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Alle vertrouwen in onderzoek Openbaar
Ministerie Derde Merwedehaven
De Zuid-Hollandse D66-fractie heeft alle vertrouwen in het strafrechtelijk
onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) naar de storting van onverpakt
asbesthoudend materiaal in de Derde Merwedehaven. Dat bleek woensdag
tijdens een interpellatiedebat in Provinciale Staten, aangevraagd door de PvdA.
Het debat draaide om de vraag of de provincie het feitenonderzoek dat in haar
opdracht werd uitgevoerd moet opschorten, nu het OM heeft besloten alsnog
een eigen onderzoek te starten.
Het huidige college heeft kort na zijn aantreden onder leiding van Gedeputeerde
Janssen (SP) besloten een onderzoek in te stellen om tegemoet te komen aan de
jarenlange onrust rondom de asbeststortingen. Janssen gaf destijds aan dat het
onderzoek er om ging een volledig beeld te krijgen over de stortingen in de jaren 2003
tot en met 2010. Het OM leek op dat moment niet van plan zelf met dit dossier aan de
slag te gaan. Nu er alsnog een strafrechtelijk onderzoek is ingesteld moet dat echter
alle ruimte krijgen en daarom is het provinciale onderzoek geschorst. Wanneer het
OM zijn onderzoek heeft afgerond, wordt bezien of en op welke manier het provinciale
onderzoek wordt hervat, aldus Janssen tijdens het debat.
Statenlid Paul Breitbarth steunt het standpunt van de gedeputeerde. “Het is essentieel
dat er nu eindelijk duidelijkheid komt voor de inwoners van de Drechtsteden. De
onderste steen moet boven in dit dossier. Ik vind het echter een slecht idee om twee
onderzoeken naar dezelfde feiten naast elkaar te laten lopen. Dat zorgt alleen maar
voor verwarring en extra onrust. Er is bovendien jarenlang gevraagd om een
strafrechtelijk onderzoek. Laten wij als provincie dan ook de ruimte geven om dit
onderzoek naar behoren uit te voeren.” Dat de PvdA koste wat het kost vast wil
houden aan het provinciale onderzoek verbaast Breitbarth. “Het lijkt wel alsof de PvdA
er niet op vertrouwt dat in het OM-onderzoek de onderste steen boven komt.
Onbegrijpelijk!”
Een motie van de PvdA om de provincie te dwingen het eigen onderzoek per direct te
hervatten werd na een hoofdelijke stemming verworpen.
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