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Stilte voor de stort
Delta is nog niet begonnen met afvalopslag
door ANDRÉ OERLEMANS
DORDRECHT - Eigenaar Delta is nog niet begonnen met het omstreden op- en
overslaan van afval bij de gesloten stortplaats Derde Merwedehaven in
Dordrecht. Ook de opslag van 7500 ton staalslakken voor het bedrijf Heros uit
Sluiskil heeft nog niet plaatsgevonden, al heeft de provincie daar een
vergunning voor verleend.
Dat bleek gisteren tijdens een rondleiding over de stortplaats. Het op- en overslaan
van afval op het voorterrein leidde eind vorig jaar tot een stevig conflict met de
gemeente Dordrecht. Die betaalde 4,4 miljoen euro voor de vervroegde sluiting van de
stortplaats en was totaal verrast door de geplande activiteiten. Ze was er altijd van
uitgegaan dat er geen afval meer aan- en
afgevoerd zou worden.

Delta
'Bouwstoffen die ook
in geluidswallen
mogen'

Volgens Delta staat de vergunning het
bufferen en tijdelijk opslaan van afval toe. In
de planning die het bedrijf gisteren toonde,
gaan die activiteiten door tot 2022. "Maar het
zijn activiteiten die plaats kunnen vinden.
Daar moet nog een besluit over genomen
worden. Nu wordt er niets gedaan," vertelde
David van Rijn van Delta.

Op dit moment is het erg stil op de afvalberg en op het voorterrein. Bij de Derde
Merwedehaven zijn nog anderhalve werknemer bezig met het beheer en de
monitoring. De vuilnisbelt zelf is overwoekerd met groen en in het meer dat zich door
de vele regen in het baggerdepot heeft gevormd, zwemmen zwanen.
Binnenkort begint Delta met de aanvoer van 175.000 kubieke meter bouwstoffen,
waarmee gaten in de berg worden opgevuld en taluds worden geëgaliseerd. Daarmee
wordt het toekomstige recreatiegebied gevormd, dat in 2022 open gaat voor publiek.
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Inmiddels heeft Delta besloten toch een dubbele afdeklaag over de afvalberg aan te
leggen. Die bestaat uit folie, een afdichtingslaag, een drainagelaag en een leeflaag
schone grond. Dit moet voorkomen dat er giftige stoffen uit de stortplaats weglekken
en dat regenwater vervuild raakt. Ook zal voor eeuwig water weggepompt worden uit
de afvalberg, zodat verontreinigd grondwater niet naar omliggende gebieden kan
stromen.
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Wat voor bouwstoffen worden gestort, is nog niet bekend. Ook niet of dat afvalstoffen
zoals afgegraven grond of puin zijn. "Het zullen bouwstoffen zijn die ook gebruikt
mogen worden voor wegfunderingen en geluidswallen," zei Van Rijn daarover.
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'OVERLEG ZIET ER GOED UIT'
Het overleg tussen de gemeente Dordrecht en eigenaar Delta over het op- en
overslaan van afval op de Derde Merwedehaven is nog in volle gang. "Het ziet er
goed uit, ook al heeft het nog geen concreet resultaat opgeleverd," laat een
woordvoerder van de gemeente weten.
Ook onderzoekt het college in opdracht van de gemeenteraad of Dordrecht had
kunnen weten dat de afvalactiviteiten op het voorterrein na de sluiting door zouden
gaan. Volgens de provincie heeft het college tijdens de onderhandelingen inzage
gehad in die informatie.
Dordrecht wil die stukken opnieuw inzien, maar heeft daar nog geen gelegenheid toe
gekregen van Delta. Ook daar lijkt nu echter schot in te komen.
Het college heeft inmiddels juridisch advies ingewonnen om verdere stappen te
kunnen nemen tegen Delta, mocht het bedrijf de afvalactiviteiten toch doorzetten.
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