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Samenvatting
In deze brief informeren wij u nader over ontwikkelingen rondom de Derde
Merwedehaven.
1. Wat is de aanleiding?
Op basis van de motie Onderzoek van 22 maart 2011 is vanuit de raad gevraagd
om u te blijven informeren over de ontwikkelingen rondom de stortplaats.
Asbestmetingen
In de brieven van 10 januari en 17 april j l . hebben wij u geïnformeerd over de
uitkomsten van de eerste twee asbestmetingen. Inmiddels zijn een derde en
vierde meting uitgevoerd. Ook bij deze metingen zijn geen verhoogde
concentraties van asbestvezels in de lucht aangetroffen.
De rapportages van de metingen zijn te vinden op de website van de provincie
met de volgende link: http://www.zuid-hoHand.nl/contentpaqina.htm?id=98111.
Onderzoeken stort asbesthoudend afval
Het eerder aan u gemelde strafrechtelijk onderzoek naar de stort van
asbesthoudend afval in het verleden heeft nog geen resultaat opgeleverd.
Eerder heeft de provincie gemeld dat zij het feitenonderzoek naar de stort van
asbesthoudend afval opschorten in afwachting van het strafrechtelijk onderzoek.
Per brief van 15 mei 2012 heeft de provincie gemeld toch door te gaan met dit
feitenonderzoek en dit onderzoek uit te breiden. De provincie wil met dit
onderzoek een volledig beeld geven van het storten van verpakt en onverpakt
asbesthoudend afval over de gehele stortperiode. Het college is blij met deze
hervatting en uitbreiding van het feitenonderzoek. Wij verwachten de uitkomsten
omstreeks november. De brief van de provincie is bijgevoegd.
Vervangen fakkel en ontzwavelingsinstallatie
Op grond van een vergunningbesluit in 2011 moet Delta de benutting van het
stortgas verhogen en de ontzwaveling verbeteren. Daartoe worden de
ontzwavelingsinstallatie en de fakkel vervangen. De vergunningen hiervoor zijn
inmiddels verleend. De werkzaamheden worden de komende maanden
uitgevoerd. Door de werkzaamheden van beide installaties te combineren worden
stilstand en risico's zo minimaal mogelijk gehouden. De duur van de stilstand is
naar verwachting twee tot vier dagen. In die periode wordt een tijdelijke
noodfakkel ingezet.
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Vervroegde sluiting
De sluiting van de stortplaats op 31 december 2012 nadert. Delta en Proav
denken nog na over een passende sluitingsbijeenkomst. De contractpartijen zijn
verder in overleg over het traject dat na de sluiting volgt, de eindafwerking, de
herinrichting en de nog doorlopende activiteiten van Delta. Duidelijk is dat de
eindafwerking een project van heel grote omvang is en enorm zal ingrijpen in de
inmiddels deels al weer begroeide stortplaats.
In 2013 zullen partijen werken aan het maken van een definitief ontwerp voor de
eindafwerking en herinrichting. We zijn nog in overleg over hoe de omgeving
daarbij wordt betrokken.
Bestemmingsplan
Conform afspraak en de vastgestelde Nota van Uitgangspunten werkt de
gemeente aan een nieuw bestemmingsplan voor de stortplaats. Wij verwachten
het voorontwerp in het eerste kwartaal van 2013 te kunnen publiceren.
Informatiebijeenkomst 3 oktober jl.
Op 3 oktober jl. was er weer een informatiebijeenkomst voor de omgeving op het
kantoor van Delta aan de Moldiepweg, inclusief de mogelijkheid van een rondrit
over de stortplaats. Tijdens de bijeenkomst zijn vragen gesteld over
verontreinigde grond die dit jaar is gestort en hierover is ook publiciteit gevolgd.
Daarbij is bij sommigen de indruk ontstaan dat het Stortreglement 2010 wordt
gehanteerd, op grond waarvan alle verontreinigde grond mag worden
geaccepteerd, ongeacht de mate van verontreiniging. Dat beeld is niet juist. Het
Stortreglement 2010 is in 2011 aangepast voor de bulkstroom asbesthoudend
afval (onverpakt) en voor het acceptatiekader voor euralcode 170503
(verontreinigde grond en stenen). Voor deze laatste afvalstroom is het
acceptatiekader weer gelijkgesteld aan dat van het Stortreglement 2005. Het
Stortreglement inclusief deze aanpassing uit 2011 is het geldende
acceptatiekader voor Delta.
We hebben u hierover in de raadsinformatiebrief van 9 september 2011
geïnformeerd.
2. Wat willen we bereiken?
N.v.t
3. Wat gaan we daarvoor doen?
N.v.t.
a. Inspraak en communicatie
N.v.t.
b. Vervolgtraject besluitvorming
N.v.t.
4. Wat mag het kosten?
N.v.t.
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5. Bij deze raadsinformatiebrief horen de volgende bijlagen:
- brief provincie 15 mei 2012 inzake hervatten feitenonderzoek.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Het college van Burgemeester en Wethouders
de secretaris r
de burgemeester

M.M. van der Kraan
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