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Betreft: Open Brief aan Govert Veldhuijzen.
P/a Provinciehuis, Postbus 90602,
2509 LP Den Haag
Beste Govert,
Gefeliciteerd met je benoeming tot Gedeputeerde van Zuid-Holland. Zo krijg je opnieuw weer te
maken met de Derde Merwedehaven. Als wethouder van Dordrecht maakten we kennis met je.
Toen was onze werkgroep nog een stel lastige lui uit Sliedrecht die niet snapte dat het voor
Dordrecht belangrijk was dat er veel gestort werd op de Derde Merwedehaven in verband met de
financiën. Momenteel zitten we in weer zo’n situatie maar nu is het in belang van de provincie
dat er zo veel mogelijk gestort wordt. Inmiddels is er besloten dat de afvalberging per 31
december 2012 stuit. Er is heel wat verandert dus.
Middels deze openbrief willen we je bijpraten. Dan hoor je het ook van de andere kant. Wat je
ambtenaren je vertellen moet je toch met wat reserves aanhoren, want ze verliezen nogal eens een
rechtzaak tegenwoordig. Dat we nogal wat zaken winnen, is het meest te danken aan het advies
wat we krijgen van Johan Vollenbroek. Jammer genoeg is Martin Boevée geen burgemeester
meer, want hij was voor jullie een hele lastige. Wij denken zelfs dat er vanuit het provinciehuis
ook aan zijn stoelpoten gezaagd is. Ze zullen in het provinciehuis ook blij zijn dat het
Sliedrechtse College niet meer met ons praat. Eind januari hebben werkgroep en gemeente ( nog
uit de periode Boevée) samen een zaak voor de Rechtbank in Den Haag.
Die rechtzaak is een gevolg van het feit dat de provincie de laatste twee jaren nog zo veel
mogelijk wil storten voor de sluiting. Ze hebben op bijzondere en ongepaste wijze de vergunning
verruimd om het storten van veel gevaarlijk afval te kunnen storten. In de periode vanaf 2005 tot
2010 zijn grote hoeveelheden gestort. Ook in dit haast afgelopen jaar 2011 is er bijna 400.000 ton
vervuilde grond gestort. Ondanks de beloofde openheid en transparantie, willen jullie toch niet
zeggen wat er is gestort, dus moeten we dat weer via de Wet Openbaarheid van Bestuur te weten
zien te komen.
Govert, natuurlijk weet je, dat bij het Openbaar Ministerie aangifte is gedaan tegen de stortplaats
en de provincie. Nog steeds is niet bekend of het een zaak gaat worden voor het OM. Dat veel
ambtenaren en misschien ook wel bestuurders daarover in hun piepzak zitten blijkt inmiddels
wel. Wie in het provinciehuis kreeg alle partijen in de Staten zo ver dat er niemand reageerde op
onze brief aan alle fracties? Is het asbest onderzoek uitbreiden naar voor 2003 zo belastend voor
de provincie? Kort geleden is er veel tam tam gemaakt omdat er geen asbest in de lucht zat in

december 2011. Dat is dan wel te danken aan het feit dat ze in Sliedrecht heftig actie gevoerd
hebben met “asbest stort NEE” Anders was er wel asbesthoudend afval los gestort en zonder
goede metingen.
Govert, nu je weer Gedeputeerde bent, kom samen met je collega Janssen op voor de belangen
van de bevolking en gebruik je portefeuille economie niet om de gemeente Sliedrecht minder
lastig te laten zijn in de afvalberg zaak. Financieel wordt het toch een moeilijk jaar, maar een vrij
geweten is ook veel waard.
Veel sterkte Govert
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