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Onderwerp
Sluiting Derde Merwedehaven

Aan de leden van Provinciale Staten
Toelichting vragensteller
Op dinsdag 11 december 2012 plaatste Rijnmond.nl het bericht “Dordrecht kan
afvalverwerker Delta niet stoppen’. In dit bericht geeft wethouder Sleeking van
Dordrecht aan dat zijn vertrouwen in de provincie ernstig is aangetast. Reden is de
veronderstelde sluiting van de Derde Merwedehaven. Dordrecht betaalde 8 miljoen
voor het staken van de activiteiten en had er vertrouwen in dat hierover goede,
duidelijke afspraken waren gemaakt met GS.
1.

Wat zijn de afspraken over de sluiting van de Derde Merwedehaven tussen de
provincie cq Delta en de gemeente Dordrecht?
Antwoord
De gemaakte afspraken liggen vast in de ”Vaststellingsovereenkomst tussen provincie
Zuid-Holland, de gemeente Dordrecht, Proav NV en Derde Merwedehaven B.V.
betreffende het afbouwen van de stortplaats Derde Merwedehaven te Dordrecht”,
zoals getekend in februari 2011. De vaststellingsovereenkomst is als bijlage
bijgevoegd.
De belangrijkste afspraken in deze vaststellingsovereenkomst komen op het volgende
neer:
beëindiging van de stortactiviteiten op de afvalberging uiterlijk op 31 december
2012 (onder gelijktijdige terugbetaling/kwijtschelding van een bedrag groot

€
afdekken van de afvalstorting en daarna inrichten als recreatieterrein (op sobere
en doelmatige wijze);
het niet meer storten van onverpakt asbesthoudend materiaal op de afvalberging

per februari 2011 (Dordrecht betaalt daartoe €
nadere afspraken over de te storten stoffen op de DMH en het
vergunningenkader;
herontwikkeling van de kade en het voorterrein, behorende bij de afvalberging,
door DMH en PROAV, waaraan provincie en gemeente hun (publiekrechtelijke)
medewerking zullen verlenen;
verrekening en betaling van een aantal over en weer bestaande vorderingen.

FZ/GS/Alg

Deze vaststellingsovereenkomst is een vervolg op eerdere afspraken/overeenkomsten
(waarnaar in de vaststellingsovereenkomst ook wordt verwezen), zoals:
afspraak tussen gemeente Dordrecht en provincie Zuid-Holland over het
realiseren van de stortplaats Derde Merwedehaven (november 1989) en de
daarop volgende verkoop van het terrein door Dordrecht aan PROAV NV
 
(februari 1992; koopsom 67.400.000 gulden, omgerekend €
-);
daadwerkelijke eigendomsoverdracht inclusief leveringsakte (februari 1993)
waarin nadere afspraken zijn gemaakt over de stortactiviteiten, stortperiode,
tarief van de betalingen aan Dordrecht per ton gestort afval, en de uiteindelijke
inrichting als recreatieterrein;
aanvullende overeenkomst tussen gemeente Dordrecht en PROAV (december
1997) waarin nadere afspraken zijn gemaakt over verlenging van de
explotatietermijn tot 1 januari 2017 en uitbreiding van de capaciteit, met de
daarbij behorende extra betaling van PROAV aan gemeente Dordrecht
  
(exploitatievergoeding, groot 18.000.000 gulden, omgerekend €
overeenkomst tussen PROAV NV en Derde Merwedehaven BV (december 2000)
inzake verhuur van het perceel met het recht het te exploiteren als afvalberging.
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Medio 2010 zijn PROAV NV en DMH BV in overleg getreden over de mogelijkheden
om de afvalberging eerder te sluiten dan 1 januari 2017.
2.

Wat zijn de afspraken over de sluiting van de Derde Merwedehaven tussen de
provincie en Delta?
Antwoord
Tussen een vennootschap van de provincie (Proav NV) en de vennootschap van Delta
(Indaver) is in december 2010 een samenwerkingsovereenkomst gesloten die behelst
dat vanaf 1 januari 2010 de exploitatie van de om- en afbouw van de Derde
Merwedehaven gezamenlijk gedeeld wordt tussen Proav NV en Indaver. het
beëindigen van de stortactiviteiten vindt plaats per 31 december 2012. De afbouw en
inrichting van het recreatieterrein loopt tot 2022.

3.

Wat is het standpunt van GS over het voortzetten van bedrijfsactiviteiten zoals
tijdelijke op- en overslag en recycling van afval?
Antwoord
Op grond van de overeenkomsten die gesloten zijn (waaronder het herontwikkelen
van de kade en het voorterrein), gelet op het feit dat de afbouw van het project op een
sobere en doelmatige wijze zal plaatsvinden en gegeven het feit dat binnen de
vergunning gewerkt wordt, is er ruimte om dit soort activiteiten uit te voeren.
Stortactiviteiten op de afvalberging zijn beëindigd per 31 december 2012. Naar het
oordeel van GS zullen de activiteiten op de afvalberging alleen betrekking hebben op
de af- en ombouw naar recreatieterrein.
Toelichting vragensteller
Tijdens het interpellatiedebat in PS op 28 maart 2012 heeft de gedeputeerde zelf het
woord ‘sluiting’ meerdere malen in de mond genomen.
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4.

Was de gedeputeerde zich erop dat moment van bewust dat er sprake zou zijn van
voortzetting van bedrijfsactiviteiten zoals tijdelijke op- en overslag en recycling van
afval?
Antwoord
De sluiting betreft het beëindigen van de stortactiviteiten op de afvalberging.
Na 31 december 2012 zullen de activiteiten op de stortplaats alleen betrekking hebben
op de af- en ombouw van de stortplaats naar recreatieterrein. De mogelijkheid van
voortzetting van bedrijfsactiviteiten, anders dan storten, heeft altijd bestaan.
Deze dienen zich te beperken tot de kade en het voorterrein.

5.

Klopt het dat de gemeente Dordrecht pas nádat de gemeenteraad besloot over de
voorwaarden van de sluiting, waarvoor zij 8 miljoen betaalde, is ingelicht over de
voortzetting van bedrijfsactiviteiten?
Antwoord
De vaststellingsovereenkomst ziet toe op het beëindigen van de stortactiviteiten op de
afvalberging, niet op het stopzetten dan wel onmogelijk maken van andere
bedrijfsactiviteiten. Zoals ook blijkt uit de ook door gemeente Dordrecht vastgestelde
en getekende vaststellingsovereenkomst van februari 2011 zullen kade en voorterrein
van de afvalberging worden herontwikkeld. Gemeente Dordrecht is voorafgaand aan
de vaststellingsovereenkomst vertrouwelijk geïnformeerd over de aan de beëindiging
van de stortactiviteiten en herontwikkeling van de kade en het voorterrein ten
grondslag liggende businesscase.

Wij merken hierbij op dat gemeente Dordrecht in het kader van de sluiting niet €
     
miljoen heeft bijgedragen, maar voor een bedrag van €
van het in rekening brengen van de exploitatievergoeding van Proav NV.

Den Haag, 29 januari 2013
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
voorzitter,
mw. drs. J.A.M. Hilgersom

Bron: Provincie Zuid-Holland, 30-1-2013
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