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Vervroegde sluiting van Derde
Merwedehaven is nu definitief
Provincie geeft nalatigheid bij aanvraag voor een nieuw stortplan Delta toe
De handtekeningen zijn onder
de overeenkomst voor de vervroegde sluiting van de Derde
Merwedehaven gezet. Daarbij
heeft de provincie vorige
week toegegeven nalatig te
zijn geweest bij de aanvraag
voor een nieuw stortplan
Delta.

u Van de redactie
U Sliedrecht
De gemeenteraad van Dordrecht gaf als laatste partij groen
licht voor de overeenkomst voor
vervroegde sluiting Derde Merwedehaven. Het provinciaal afvalbedrijf Proav, Delta, provincie Zuid-Holland en gemeente
Dordrecht konden daarmee
de overeenkomst afronden. Ze
verwachten dat hiermee ook een
eind kan komen aan de onrust
over de stortplaats.
In de overeenkomst over de
vervroegde sluiting staat dat
de stortplaats per 31 december
2012 dicht gaat. Dat is vier jaar
eerder dan was afgesproken.
Ook is afgesproken om niet langer onverpakt asbesthoudend
afval te storten. Hierover was in
het afgelopen jaar grote onrust
ontstaan in Sliedrecht.

Verwarring
Verder is overeengekomen dat
er geen verruiming plaatsvindt
van te accepteren afvalstromen.
Er mogen de komende jaren dus
geen afvalstoffen gestort worden
die de afgelopen jaren ook niet
gestort mochten worden. Hierover ontstond de laatste weken
verwarring.
Verschillende trajecten, over vervroegde sluiting, een rechtszaak
over een nieuwe vergunning en
discussie over een nieuw stortreglement, liepen door elkaar
heen. Partijen hebben afgesproken dat de nieuwe afspraken

De vervroegde sluiting van afvalstort Derde Merwedehaven lijkt definitief.
leidend zijn. Met de gemeente
Sliedrecht en met de Stichting
Werkgroep Derde Merwedehaven en het Burgerinitiatief is
afgesproken om vier tot zes keer
per jaar overleg te hebben over
bovenstaande zaken. Daarbij zal
ook inzicht worden gegeven in
de afvalstoffen die op de Derde
Merwedehaven worden gestort.

Provincie nalatig
De Provincie Zuid-Holland
heeft toegegeven dat zij de aanvraag van Delta voor een nieuw
stortplan in 2010 niet op tijd
heeft afgehandeld. Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie, hebben

dit geantwoord op vragen van
de Statenleden Van Dieren en
Fröling van de fractie ChristenUnie-SGP.
Het stortplan werd daardoor au-

Delta loopt
miljoenen mis als
het de afspraken
niet nakomt
tomatisch goedgekeurd. Met dit
stortplan wilde Delta meer soorten chemisch afval laten storten
op de Derde Merwedehaven bij
Dordrecht.
In januari ontstond in de regio

daardoor opnieuw de nodige
onrust toen de nalatigheid van
de provincie bekend werd. Het
ingediende stortplan leek voorbij
te gaan aan de lopende afspraken over sluiting met ingang van
1 januari 2013.
De provincie verwijst naar de
overeenstemming met Delta en
de Gemeente Dordrecht over
de vervroegde sluiting, inclusief
de aanvullende afspraken om
geen uitbreiding van te storten
(gevaarlijke) afvalstromen toe te
staan in de komende twee jaar.
Daarom vind GS een bestuursrechterlijke juridische inzet niet
nodig.
De provincie stelt dat het duide-
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lijk moet zijn dat de inzet erop is
gericht geweest om het probleem
langs de inhoudelijke lijn op te
lossen, en dat dit met de bestuurlijke afspraken die leidend
zijn, ook gelukt is.

Afspraken nakomen
Volgens Van Dieren van de fractie ChristenUnie-SGP mag je
verwachten dat Delta zich aan de
gemaakte afspraken zal houden.
“Er is veel geld gemoeid met de
vervroegde sluiting en Delta
kan de toegezegde miljoenen
mislopen wanneer het bedrijf
de afspraken niet nakomt. Maar
ook wij blijven de zaak kritisch
volgen.”

De kerkdiensten van zomdag 20 februari
Sliedrecht

Chr. Geref. Bethel wo. 16
febr. 19.45u ds. K. Visser; zo.
9.30u en 18u ds. A.v.d. Zwan
Chr. Geref. Eben-Haëzer
9.30 en 17u ds. JW Schoonderwoerd (HA en dzHA)
Ger.Gem. in Eben-Haëzer
12.30 en 19.30u ds. L. Terlouw
Geref. kerk vrijgem. 9.30u
ds. A.J. Holsappel; 16.30u
ds. L.M.v.d. Veen Geref.
kerk 9.30u ds. P.S. Veldhuizen; 18u ds. F.W. Verbaas
Herv. Gem. Grote kerk 9 en
10.45u ds. M.Klaassen; 18u
ds J.F. Tanghé jeugddienst
Herv. Gem. Maranatha 9.3u ds. A.H. Groen; 16.45 en
18.30u ds. J.J. Verhaar

