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Aan de leden van Provinciale Staten 

 

Vraag 1  

Herinnert gedeputeerde Janssen zich dat de fractie ChristenUnie&SGP tijdens de 

gedachtewisseling van 27 maart 2013 over het feitenrelaas aangaande de 
Afvalberging Derde Merwedehaven met klem aandacht heeft gevraagd voor een 

transparante en tijdige communicatie naar de gemeentebesturen en inwoners van 

Dordrecht en Sliedrecht over erkenning van de gemaakte fouten en de verdere gang 

van zaken na sluiting van de stortplaats? 

Vraag 2  

Welke concrete acties hebben GS ondernomen om aan het adres van de 

gemeentebesturen en de inwoners van Dordrecht en Sliedrecht te uiten dat er in het 

verleden fouten zijn gemaakt? 

Vraag 4 

Welke concrete acties hebben GS ondernomen om aan de gemeentebesturen en 

inwoners duidelijk uit te leggen dat 

• de stortplaats gesloten is? 

• de huidige activiteiten te maken hebben met voorbereidingen op de afdichting en 

definitieve inrichting als recreatiegebied? 

• er op een deel van het terrein bedrijfsmatige activiteiten vergund zijn? 

 

Antwoorden op de vragen 1, 2 en 4 

In brieven aan de raad van de gemeente Sliedrecht van 13 maart 2013 en aan het 

college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht van 4 april 

2013, hebben wij aangegeven dat er met betrekking tot het dossier van de Derde 

Merwedehaven in het verleden een aantal zaken niet goed is gegaan. Wij hebben de 

inwoners van de gemeenten Sliedrecht en Dordrecht hierover geïnformeerd door het 

uitbrengen van pers- en nieuwsberichten. 

 

Het op de stortplaats Derde Merwedehaven storten van afval is per 31 december 2012 

beëindigd. Echter, dit betekent niet dat de stortplaats gesloten is. Pas nadat de 

bovenafdichting erop zal zijn aangebracht zal de stortplaats voor gesloten worden 

verklaard en zal deze “in de nazorg” genomen worden.  
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Het gemeentebestuur van Dordrecht is hiervan op de hoogte doordat er in januari 

2011 een Vaststellingsovereenkomst is gesloten tussen de gemeente Dordrecht, 

PROAV N.V., Derde Merwedehaven B.V. en de provincie waarin hieromtrent 

afspraken zijn vastgelegd. De gemeenten en belangstellende burgers kunnen de in de 

bovenstaande vraag opgenomen informatie vinden op de provinciale website onder 

Thema’s, Milieu, Derde Merwedehaven (http://www.zuid-

holland.nl/overzicht_alle_themas/thema-_milieu/c_e_thema_milieu-

derde_merwedehaven.htm ). Voorts heeft het Afbouwbedrijf Derde Merwedehaven 

(een samenwerkingsverband van PROAV N.V. en Delta N.V.) op 11 juni 2013 de 

website www.merwedeheuvel.nl gelanceerd. Op deze website wordt ingegaan op het 

transformatieproces van stortplaats tot recreatiegebied. Wij hebben het Afbouwbedrijf 

Derde Merwedehaven verzocht op deze site niet alleen aan te geven hoe deze 

transformatie vorm en inhoud zal krijgen, maar om hier ook duidelijkheid te bieden 

over de activiteiten die momenteel op de stortplaats en het voorterrein daarvan 

plaatsvinden. Bovendien is er in december 2012 teneinde het staken van de 

stortactiviteiten te markeren een bijeenkomst gehouden waar door gedeputeerde 

Veldhuijzen aan is deelgenomen en waaraan door de media ruim aandacht is 

besteed.  

 

Vraag 3  

Welke concrete acties hebben GS ondernomen om te achterhalen welke gegevens de 

dienst Gezondheid en Jeugd registreert als het gaat om het monitoren van 

gezondheidseffecten? 

 

Antwoord 

Uit navraag bij de Dienst Gezondheid en Jeugd (GGD ZHZ) blijkt dat zij de 17 

gemeenten waar zij voor werkt gevraagd en ongevraagd adviseert op het gebied van 

onder meer milieu en gezondheid. De GGD ZHZ houdt zelf geen statistische 

gegevens bij, maar heeft op basis van landelijke databestanden wel enig inzicht in 

epidemiologische zaken. Daarnaast worden door de GGD ZHZ op basis van de 

periodieke Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, alsmede de vierjaarlijkse 

Volksgezondheids Toekomst Verkenningen, trends gemonitord.  

