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‘Op z’n minst de schijn tegen’
Strafrechterlijk onderzoek zorgt voor reuring
door Erik de Bruin
SLIEDRECHT - Afvalberging Derde Merwedehaven levert weer commotie op. In
elk geval politieke reuring, zo bleek dinsdagavond tijdens de
gemeenteraadsvergadering. Leen Huijser van de SGP-ChristenUnie vroeg
wethouder Ad de Waard of hij afweet van het strafrechterlijk onderzoek dat het
Openbaar Ministerie instelt naar de stort van asbest en asbesthoudende
afvalstoffen in de periode van 2006 tot en met 1 maart 2012. Het was in feite een
kapstokje om een sneer uit te delen aan Hanny Visser-Schlieker, de
fractievoorzitster van PRO Sliedrecht. Zij had in AD De Dordtenaar uitgelaten
dat waarnemend burgemeester Tonny van de Vondervoort over haar positie zou
moeten nadenken.
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‘Laten we alsjeblieft voorzichtig zijn’
Het raadslid van de SGP-ChristenUnie zei dit nadat hij Visser-Schlieker de oren had
gewassen: ,,Ik neem afstand van de opmerkingen en insinuaties van de
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,,Als ik in haar schoenen zou staan, zou ik dat doen”, zei Visser-Schlieker na de
vergadering. ,,Het gaat niet om de persoon Van de Vondervoort, maar om het feit dat
ze in de periode waar het strafrechterlijk onderzoek naar loopt deel uitmaakte van het
College van Gedeputeerde Staten.” ,,Ze heeft op z’n minst de schijn tegen”, vult Len
van Rekom van de VVD-fractie aan. Visser-Schlieker: ,,Wat wij hier als raad van
vinden, is niet zo belangrijk. Wat Commissaris van de Koningin Jan Franssen vindt
doet wel terzake. Hij zal hierover na moeten denken. Is het wel verantwoord?” PRO
Sliedrecht, PvdA en VVD hebben in september de handen ineengeslagen. Ze tuigden
Stichting De Overkant op om aangifte te kunnen doen. Net als Stichting Werkgroep
Derde Merwedehaven al in maart heeft gedaan. Beide stichtingen kregen vorige week
per e-mail bericht van officier van Justitie Mackor over het stafrechterlijk onderzoek
dat wordt ingesteld. De werkgroep gaat zoals gewoonlijk de barricades op. Ditmaal
samen met Asbeststort Nee, het succesvolle burgerinitiatief uit 2009 (toen de stort van
onverpakt afval met hoge asbestpercentages werd tegengehouden) dat een beetje
was ingedut. Ze hebben een open brief geschreven aan Franssen en vragen hem een
verklaring te geven over de positie van Van de Vondervoort. ,,Ze hoeft niet weg, maar
ze zou wel gedurende het onderzoek een stapje terug moeten doen”, zo is het oordeel
van de stichting. De woordvoerder van de CvdK laat weten dat Franssen zich niet
geroepen voelt te reageren op een open brief. Ook de persoon in kwestie zelf
onthoudt zich van commentaar. ,,De burgemeester heeft van alles vernomen via de
media. Persoonlijk is ze niet op de hoogte gebracht door het Openbaar Ministerie. Ze
wacht het af en wil derhalve niet reageren”, aldus gemeentevoorlichtster Monique
Boer. Van de Vondervoort zat dinsdagavond de raadsvergadering voor en bedankte
Leen Huijser tweeërlei voor zijn inbreng. Logisch want hij zij een onvoorwaardelijk
vertrouwen te hebben in de waarnemend burgemeester.
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fractievoorzitster van PRO Sliedrecht in de media. De uitspraken die ze heeft gedaan
over de positie van de burgemeester zijn ongepast. Het vertrouwen is al niet zo groot,
laat je dan niet verleiden. Laten we als raad alsjeblieft voorzichtig zijn en op een
waardige wijze met elkaar omgaan. Het laatste woord is aan de rechter. Zover is het
nog lang niet. Mevrouw Visser-Schlieker neemt alvast een voorschot op de uitkomst
van het onderzoek terwijl nog helemaal niet vaststaat dat strafbare feiten zijn
gepleegd. Van wat zij heeft gezegd nemen wij als fractie met kracht afstand. Ze had
moeten bedenken welke lading haar woorden hebben.” Visser-Schlieker verweerde
zich niet. Ze zei alleen dat ze het niet snapte. Huijser trok van leer tijdens het
vragenuurtje. Maar wat was nu de vraag? Die had hij al gesteld aan de wethouder. De
Waard antwoordde dat hij op de hoogte is van het strafrechterlijk onderzoek. ,,Omdat
de werkgroep kwistig met informatie strooit. Ik ben zelf niet door het OM in kennis
gesteld. Het lijkt me dat Justitie in dit geval niet contact legt met de portefeuillehouder,
maar met de burgemeester.” De wethouder zei ook afstand te nemen. Daarmee
doelde hij op de e-mails en open brieven van de werkgroep en het burgerinitiatief. Zij
hebben in felle bewoordingen laten weten het niet eens te zijn met de brief die
milieugedeputeerde Rik Janssen vorige week vrijdag heeft verstuurd naar de
Sliedrechtse gemeenteraad. Hierin staat dat het feitenonderzoek waartoe
Gedeputeerde Staten het bekende onderzoeksbureau TNO opdracht heeft gegeven,
wordt opgeschort zodat het OM niet in de wielen wordt gereden. Volgens de
woordvoerster van Janssen zou dat geen verrassing moeten zijn omdat hij vorig jaar
juli al had geschreven dat de provincie een pas op de plaats maakt als een
strafrechterlijk onderzoek wordt opgestart. Niettemin zijn de Sliedrechtse actiegroepen
furieus. Zij vinden dat Janssen zijn in Sliedrecht uitgesproken belofte de onderste
steen boven te halen, gestand moet doen. Opschorting van een onderzoek dat in april
klaar zou moeten zijn wekt volgens hen de indruk van een uitvlucht.

Pagina

2

Bron: Het Kompas Sliedrecht, 29-3-2012

www.opgecomenlanden.nl
MWH1875

