteams van de politiekorpsen Rijnmond
en Zuid-Holland Zuid. Zij onderzoeken ook de illegale afvalstort bij de Derde
Merwedehaven door het schip Helena
in 2009, zo laat de officier van justitie
weten.

<< Hanny Visser, Pro
Sliedrecht

Op de Derde Merwedehaven is sinds
2003 onverpakt asbest gestort. Omdat
eigenaar Delta en de provincie Zuid'Ik denk dat veel mensen al
Holland bleven beweren dat dit legaal
zenuwachtig worden'
was, deden de stichtingen vorig jaar
aangifte bij justitie. Volgens hen en ook
volgens deskundigen als de
milieuadviseur van de Raad van State, is de stort in strijd met de milieuvergunning en
dus illegaal. Door de mogelijke verspreiding van kankerverwekkende asbestvezels
liep de omgeving van de stortplaats groot gevaar, zo stellen ze.
Omdat aangifte is gedaan tegen de stortplaats, tegen eigenaar Delta, tegen de
toezichthouders van de provincie en tegen gedeputeerde staten van Zuid-Holland,
verwachtten de stichtingen dat het onderzoek zich ook op die partijen zal richten. "Dit
is een eerste stap in het aanklagen van de mensen die al die jaren de gezondheid van
de inwoners van Sliedrecht in gevaar hebben gebracht. Provincie en Delta riepen altijd
dat het legaal was, maar daar denkt justitie blijkbaar anders over," stelt voorzitter Leo
van Andel van de werkgroep.
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Door het onderzoek staat volgens de stichtingen ook de positie van waarnemend
burgemeester Tonny van de Vondervoort van Sliedrecht ter discussie. Zij maakte
vanaf 2007 deel uit van gedeputeerde staten, waar justitie nu onderzoek naar doet.
Om het strafrechtelijk onderzoek niet te dwarsbomen zou zij moeten terugtreden als
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Volgens Hanny Visser van Pro Sliedrecht voelt het onderzoek al heel goed. "Je weet
nog niet wat er uit komt, maar ik denk dat hierdoor al een heleboel mensen
zenuwachtig worden," zegt ze.
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burgemeester. "Daar moet ze maar eens heel goed over nadenken en haar conclusie
trekken," stelt Visser.
Van de Vondervoort was gisteren niet bereikbaar. Ook eigenaar Delta van de
stortplaats en de provincie konden nog niet reageren.
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