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Onderzoek naar deal Derde Merwedehaven
Raad woedend om hergebruik stortplaats
door RICHARD CLEVERS
DORDRECHT - Er komt onafhankelijk onderzoek naar de deal rond stortplaats
Derde Merwedehaven. Dat heeft de gemeenteraad besloten. Politici zijn
verontwaardigd nu blijkt dat de eigenaar een deel van de activiteiten wil
voortzetten. Over de Derde Merwedehaven wordt al twintig jaar gesproken. Op 1
januari 2013 zou de stortplaats eindelijk dichtgaan, tot opluchting van alle
politici. De gemeente tastte daarvoor diep in de buidel: Het kostte haar 8 miljoen
euro.
Vorige week meldde deze krant echter dat de eigenaar van de stortplaats, Delta, tóch
een deel van de activiteiten wil voortzetten. Op het voorterrein wil het bedrijf afval en
baggerspecie op- en overslaan.
De gemeenteraad is woedend en zegt dat dit nooit de bedoeling was.
Ook wethouder Piet Sleeking, die de deal over de sluiting sloot, baalt. Volgens hem
zou er op het voorterrein een bedrijfsterrein komen. "Delta had deze plannen actief
met ons moeten delen."
Volgens het CDA is dit 'beroerd voor de wethouder en de gemeenteraad'. "De
wethouder heeft te goeder trouw gehandeld, maar is bedot," vindt CDA-raadslid Peter
Heijkoop.
Oppositiepartijen zeggen dat zij twee jaar geleden al kritisch waren over de deal. Mary
Ruisch van GroenLinks: "Ik noemde Delta toen een onbetrouwbare partij. Maar
wethouder Sleeking antwoordde dat we moesten werken aan wederzijds vertrouwen."
Nu zit Dordrecht volgens haar 'met de gebakken peren'.
Een onafhankelijk onderzoek moet uitwijzen waar het is misgegaan. Wethouder
Sleeking praat ondertussen met Delta verder over de plannen. Hij liet al onderzoeken
of hij juridische stappen tegen de afvalverwerker kan nemen, maar ziet daar voorlopig
weinig heil in.
ASBEST
De gemeenteraad wil ook meer duidelijkheid over de stort van asbest. In 2011 en
2012 mocht er geen onverpakt asbest op de Derde Merwedehaven worden gestort.
De gemeente betaalde Delta hiervoor 700.000 euro. De raad wil zeker weten dat die
afspraak is nagekomen. Wethouder Sleeking zegt dat hij het geld onmiddellijk
terugeist en het contract ter discussie stelt, als zou blijken dat Delta zich hieraan niet
hield.
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