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Het jaar 1983 was een roerig jaar op het gebied
van chemisch afval in Noord-Nederland. In
maart organiseert Noorderbreedte een sympo-
sium over groot en klein chemisch afval. In juni
doet de officier van justitie te Assen een inval bij
het chemisch bedrijf Scado te Schoonebeek, me-
de naar aanleiding van een eerdere inval bij het
transportbedrijf Wittendorp te Klazienaveen die
veel chemisch afval illegaal gedumpt heeft in
Drente. In maart verschijnt de Kleine Gifatlas
van Nederland, als bijlage van 'Wij Nederland,
met 34 stortplaatsen in Drente. Drente, toch al
een provincie waar veel vuil gestort is, nl. het
stadsvuil van West-Nederland bij de VAM in
Wijster, wordt met de uitgave van deze Grote
Gifatlas opgezadeld met 147 stortplaatsen van
chemisch afval.

Het beeld dat algemeen van Drente bestaat
is dat van een schone, rustige provincie.
Het uitbrengen van een Grote Gifatlas

van Drente lijkt daarmee in scherpe tegen-
spraak. Gebleken is echter dat Drente wat be-
treft de landelijke situatie van giftbelten, veront-
reinigde bodemsituaties ed. geen uitzondering
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vormt. Dit ondanks het feit dat we toch te ma-
ken hebben met een provincie met betrekkelijk
weinig industrie. De verklaring voor het ont-
staan van dit soort situaties is echter voor elke
provincie hetzelfde. In de eerste plaats is er
sprake van een volstrekt ontoereikende wetge-
ving. Pas in 1979 werd de Wet Chemische Af-
valstoffen van kracht en op de Wet Milieuge-
vaarlijke Stoffen en de Wet Bodembescherming
is nog steeds het wachten. De kontrole op de
bestaande wetgeving van de kant van de ver-
antwoordelijke overheden was eveneens onvol-
doende. In 1975 deed de toenmalige Vereniging
Milieubeheer Noord Nederland een onderzoek
naar de kwaliteit van vuilstortplaatsen met een
provinciale hinderwetvergunning. Hun konklu-
sie was dat er onder de stortplaatsen vele waren
\vaar het lijkt of er geen andere eis wordt gesteld,
dan het vuil maar kwijt te zijn'. De inventarisatie
in het kader van de Interimwet Bodemsanering
in 1980 bracht aan het licht dat ook stortplaat-
sen die onder de kontrole van gemeenten vielen
hetzelfde beeld gaven.

Samenwerking Noorderbreedte en Milieuraad
Drenthe
Bij het bekend worden van lokaties worden ge-
gevens daarover op de gebruikelijke ambtelijke
wijze verwerkt en wordt er zo nodig een onder-
zoek ingesteld. De methodiek die wordt ge-
volgd ter afwikkeling van een en ander, plaat-
sing op de provinciale lijst en het bepalen van
de prioriteiten ten aanzien van te ondernemen
stappen — hoe korrekt ook uitgevoerd —, draagt
wel bij tot mogelijke oplossingen maar voor
(geïnteresseerde) burgers is het vaak een ondui-
delijk en schimmig spel. Uit de vele telefoontjes
die ons en de bij ons aangesloten organisaties
bereiken — veelal na doorverwijzing oa. van ge-
meenten — blijkt dat burgers behoefte hebben
aan praktische informatie.
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De top tien van de Drentse hot spots

1 Roden-Nieuw Roden, bedrijfsterrein Huizing, no 1
2 Schooncbeek, Gal van Keef, no 132
3 Odoorn, Zegwaard, no 51
4 Assen, gasfabriek, no 22*
5 Gievorden. gasfabriek, nu 129*
6 Hoogevcen, gasfabriek, no 65*
7 Mcppel, gasfabriek, no 55*
8 Schounebeck, bedrijfsterrein Scado, no 147
9 SdnoncbËek. Brunawijk, no 139

10 Vries-Yde, Bolhuisgal, no 12
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Het doel van de Grote Gifatlas Drente is:
1 Het geven van praktische informatie over

met name de afvalstortplaatsen met che-
misch afval.

2 De problematiek van het klein chemisch af-
val — met name het gedrag van burgers —
wordt onder de aandacht gebracht.

3 De partikuliere natuur- en milieubescher-
ming en de gemeentelijke en provinciale
overheden kunnen tijd besparen, omdat voor
gerichte informatie naar de atlas kan worden
verwezen. Bovendien sluit dit initiatief aan
bij een videofilm die in opdracht van de Mi-
lieuraad en de provincie wordt gemaakt over
de problematiek van het (klein) chemisch af-
val en gebruikt gaat worden op voorlich-
tingsbijeenkomsten. De presentatie hiervan
zal in het voorjaar van 1984 plaatsvinden.

Het is aan het vele speurwerk van Cobie En-
sink, voorzitter van Milieu Rondomme, te dan-
ken dat deze inventarisatie tot stand is geko-
men. Het speurwerk dat ook door de provincie
wordt erkend, gezien een zinsnede in de notu-
len van de statenkommissie voor de zorg van
het milieu op 3 oktober 1983.

'De voorzitter (A.J. Eshuis, red.) sluit zich graag
aan bij de lof die is geuit voor het werk van de
vrijwilligers... In het algemeen kan worden uit-
gegaan van de betrouwbaarheid van de met name
door mevrouw Ensink aangedragen gegevens.
Daarvan wordt dankbaar gebruik gemaakt.'
Naast de interviews en artikelen in deze uitgave
heeft de redaktie getracht een interview op te
nemen met een woordvoerder van de NAM.
Dit is echter geweigerd omdat de NAM, vol-
gens haar zeggen, nooit illegaal gestort heeft.

Deze atlas is een extra editie van Noorder-
breedte.
Exemplaren van deze gifatlas zijn te bestellen
bij de Milieuraad Drente, Hertenkamp 8,9401
HL Assen, tel. 05920-12585 en Noorderbreedte,
Ossenmarkt 9,9712 NZ Groningen, tel.
050-141956/732108.


