Antwoord
van Gedeputeerde Staten
op vragen van
R. van Aelst (SP)
(d.d. 4 oktober 2012)
Nummer
2725
Onderwerp
Recente stortingen Derde Merwede Haven.

Aan de leden van Provinciale Staten
Toelichting
In het AD (de Dortenaar) van 4 oktober wordt gemeld dat er in 2012 meer en wellicht
verontreinigde grond op het terrein van de Derde Merwede Haven gestort is.

1.

Bent u bekend met bovengenoemd bericht in het AD?
Antwoord
Ja.

2.

Klopt hetgeen er in bovenstaand bericht genoemd wordt?
Antwoord
Zie voor beantwoording vraag 3.

3.

Zo nee, kunt u een kort omschrijven wat de huidige situatie is?
Antwoord
Tijdens een informatiebijeenkomst over de sluiting van afvalberging Derde
Merwedehaven op 3 oktober 2012 zijn door de stortplaatsbeheerder grafieken
gepresenteerd over o.a. in 2012 gestorte afvalstoffen. Deze afvalstoffen vallen uiteen
in verschillende categorieën. Op basis van de door de stortplaatsbeheerder bij het
Landelijk Meldpunt Afvalstoffen gemelde gegevens geldt dat vanaf 1 januari 2012 tot
en met augustus 2012 aan verontreinigde grond is gestort:
Euralcode 17 05 03*
Euralcode 17 05 04

Grond die gevaarlijke stoffen bevat
Niet onder 17 05 03 vallende grond

992 ton
10.723 ton

FZ/GS/Alg
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4.

Zo ja, is dit strijdig met de vergunning en de gemaakte afspraken met het bedrijf?
Antwoord
Nee, de vergunning en het stortreglement laten het storten van genoemde categorieën
afvalstoffen toe, voor zover voldaan wordt aan de gestelde Euralgrenswaarden en,
daar waar in de vergunningen en het stortreglement uitzonderingen zijn gemaakt, de
Baga-grenswaarden voor asbest en minerale olie. Deze grenswaarden zijn niet
overschreden.
Bij de rechtbank ’s-Gravenhage loopt een procedure over o.a. de vraag welke
grenswaarden met betrekking tot het acceptatieregime in het stortreglement 2010
zouden moeten gelden. De rechtbank ’s-Gravenhage heeft nog geen uitspraak
gedaan.

5.

Zullen er maatregelen genomen worden als bovenstaand bericht klopt?
Antwoord
Er bestaat op dit moment geen aanleiding tot het treffen van
(handhavings)maatregelen.

Den Haag, 15 oktober 2012
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
voorzitter,
mw.drs. J.A.M. Hilgersom

Bron: Provincie Zuid-Holland
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