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Stortplaats wordt over tien jaar
recreatiegebied Merwedeheuvel
DORDRECHT - Stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht heeft gisteren zijn
poorten gesloten voor de aanvoer van afval. De komende tien jaar wordt de stort
alleen nog opgehoogd en afgedekt met grond zodat hij in 2023 open kan als een
nieuw recreatiegebied. Dat heeft voorlopig de naam Merwedeheuvel gekregen.
Voor de Dordtse wethouder Piet Sleeking was de sluiting een 'feestelijk moment'. Hij
streed eind jaren '80 samen met de Dordtse Riet Ris tegen de aanleg van de Derde
Merwedehaven. Samen lieten ze tijdens de feestelijke opening nog een vliegtuigje met
de tekst 'stop de stort' boven het gebied vliegen. Tijdens de actievergaderingen in Ris
woonkamer werd de kiem gelegd voor de politieke partij Beter Voor Dordt.
Volgens Sleeking voorzag Ris alle problemen, die de stortplaats de afgelopen twintig
jaar heeft veroorzaakt. De actievoerster van toen overleed begin dit jaar. ,,Anders was
ze hier graag bij geweest," aldus Sleeking. In haar plaats waren haar kinderen,
kleinkinderen en andere familieleden bij de sluiting aanwezig.
Volgens de wethouder heeft de stort Dordrecht veel geld opgeleverd, maar ook een
negatief imago. Ook nu is de gemeente in conflict geraakt met de provincie en
eigenaar Delta. Die willen op het voorterrein afval blijven verwerken en op- en
overslaan. "Daar zijn wij onaangenaam door verrast. Nu de stort gesloten is, mag er
geen afval meer bijkomen. Ook niet op het voorterrein," stelde Sleeking.
Gedeputeerde Govert Veldhuijzen, voorheen zelf als wethouder in Dordrecht bij de
stortplaats betrokken, denkt daar anders over. "Er mag geen afval meer op de
stortplaats gestort worden, maar het voorterrein kan volgens de milieuvergunning
worden geëxploiteerd," reageerde hij.
Die vergunning maakt het mogelijk afval op- en over te slaan en vervuilde
baggerspecie te scheiden. Zo heeft de provincie al een vergunning verleend om 7500
ton staalslakken voor het bedrijf Heros uit Sluiskil een jaar lang op te slaan.
De komende maanden voeren alle partijen hierover overleg. Sleeking hoopt dat de
gemeente niet opnieuw naar de rechter hoeft te stappen. De afgelopen twintig jaar is
er 9 miljoen kubieke meter afval gestort in de Derde Merwedehaven. Dat moet eerst
inklinken en worden afgedekt, voordat er een recreatiegebied van gemaakt kan
worden.
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