 

Toelichting vragenstellers: 

Tijdens de halfjaarlijkse informatiebijeenkomst belegd door PROAV bv en Derde 

Merwedehaven bv op 22 mei jl. te Dordrecht bleek nog onduidelijkheid te bestaan over 

de huidige en toekomstige werkzaamheden op de stortplaats en op het voorterrein. 

Vraag 5 

Welke stoffen worden gebruikt om de stortplaats af te dekken? 

Antwoord 

Derde Merwedehaven B.V. heeft tijdens een in oktober 2012 gehouden openbare 

bijeenkomst haar voornemens met betrekking tot het door haar op te stellen 

Eindafwerkingsplan toegelicht. Hier komt het onderstaande beeld uit naar voren. De 

bovenafdichting van de stortplaats die een dikte van circa anderhalve meter zal 

hebben, zal uit een aantal onderdelen bestaan. Deze onderdelen zijn van onder naar 

boven: een steunlaag, een bentonietlaag (= een kleisoort die veel water kan 

vasthouden), een afdichtingsfolie, een hemelwaterdrainagenet en een leeflaag waarin 

ondiep wortelende beplanting kan worden aangebracht.  
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De terreindelen waar sprake is van grote hoogteverschillen zullen worden aangevuld 

met als doel dat te steile taluds worden afgevlakt zodat de stortplaats geschikt wordt 

voor het erop aanbrengen van de bovenafdichting. Voor deze aanvullingen die dit jaar 

aangebracht zullen worden zullen secundaire bouwstoffen worden gebruikt, 

bijvoorbeeld verbrandingsslakken. 

Bij het aanbrengen van de bovenafdichting zullen de in het Stortbesluit opgenomen 

voorschriften in acht genomen worden, de in de bovenafdichting toe te passen stoffen 

zullen voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit. Er kan nog niet exact worden 

aangegeven om welke stoffen het hierbij zal gaan. Dit is onder meer afhankelijk van 

het antwoord op de vraag welke stoffen, wanneer, in welke hoeveelheden en tegen 

welke prijzen beschikbaar zullen komen. 

Voor meer informatie hieromtrent verwijzen wij u naar onze aan u gerichte brief van 10 

april 2013, ons kenmerk PZH-2013-372767329. 

 

Vraag 6 

Welke afspraken zijn er met de gemeenten gemaakt over toegestane activiteiten op 

het voorterrein? 

Antwoord 

In de Vaststellingsovereenkomst zijn afspraken vastgelegd tussen de gemeente 

Dordrecht, PROAV N.V., Delta N.V. en de provincie. De gemeente Dordrecht heeft 

inmiddels conform deze afspraken een voorontwerp bestemmingsplan opgesteld 

waarin op het voorterrein/de kade een watergebonden bedrijventerrein met een 

oppervlak van vier hectare mogelijk wordt gemaakt. Aangezien het thans niet bekend 

is welke partijen bouwstoffen, in welke hoeveelheden en op welke tijdstippen voor het 

afdekken van de stortplaats beschikbaar zullen komen en omdat het nog geruime tijd 

zal duren voordat het realiseren van de bovenafdichting van de stortplaats afgerond 

kan worden, zal het noodzakelijk zijn om de voor de bovenafdichting bestemde stoffen 

tijdelijk op het voorterrein op te slaan. Ook vergelijkbare stoffen die later elders 

toegepast zullen worden, kunnen hier tijdelijk worden opgeslagen. Tot slot zal het 

voorterrein gebruikt kunnen worden voor het gedurende maximaal twee werkdagen 

op- en overslaan van stoffen of producten van derden, die per schip worden aan- of 

afgevoerd. Een en ander past binnen de vigerende Wet Milieubeheervergunning. 

 

Voor meer gedetailleerde informatie hieromtrent verwijzen wij u naar onze aan u 

gerichte brief van 10 april 2013, ons kenmerk PZH-2013-372767329. 

 

 

Den Haag, 2 juli 2013            

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 

secretaris,                                     voorzitter, 

 

mw. drs. J.A.M. Hilgersom           J. Franssen 

 

 
 


