KEKERDOM Overheden krijgen een standje

Cel geëist na gronddump
Tegen drie directeuren van bedrijven, betrokken bij illegale grondstort in Kekerdom is tot anderhalf jaar cel
geëist.
Ook eiste de aanklager boetes tot 70.000 euro.
Standje voor Ubbergen, Gelderland en waterschap.
door Renske van den Berg KEKERDOM/ ARNHEM – Het openbaar ministerie (OM) heeft gisteren in Arnhem
celstraffen tot 18 maanden, werkstraf en boetes tot 70.000 euro geëist tegen drie directeuren en hun drie
bedrijven. Zij worden vervolgd voor het illegaal storten van ongeveer 90.000 ton (6.000 vrachtwagens) grond bij
en in waterplas De Zeelt in Kekerdom, van 2004 tot in 2008.
Het OM hekelde de gemeente Ubbergen, het waterschap en de provincie Gelderland. „ Overheden faalden,
communiceerden slecht en pakten ondanks meldingen van een omwonende het toezicht niet op. Daardoor
duurde alles langer dan nodig”, aldus de aanklager. Het OM hoorde ook bestuurders, zoals de burgemeester van
Ubbergen, maar vond geen aanleiding tot strafvervolging.
De hoogste strafeis, 18 maanden cel, is voor de 51-jarige directeur van Grondbank ’t Laag uit Millingen. Tegen
het bedrijf eiste de aanklager 70.000 euro voorwaardelijke geldboete. De 66-jarige directeur van een loonbedrijf
uit Kekerdom hoorde negen maanden cel eisen en voor zijn bedrijf een boete van 18.000 euro waarvan de helft
voorwaardelijk. Tegen de 44- jarige Arnhemse directeur van een vastgoedbedrijf uit Kekerdom eiste het OM 240
uur werkstraf. Het bedrijf zou volgens de aanklager een boete van 9.000 euro moeten krijgen.
De grondbankdirecteur hoorde de hoogste strafeis omdat hij volgens justitie paperassen over de grondkwaliteit
vervalste en privé uitgaven zakelijk boekte. En omdat hij de spil was in de transporten van partijen grond naar de
plas.
Volgens de advocaten deden de verdachten niets stiekems en versterkten zij de oever. Overheden wisten dat. De
plas noch de bodem is vervuild, bleek uit onderzoek. De advocaten vroegen vrijspraak. Uitspraak op 31 augustus.
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