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Sliedrecht, 24 april 2015.
Ons kenmerk: beschikking afwerking
Betreft: beschikking omgevingsvergunning eindafwerking DMH.

Aan de colleges van B&W en gemeenteraden van Dordrecht en Sliedrecht.
Voor de activiteiten voor het afwerken van de afvalberging Derde Merwedehaven te Dordrecht
moest een nieuwe / aangepaste omgevingsvergunning worden aangevraagd. De
ontwerpbeschikking hiervoor heeft van 26 jan. tot 9 maart 2015 ter inzage gelegen.
Zoals bekend heeft onze St Werkgroep Derde Merwedehaven Sliedrecht in het verleden veel
procedures tegen vergunningen en uitbreidingen daarvan gevoerd. Gebleken is dat de vergunning
verschillende keren is “opgerekt” tot gevaarlijk afval toe, via een toestemming van het hoofd
afdeling Handhaving.
In de ontwerp beschikking voor de afwerking stonden opnieuw (o.a. voor het geurrapport) zaken
die niet via de verleende vergunning, maar ter beoordeling van het Hoofd afd. Handhaving mogen
worden afgehandeld. Wij hebben hier per telefoon (met de heer J.W. Fleurkens van afd.
Vergunningen van OZHZ) bezwaar tegen gemaakt. Na overleg tussen “Vergunningen en
Handhaving”, ontvingen wij een mail hierover op 24 februari 2015. Hierin wordt beloofd dat
plannen die nog door het bevoegd gezag ( Hoofd afd. Handhaving) moeten worden goedgekeurd,
aan onze stichting zullen worden toegezonden en dat tegen dit besluit bezwaar en beroep
mogelijk is.
Het heeft ons verbaasd dat er in de op 7 april afgegeven beschikking, (vergunning) niets wordt
vermeld van deze toezegging. Het ook niet als zienswijze is vermeld, en dus wij ook geen recht
op beroep hebben als wij dat zouden willen.
Uit deze gang van zaken blijkt dat geen lering getrokken is uit het verleden. De beloften en
wensen van politieke bestuurders over “openheid en transparantie” blijken inmiddels te zijn
vergeten. Hoe lang is het overigens geleden dat het “halfjaarlijks overleg met de omgeving” heeft
plaats gehad?
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Met dit schrijven willen wij besturen van Dordrecht, Sliedrecht en het Recreatieschap (wat geen
jaarlijkse bijdrage als zwijggeld meer krijgt) oproepen om zeer alert te zijn. Er kunnen zo maar
weer ongewenste dingen gebeuren. Hoe staan bijvoorbeeld de nieuwe eigenaren erin? Het blijft
nodig om het Werken aan de Toekomst (stond op het bord bij de sluiting!!) kritisch te blijven
volgen.
Met vriendelijke groet,
Arie de Ruiter, secretaris Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven Sliedrecht.

Afschrift aan:
Gemeente bestuur en gemeenteraad van Dordrecht
Gemeente bestuur en gemeenteraad van Sliedrecht
Recreatieschap Hollandse Bieschbos.
Gedeputeerde Rik Janssen
De pers
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