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Open brief aan de Commissaris van de Koningin van Zuid-Holland
Geachte heer Franssen, Wellicht heeft u kennis genomen van het onderzoek van het OM naar het
storten van asbest houdend afval op de Derde Merwedehaven te Dordrecht. Kan het onderzoek van
de politiekorpsen van Zuid-Holland-Zuid en Rijnmond zonder gevolgen blijven voor de waarnemend
burgemeester van Sliedrecht? Als Gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland was ze betrokken als
bestuurder van de PROAV, en bestuurder van het nazorgfonds voor afdekking van de stortplaats.
Juist over die periode vindt het justitiële onderzoek plaats.
Dat juist mevrouw Van de Vondervoort als waarnemer naar Sliedrecht kwam, is door de St.
Werkgroep Derde Merwedehaven steeds als twijfelachtig ervaren van wegen haar betrokkenheid bij
de (provinciale) afvalstortplaats en de problemen die Sliedrecht daar mee heeft.
Onze St. Werkgroep Derde Merwedehaven Sliedrecht, heeft steeds de mogelijkheid opengehouden
dat via het waarnemerschap, de provincie invloed had op de gang van zaken in Sliedrecht met
betrekking tot de Derde Merwedehaven.
Burgemeester Martin Boevée is door gemeenteraad en bevolking geprezen om zijn inzet in de strijd
tegen de Derde Merwedehaven. Dit werd hem in het provinciehuis niet in dank afgenomen.
Opmerkelijk vind onze werkgroep het, dat direct nadat mevrouw Van de Vondervoort waarnemer werd
in Sliedrecht het gezamenlijk optrekken tussen onze werkgroep en het college van B&W is gestaakt.
Dit, terwijl de Derde Merwedehaven in de portefeuille van wethouder De Waard is terecht gekomen.
Nu het Openbaar Ministerie toch een onderzoek gaat doen over de periode 2006 tot 2012 vinden wij
dat U als Commissaris van de Koningin op zijn minst met een verklaring behoort te komen over wel of
niet aanblijven van mevrouw Van de Vondervoort als waarnemend burgemeester.
Hoogachtend A. de Ruiter, secr. St. Werkgroep Derde Merwedehaven Sliedrecht.
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