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1. Eindafwerkingsplan Afvalberging Derde Merwedehaven
Derde Merwedehaven BV heeft een Eindafwerkingsplan laten maken voor de afvalberging nu de
afvalberging per 31 december 2012 is gesloten voor het storten van afval. Dit Eindafwerkingsplan
is op 19 november 2013 ter goedkeuring ingediend en op 14 januari 2014 goedgekeurd door de
provincie. Feitelijk betreft het een actualisatie van een eerder plan. Die actualisatie is nodig nu de
stortplaats vervroegd is gesloten en de eindafwerking moet worden voorbereid. Dit
Eindafwerkingsplan wordt beschouwd als een voorlopig ontwerp. Hoofdonderwerpen zijn de
vormgeving van de berg, het (technisch) ontwerp van de bovenafdichting en de recreatieve
inrichting. Vooraf aan de start van de uitvoering van de eindafwerking zal het plan opnieuw
worden geactualiseerd.
Net als bij het Nazorgplan is in het Eindafwerkingsplan uitgegaan van een zogenaamde dubbele
bovenafdichting. Deze variant heeft de voorkeur omdat deze veel langer meegaat waardoor
vervanging van de bovenafdichting en alle aanwezige begroeiing pas op heel lange termijn aan de
orde is. (minimaal na 75 jaar maar mogelijk na 100 jaar). De inzet bij de eindafwerking is er op
gericht om het graven in het afvalpakket zoveel mogelijk te voorkomen. Op dit moment wordt met
de inzet van bouwstoffen nog gewerkt aan de laatste vormgeving. Dat is nodig omdat na de
bovenafdichting straks al het regenwater via voldoende natuurlijk verloop aan de buitenzijde af
moet kunnen stromen.
Over de precieze inrichting van groen en mogelijke recreatieve voorzieningen is nog overleg
gaande tussen de contractpartijen. Op hoofdlijnen zijn in het Eindafwerkingsplan twee varianten
opgenomen. In 2014 zal dit verder worden uitgewerkt tussen contractpartijen waarbij ook de
omgeving (waaronder Sliedrecht) zal worden betrokken.
Bij het Eindafwerkingsplan is een globale planning gevoegd die inzicht geeft in de geplande
eindafwerkingsactiviteiten in 2014. Geconstateerd is dat de milieuvergunning uit 2002 niet op alle
onderdelen goed voorziet in de eindafwerking van de stortplaats. DMH BV is bezig met een
inventarisatie van vergunningvoorschriften die aangepast moeten worden om de eindafwerking
mogelijk te maken. De procedure voor het wijzigen van de vergunning zal in 2014 plaatsvinden.
Ook staat gepland om in 2014 de taluds rondom het voorterrein aan te passen aan de toekomstige
vormgeving. Naar verwachting wordt de eindafwerking na een periode van klink van het
afvallichaam in 2020 en 2021 gerealiseerd.
Het Eindafwerkingsplan is in concept besproken met de betrokken overheden en aangepast aan de
hand van gemaakte opmerkingen. DMH BV heeft het plan ook toegelicht tijdens een gehouden
openbare informatiebijeenkomst op 13 oktober 2013.
Het Eindafwerkingsplan is in concept ook voorgelegd aan de heer Vollenbroek van adviesbureau
MOB waarbij vooral gekeken is naar de aspecten die voor Sliedrecht van direct belang zijn.
Deze oordeelt in de bijgevoegde brief dat het een gedegen rapport is. Wat betreft de twee varianten
voor de visuele beleving van de berg in de toekomst zou vanuit de positie van Sliedrecht de variant
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“inpassen van de berg” in het landschap de voorkeur verdienen omdat de berg dan meer opgaat in
het landschap en deze variant ook gunstig is voor de biodiversiteit.
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