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Sliedrecht vreest gif
'Stort openhouden is woordbreuk in optima forma'
door ANDRÉ OERLEMANS
DORDRECHT/SLIEDRECHT - Inwoners van Sliedrecht zijn bang dat stortplaats
Derde Merwedehaven in Dordrecht ook na de sluiting eind dit jaar gifgrond zal
blijven storten. Zij twijfelen of de afvalberg wel echt dichtgaat nu eigenaar Delta
gebruik wil blijven maken van een scheidingsinstallatie om vervuild slib en
grond te scheiden.
,,Als de overblijvende slechte grond wordt gestort op de vuilnisbelt, blijft die de facto
gewoon open. Als Delta op deze slinkse manier probeert de stort open te houden
staan we in Sliedrecht op onze achterste benen en is dit woordbreuk in optima forma,"
stelt Joan Tanghé van het Burgerinitiatief.
De reactie van Delta voedt de twijfel bij de overburen. "We hebben een vergunning
om de scheidingsinstallatie te mogen gebruiken en we vragen ons af of we dat ook
zullen gaan doen. De vraag of we de verontreiniging na de scheiding op de
afvalberging zullen storten loopt op deze zaken vooruit. Daar praten we pas over als
deze keuze is gemaakt," laat woordvoerster Manon Ostendorf van Delta weten.
Delta, de gemeente Dordrecht en de provincie Zuid-Holland kwamen eind 2010
overeen dat de Derde Merwedehaven eind 2012 dicht zou gaan. Directe aanleiding
was de stort van 131.000 ton asbesthoudend afval sinds 2003, die volgens
deskundigen in strijd met de milieuvergunning en dus illegaal is.
Vorige week opperde Delta dat het ook na de sluiting vervuilde grond en baggerslib
wil blijven scheiden. De scheidingsinstallatie werd tot begin deze eeuw gebruik door
het bedrijf Pecos. Via een zeeftrommel en een reinigingsinstallatie wordt uit vervuild
baggerslib 60 procent schoon zand gewonnen en blijft 20 procent zwaar vervuild slib
over. Nadat Pecos failliet ging heeft de Derde Merwedehaven het zelf een paar jaar
gedaan en is er toen mee gestopt.
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