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Uitspraak gunstiger
giftigste stoffen uit plan
De werkgroep Derde Merwedehaven was aanvankelijk teleurgesteld met de
afwijzing van het beroep tegen het plan van de afvalberging Derde
Merwedehaven door de rechtbank in Den Haag.
Bij nadere bestudering blijken er toch voor Sliedrecht positieve punten in te zitten
door het bezwaar van de werkgroep Derde Merwedehaven passen Delta en Proav het
stortplan aan.
De laatste twee jaar dat de afvalberging Derde Merwedehaven nog open zou zijn
wilde men gevaarlijkere afval storten dan de vergunning van 2002 toestond. Dit is
geregeld door de provincie Zuid-Holland en de afvalberging door de verruiming van
giftige stoffen op te nemen in een nieuw stortreglement van 2010.
Het stortreglement is aangevraagd door de afvalberging en doordat de provincie te
laat hun besluit nam automatisch van kracht geworden. Hierdoor mocht er ook
vervuilde grond van bodemsanering locaties gestort worden. Natuurlijk werd hier
tegen bezwaar ingediend door de werkgroep Derde Merwedehaven en de gemeente
Sliedrecht bij de rechtbank in Den Haag. Tussen het indienen, de rechtszitting en de
uitspraak heeft meer dan een jaar tijd gezeten. De uitspraak was pas op 13 november
2012.
Tijdens die periode heeft Delta en mede eigenaar Proav was het stortplan aangepast
en de giftigste afval soorten weer uit het stortplan gehaald. Aannemelijk is dat dit niet
was gebeurd als er geen bezwaar van 8 pagina's was ingediend.
De werkgroep zal niet naar de Raad van State gaan om duidelijke uitspraken te
krijgen omdat de afvalberging dan al gesloten is voor een zitting plaatsvindt en
daardoor ongegrond verklaard wordt.
De vervuilde grond soorten die vorig jaar het moest meest aangevoerd zijn bestaan uit
bodem-as en vlieg-as. In het bestreden stortplan 2010 werd ook weer ‘lastiger’
biologisch afbreekbare componenten storten mogelijk, wat de kans op stankoverlast
weer doet toenemen van die stoffen heeft de rechtbank gezegd dat die niet mogen
worden gestort hoewel ze wel op de stortlijst voorkomen.
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