21312

Veel dubbele gedachten bij sluiting Derde
Merwedehaven.
Openbrief aan Sliedrechters.

De drie bij de sluiting van de afvalberg Derde Merwedehaven betrokken bestuurders mochten het
einde van het storten symboliseren door een bord te onthullen. “Wij werken aan de toekomst” stond er
op dat bord. Natuurlijk moet er nog gewerkt worden aan het afdekken van de stortplaats. Toch is het
dubbelt, want de eigenaar van de stortplaats wil ook doorgaan met opslaan van afval en bewerken
van afval. Daar waren geen afspraken over gemaakt. De drie bestuurders mochten een toespraak
houden, maar toen hing nog een wit laken over het bord.
Iets dubbelt zat er in die toespraken van Sleeking, De Waard en Velthuizen. Interessant is wat de
heren niet gezegd hebben.
De Dordtse wethouder Sleeking was in de jaren ’80 actievoerder tegen de aanleg van de Derde
Merwedehaven en is als actievoerder in de gemeenteraad gekomen. Toen de afvalberg er toch kwam
en Dordrecht daar veel geld door binnen kreeg, verstomde binnen de raad van Dordt de kritiek op de
afval stort. Toen de berg ging stinken en de meeste stank naar Sliedrecht waaide, bleef het op een
enkeling na stil in Dordt. Staande voor het bord wat nog onthuld moest worden zei Sleeking dat de
afvalberg Dordt veel geld, maar ook een slechte naam heeft opgeleverd. Na zijn verkiezing tot
wethouder mocht hij de gesprekken over de vervroegde sluiting afronden. Dordt accepteerde een
inkomsten derving van 4 miljoen waarvan 7 ton om los storten van asbest te laten stoppen. Dat bij het
beëindigen van het storten, opslaan en verwerken gewoon door zouden gaan, was een onaangename
verrassing voor hem waar nog over gesproken gaat worden zei hij.
Voor Sliedrecht mocht wethouder De Waard mee het bord onthullen en een toespraakje houden. In
een zin noemde hij de werkgroep en het burgerinitiatief Asbest Nee. Ook burgemeester Martin Boevée
noemde hij als onderdeel van de Sliedrechtse strijd tegen de afvalberg. Voor de gemeente Sliedrecht
werkende milieudeskundige Vollenbroek en milieuambtenaar kregen meer aandacht van De Waard.
Dubbel is dan dat de werkgroep er al een strijd van 12 jaar op heeft zitten. De milieuambtenaar door
de werkgroep zijn kennis heeft moeten vergaren en Vollenbroek aanvankelijk alleen voor de
werkgroep procedures voerde. Voor Martin Boevée is het dubbel dat mede zijn strijd tegen de
afvalberging Derde Merwedehaven, bijgedragen heeft aan zijn vertrek. De werkgroep houd het er nog
steeds op dat de activiteiten van burgemeester Boevée tegen de provincie, er hebben bijgedragen dat
vanuit het provinciehuis aan de poten van zijn stoel is gezaagd. Na zijn vertrek stuurde de provincie
een waarnemend burgemeester die bestuurde was van de PROAV en dus ook van de afvalberging
Derde Merwedehaven. Haar komst betekende het einde van de samenwerking tussen werkgroep,
gemeente en Vollenbroek. Dat beleid wordt nog steeds volgehouden door De Waard.
Voor de provincie sprak gedeputeerde Velthuizen. Hij was destijds als raadslid van het CDA in
Dordrecht, tegen het aanleggen van de stortplaats. Later als wethouder bleek ook hij (vanwege het
grote geld?) minder moeite te hebben met de stortplaats. Nu probeerde hij als provinciaal
gedeputeerde de doorgaande commerciële activiteiten van de stortplaats zelfs goed te praten.

Pagina 1 van 2
MWH2052

21312

Drie hele belangrijke gebeurtenissen in het bestaan van de stortplaats zijn niet genoemd en hebben
ook grote financiële gevolgen voor de stortplaats gehad. Het niet doorgaan van de verplaatsing van
Craaijestein-West naar de Derde Merwedehaven (vanwege het asbest). Het niet storten van de
gifgrond uit de Zellingwijk van Gouderak en het verbod op storten van organisch houdend afval,
waardoor er stank gekomen was. Bij alle drie deze zaken heeft de Stichting Werkgroep Derde
Merwedehaven Sliedrecht een groot aandeel gehad. Bestuurlijk zal er worden geprobeerd om het
opslaan en verwerken van afval na de sluiting te voorkomen. De werkgroep heeft veiligheidshalve die
gesprekken niet afgewacht en heeft bezwaar tegen dat besluit ingediend. In maart zal de werkgroep
opnieuw alleen tegenover Delta en de provincie staan bij de provinciale bezwarencommissie. Jammer,
we kunnen de strijdbijl nog niet begraven!!!
Bron: Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven Sliedrecht, 2-1-2013
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