Toch gevaarlijk afval
Gaten Derde Wereldhaven opgevuld met AVI -slakken
door ANDRÉ OERLEMANS
DORDRECHT/SLIEDRECHT - Tegen eerdere afspraken in mag opnieuw
gevaarlijk afval worden gestort op de Derde Merwedehaven. De stortplaats heeft
vergunning gekregen om met verontreinigde AVI-bodemas gaten in het talud te
dichten.
In de Dordtse en de Sliedrechtse raad worden vanavond vragen gesteld over het
gebruik hiervan.
De stortplaats is eind 2012 gesloten en wordt de komende jaren ingericht als
recreatieterrein. Daarbij is afgesproken dat geen afval meer wordt gestort. Omdat de
vuilnisbelt nog niet is volgestort, is het terrein echter ongelijk en te steil en zitten er
gaten in het talud. Die moeten worden opgevuld en daarvoor gebruikt de stortplaats
AVI-bodemas.

Misschien hebben we te
veel op de gemeente
vertrouwd
-Arie de Ruiter

Dat bestaat uit slakken die overblijven
in vuilverbrandingsovens en die vol
toxische stoffen en zware metalen
zitten. Het merendeel van de bodemas
in Nederland wordt tegenwoordig door
gespecialiseerde bedrijven gefilterd,
gezuiverd en gerecycled als bouwstof.
Bijvoorbeeld als ophoogmateriaal voor
wegen of granulaat voor betonstenen.

Bedrijven die dit granulaat gebruiken, betalen voor die grondstof. Voor de 25.000 ton
AVI-bodemas die de Derde Merwedehaven wil storten, krijgt eigenaar lndaver echter
betaald, zo bevestigt een woordvoerder. Bodemas mag vanwege de aanwezige
verontreiniging alleen worden gestort als er isolatie -, beheers- en
controlemaatregelen (lBC) genomen zijn die voorkomen dat het gif zich verspreidt
naar bodem en grondwater. De Derde Merwedehaven is zo'n IBC-voorzieningen waar
bodemas gestort mag worden.
Fractievoorzitter Timo Pauw van Pro Sliedrecht gaat ervan uit dat de gemeente zijn
milieuadviseur Johan Vollenbroek ernaar heeft laten kijken. "Als hij zegt dat het kan,
zal het wel goed zijn," aldus Pauw.
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Voor stichting Werkgroep Derde Merwedehaven reden om uit zijn sluimerende
toestand te komen. ,,Misschien hebben we de afgelopen tijd te veel op de gemeente
vertrouwd, zegt secretaris Arie de Ruiter. De gemeente houdt vol dat het storten van
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Johan Vollenbroek heeft echter al een jaar geen zaken van de Derde Merwedehaven
onderzocht, zo laat hij weten. Hij heeft dus ook de gevolgen van het storten van AVIbodemas niet onderzocht.

bodemas volgens de afspraken is. "Het geldt als bouwstof en is de afgelopen tijd al
vaker gebruikt," zegt woordvoerder Mark Benjamin.
Proefsleuven
Om het talud bij het voorterrein minder steil te maken, moet het ook deels worden
afgegraven. Omdat het gevaar bestaat dat hier in het verleden asbest is gestort, laat
lndaver eerste vijf proefsleuven graven om te zien of er asbest in dit deel van de stort
zit. Als die gevaarlijke stof wordt gevonden, wordt het graven gestaakt en worden
veiligheidsmaatregelen genomen.
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