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Verdenkingen te over
OM kan illegale asbeststort niet hard maken
door ANDRÉ OERLEMANS
DORDRECHT - Het Openbaar Ministerie denkt dat er op stortplaats Derde
Merwedehaven in Dordrecht de afgelopen jaren diverse illegale stortingen van
onverpakt asbest hebben plaatsgevonden.
Ze kan daar echter geen hard bewijs voor boven tafel krijgen omdat meetgegevens en
analyses van de partijen asbest ontbreken.
Daardoor kan ze geen vervolging instellen tegen de betrokkenen. Dat schrijft officier
van justitie Renske Mackor aan de Sliedrechtse stichtingen De Overkant en
Werkgroep Derde Merwedehaven. Die hadden in maart en september 2011 aangifte
gedaan tegen de provincie Zuid-Holland en stortplaatseigenaar Delta. Onder leiding
van Mackor heeft de politie Zuid-Holland
strafrechtelijk onderzoek gedaan naar
verdachte asbeststortingen op de Derde
Rapport justitie
Merwedehaven.
Politie en justitie hebben zich in het
afgelopen jaar door allerlei ingewikkelde
milieuregels moeten worstelen. Zo is de
stort van onverpakt asbest volgens de
milieuvergunning verboden, maar
gebruikte de provincie een Arboregel om
dat toch toe te staan. Mackor concludeert dat het daardoor wel was toegestaan, maar
alleen als de concentraties asbest niet boven de norm zouden komen. Voor
hechtgebonden asbest is dat 5000 mg per kilo droge stof, voor niet-hechtgebonden
asbest 1000 mg per kilo. Ook gelden er strenge voorwaarden.

'Concentraties asbest
zijn niet meer te
achterhalen'

Tijdens haar onderzoek kwam de politie tien afvalstromen tegen, waarbij de normen
vermoedelijk werden overschreden. Daarvan werden twee concrete stortingen verder
onderzocht.
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Hetzelfde probleem had ze bij de stort van asbesthoudend afval in februari 2009. Ook
dat bevatte hoge concentraties asbest, maar doordat niet meer na te gaan is of het
om grond of puin ging, kan het OM niet vaststellen of er sprake was van een
overtreding.
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In augustus 2010 werd in Dordrecht een partij grond van een bodemsaneringslocatie
gestort. Uit de bodemrapportages bleek dat daar soms te hoge concentraties asbest
in zaten. Delta had daar echter geen analyses meer van. Justitie liet getuigen
verhoren, maar kon de concentraties asbest niet meer achterhalen.
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Met het bufferen van gevaarlijk afval in december 2010 pleegde de stortplaats wel een
strafbaar feit. Dit was echter tijdelijk en het asbest was verpakt, waardoor het OM
hiervoor geen vervolging instelt.
Dat doet ze ook niet voor de vervuilde grond die het schip Helena in december 2009
bij de stortplaats bracht. Die werd eerst omschreven als niet-gevaarlijk afval. Dat werd
een dag later hersteld. Een omissie, aldus Mackor. De aangevers kunnen in beroep
gaan tegen de beslissing van de officier om de betrokkenen niet te vervolgen. De
werkgroep beraadt zich hierover.
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