Ned. Geref. kerk 9.30u ds.
H.JBruijns
R.K. kerk 11.30u euch.viering
past. K. Vlaming mmv Kordaatkoor. Vrijz. Geloofsgem. 10u ds.
H. Hartogsveld. Volle Ev. Gem.
Nw Leven (De Lockhorst) 10u
Danny Dane Hardinxveld-Giessendam

Herv. Gem. 9.30u ds. M.A.
Kuijt (beroepen predikant); 18u
ds. J. Blom Herst. Herv. Nassaustr. 9.30u knd. J. Kommerie;
18u ds. H. Verheul
Geref. kerk 9.30u ds. G. Olde;
17u ds J. Bruijn
Geref. Gem. Eben Haëzer 9.30
en 18u ds. W.J.Karels
Herv. Gem. oude kerk 9u ds.
A.T. Blijdeerveen; 10.45u kand.
J.W.Mout; 18u ds. A. ten Brinke

Herv. Gem. nieuwe kerk
9.30u ds. A.J. Kunz; 18u ds.
T.C. Guijt
Herst. Herv. Gem. Buitendams 205: .30u ds. A. Kos;
16u ds. P.C. Hoek
Vrijzinnige Geloofsgem.
NPB 10u drs. Z. Albada
Ned. Geref. Kerk (herv.centr): 9.30u en 16.30u ds Huizinga. Geref. Kerk vrijgem.
9.30u kand. G. den Dulk;
14.30u ds. A.v. Houdt
Geref. kerk 9.30u ds. J.
Bakker; 18u ds. B. Ridder .
Christengemeente (Breedeway) 10u W.v. Kalkert
R.K. kerk: 11u euch. viering;
do en vr 8.30u stille mis
Het volledige overzicht:
www.demerwestreek.nl

Chauffeurs getrouwd
Twee van de dierenambulancerijders uit Papendrecht, Erica en Johan, zijn vrijdag, 11 februari, in het huwelijksbootje
gestapt. Zij gaven elkaar het ‘ja-woord’ in het museum de
Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam. Ingezonden:
dierenbescherming Papendrecht. Ook een leuk bericht/
foto inzenden? redactie.mer@whm.wegener.nl.

Badminton voor
55-plussers
Sliedrecht

Badmintonvereniging Shuttle Up heeft de Stichting
Ouderenwerk Sliedrecht benaderd om een gezamenlijk
initiatieven te ontwikkelen
met betrekking tot sporten
voor senioren. Dit heeft erin
geresulteerd dat de badmintonvereniging een ontspannen, gezellig en vrijblijvend
sportuurtje brengt op de
donderdagmiddagen in
Sporthal De Valk.
Shuttle Up heeft ervaring
met werken met bijzondere
doelgroepen en zou graag
ook senioren bij deze sport
betrekken. De stichting
heeft hier enthousiast op gereageerd, omdat zij eraan wil
werken dat senioren meer
gebruik kunnen maken van
algemene voorzieningen,
waaronder sportverenigingen
en bevorderen dat deze meer
open staan voor senioren.
Het project past ook bij het
stimuleringsprogramma burgerinitiatieven dat ideeën van
burgers en verenigingen die
gericht zijn op versterken van
de maatschappelijke samenhang wil helpen realiseren.
Mensen moeten meer samen
doen, ongeacht leeftijd, achtergrond of interesse.
De kosten bedragen 2,50
euro per keer. Deelname is
vrijblijvend, men hoeft geen
lid van de vereniging te worden. Het enige dat men nodig
heeft is een paar sportschoenen. Voor rackets en shuttles
zorgt Shuttle Up.
Badminton voor 55-plussers op donderdagmiddag
van 16.00 tot 17.00 uur in
Sporthal De Valk, Valkweg
1. Informatie: Cor Polack
0184 414508 of 06 16503513
of www.shuttle-up.nl

Handleiding
‘Sudoku Wijzer’
Sliedrecht

Piet Barendregt uit Sliedrecht heeft een nieuw boekje geschreven. Het boekje
‘Sudoku Wijzer’ is voor alle
mensen die van sudoku puzzels houden. Piet Barendregt
vertelt dat het een eenvoudige handleiding is voor
beginnende en gevorderde
puzzelaars voor het oplossen
van eenvoudige en moeilijke
sudoku’s.
Dat de handleiding is bedoeld
voor iedere sudokuliefhebber
die op verloren momenten
een sudoku aanpakt. Piet
Barendregt heeft een oplossysteem voor elke sudoku
welke uit eigen ervaring is
opgebouwd.
Hij laat in het boekje op uitvoerige wijze en stap voor
stap het systeem zien welke
gebruikt wordt voor het oplossen van een sudoku-licht,
sudoku-zwaar, sudoku-loodzwaar.
De wens van de auteur is
dat steeds meer puzzelliefhebbers een hoger niveau
bereiken en daardoor meer
puzzelplezier beleven.
Meer informatie is te vinden
op www.sudokuwijzer.nl.

