E-mail: stortlijst september 2012
In december 2010 was er in het gebouw van de Omgevingsdienst aan de Noordendijk in Dordrecht
een persconferentie, waarin bekend werd gemaakt dat de stortplaats Derde Merwedehaven eind
december 2012 zou gaan sluiten.
Deze persconferentie werd gegeven door de heren Erik van Heijningen toenmalig gedeputeerde van
de Provincie ZH, Piet Sleeking wethouder Dordrecht en de heer Louwman directeur Delta (van Derde
Merwedehaven.
Behoudens de komende sluiting werd ook bekend gemaakt dat men vanaf 2011 tot einde 2012 geen
los asbesthoudend afval meer zal storten op de Derde Merwedehaven.
Om de inkomsten van het niet meer storten van asbesthoudend afval te compenseren, waren de
betrokken personen namens hun instellingen/ bedrijven een financiële overeenkomst aangegaan.
Iedereen blij, er zal geen onverpakt asbesthoudend afval meer worden gestort in 2011 en 2012.
Omdat onze Stichting aanwijzingen had, dat er mogelijk zaken aan de hand waren op de stortplaats
die onze extra aandacht waard waren en het mogelijk verschijnen van het TNO rapport wat overigens
niet uitblinkt in duidelijkheid, heeft onze Stichting op 24 oktober j.l. een WOB verzoek ingediend om
o.a. in het bezit te worden gesteld te worden van de stortlijsten over de maanden september, oktober
en november 2012.
Op 4 december 2012 ontvingen wij van de Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid de stortlijst van
september 2012 ( ZIE BIJLAGE) en de toezegging dat de andere stortlijsten naar ons zullen worden
verzonden.
Wij vonden de stortlijst met de vermelde hoeveelheden in tonnen gestort afval zeer duidelijk.
Bij veel gestorte afvalstoffen staat namelijk vermeld hoe het is gestort, big bags, verpakt, los in meter3
enzovoorts.Bij losgestort afval wordt niets vermeld.
Hierbij viel ons een regel op, namelijk euralcode 170605* Asbesthoudend BSA 632 ton
We dachten eerst aan asbesthoudend BSA = Besluit Stortverbod Afvalstoffen, wat met speciale
vergunning wordt gestort, dus we hebben onmiddellijk de eurallijst geraadpleegd ( zie www.lma.nl) en
deze vermeld ook bij 170605* asbesthoudend bouwmateriaal.
Er valt ons inziens maar een conclusie te trekken uit de lijst met gestort afval van september 2012, n.l.
dat er ondanks de vele beloften er toch los gestort asbesthoudend afval is gestort op de Derde
Merwedehaven.
Hoe het er uit ziet in de maanden van 2011 en de eerste 8 maanden van 2012 laat zich raden.
Met dit bewijs in handen kan ons inziens de Provincie dit niet ontkennen, omdat bij diverse andere
categorien wordt vermeld hoe verpakt enz.
Vriendelijke groeten,
Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven Sliedrecht.
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