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OM start onderzoek
Werd asbest los gestort?
door Arco van der Lee
Sliedrecht - Het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam start een onderzoek naar
de stortplaats Derde Merwedehaven. Dit naar aanleiding van klachten uit
Sliedrecht.
Stichting de Overkant van Sliedrecht heeft in september aangifte gedaan in verband
met de stortplaats. Het Openbaar Ministerie heeft naar aanleiding daarvan nu
besloten om een strafrechtelijk onderzoek te starten. “Het onderzoek zal zich met
name richten op het los storten van asbest en asbesthoudende stoffen in de periode
van 2006 tot en met 1 maart 2012, alsmede op de acceptatie van afvalstromen
aangebracht door het schip Helena in 2009”, meldt de Officier van Justitie . Het
onderzoek wordt verricht door de milieuteams van de politiekorpsen Zuid-Holland Zuid
en Rotterdam-Rijnmond.
Volgens de Officier van Justitie is het een complexe zaak en zal ‘het onderzoek naar
verwachting enige tijd in beslag nemen’.
Naar aanleiding van het strafrechtelijke onderzoek, heeft gedeputeerde Rick Janssen
besloten dat het feitenonderzoek van TNO naar de Derde Merwedehaven voorlopig
wordt opgeschort. Zodra de uitkomst van het strafrechtelijk onderzoek bekend is, wil
Janssen beslissen of het TNO-onderzoek moet worden voortgezet.
De Werkgroep Derde Merwedehaven en de actiegroep Asbeststort Nee zijn niet
gelukkig met het stoppen van het TNO-onderzoek. “Men laadt op zijn minst voor de
zoveelste maal de verdenking op zich, dat er heel wat te verbergen is.”
Werkgroep wil verklaring
Kan het onderzoek naar het storten van asbest van de milieu politie Rijnmond en
Zuid-Holland-Zuid zonder gevolgen blijven voor de positie van waarnemend
burgemeester Van de Vondervoort van Sliedrecht? Die vraag is aan de Commissaris
van de Koningin Jan Franssen voorgelegd door de Werkgroep Derde Merwedehaven.
Van de Vondervoort was gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, bestuurder bij
afvalverwerker PROAV (de eigenaar van de afvalberging Derde Merwedehaven) en
bestuurder van het Nazorg-fonds voor de afvalberging. In de open brief stelt de
Werkgroep Derde Merwedehaven: “Burgemeester Martin Boevée is door bevolking en
gemeenteraad geprezen om zijn strijd tegen de Derde Merwedehaven. Die
gezamenlijke strijd van de Werkgroep en de burgemeester is in het Provinciehuis niet
op prijs gesteld.” Het is volgens de open brief opmerkelijk, dat het gezamenlijk
optrekken van de Werkgroep en de gemeente Sliedrecht direct is gestopt nadat de
waarnemend burgemeester is aangetreden.
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