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Toch nog gifgrond gestort
door ANDRÉ OERLEMANS
DORDRECHT - Op stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht is in het
laatste jaar voor de sluiting vooral verontreinigde grond gestort. Dat terwijl de
stort van gifgrond politiek gevoelig ligt en er een rechtszaak loopt om die stort
met terugwerkende kracht te verbieden.
Volgens David van Rijn van stortplaatseigenaar Delta en Robbert Brandt van
verhuurder Proav is het afvalaanbod het afgelopen jaar veranderd en was er grond
nodig om hoogteverschillen aan te brengen in het toekomstige recreatiegebied.
Eind vorig jaar verwachtte de Derde Merwedehaven slechts 240.000 ton afval te
storten in 2012. Maar na tien maanden staat de teller al op 450.000 ton, waarvan het
merendeel verontreinigde grond.
Wat voor gifgrond er is gestort en hoe zwaar die was vervuild, konden ze gisteren
tijdens een bijeenkomst over de sluiting van de stortplaats niet zeggen. "Maar we
houden ons gewoon aan de regels en blijven binnen de milieuvergunning," aldus
Brandt.
De gemeente Dordrecht verbood in 2007 de stort van gifgrond uit de beruchte
Zellingwijk in Gouderak. Desondanks werd er in de jaren daarna gifgrond gestort
onder de noemer bouwafval.
De gemeente Sliedrecht en de Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven spanden
begin dit jaar een rechtszaak aan tegen de stort van gifgrond van saneringslocaties
omdat de stortplaats nooit is bedoeld voor gevaarlijk afval.
Adviseur Stab van de Raad van State en de bezwaarschriftencommissie van de
provincie trokken eerder dezelfde conclusie. De Haagse rechter doet binnenkort
uitspraak. Als die de stort van gifgrond verbiedt, is die met terugwerkende kracht
illegaal. "Dat zijn suggesties waar wij geen reactie op geven," stelt Brandt. De Derde
Merwedehaven sluit op 28 december de poorten. Daarna wordt de afvalberg afgedicht
en ingericht als recreatiegebied met een uitkijkpunt, wandelen fietspaden. Dat moet in
2023 klaar zijn. De gemeente Dordrecht wil er ook een evenemententerrein en een
parkeerterrein bij aanleggen, maar moet dat dan zelf betalen. "De eindafwerking
gebeurt netjes, maar sober. Er is geen geld voor luxe randjes," aldus Van Rijn.
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