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Gifschandalen en het bekend worden van gifbelten blijven ook in Drente de aktualiteit van de
dag bepalen. In Drente zijn zo'n 1500 bedrijven
en bedrijfjes waaronder fotografen en apotheken
waarbij chemisch afval vrijkomt Bij het bekend
worden van de lokaties wordt bij de provincie de
ambtelijke moten in werking gesteld. Over het
beleid, het gebrek aan menskracht, de erfenis
van het verleden, de onmogelijkheid om nu nog
illegaal in Drente te storten en het gifsyndroom
praten we met gedeputeerde voor milieuzaken
Aakbik Eshuis (39 jaar) en voorzitter van de
Stichting Milieu Rondomme Cobie Ensink (41
jaar). De vraag of de stelling: de vervuiler betaalt
juist is, moet ontkennend beantwoord worden.
n 1980 werden 26stortplaatsen verdacht van
chemisch afval, in maart 1983 waren 34 gifbelten bekend en in deze grote gifatlas staan 147
gijbelten. Wat is het beleid van het chemisch afval
in Drente?
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Eshuis: 'Drente is één van de eerste provincies
geweest die een verordening industriële afvalstoffen, bouw- en sloopafval en agrarisch afval
tot stand heeft gebracht. Dat was vóór dat er
een Wet Chemische Afvalstoffen bestond.
Daarmee heeft de provincie zicht willen krijgen
op de afvalstromen van bedrijfsterreinen die er
waren, waaronder chemisch afval. Daarbij hebben we ook vergunningen afgegeven om voor
de ene stof naar een stortplaats te gaan en voor
een andere stof naar een afvalverwerkend bedrijf. Wel wil ik zeggen dat we daar ook in
Drente veel te laat mee geweest zijn. Die verordening kon niet meer van kracht zijn toen de
Wet Chemische Afvalstoffen van kracht werd.
In het kader van de bodemsanering heeft Drente als eerste een inventarisatie gemaakt. We
hebben daarbij aan aËe gemeenten en waterschappen gevraagd om verdachte stortplaatsen
aan te wijzen. Daarbij zijn de 26 plaatsen die u
noemde naar voren gekomen. Naarmate de pu-

bliciteit toenam, kwamen er steeds meer meldingen binnen van partikuliere organisaties en
personen. Naarmate de kostenkonsekwenties
voor de gemeenten duideüjker werden, vooral
de laatste tijd, is de stroom van meldingen daar
aan het afnemen. Een en ander betekent dat
ons bodemsaneringsprogramma nu al 60 gevallen omvat. Het beleid omvat 2 punten: we gaan
het probleem systematisch te lijf, dat betekent
in eerste instantie een oriënterend onderzoek en
op basis daarvan vervolg-onderzoeken. Een
tweede punt is dat we elke melding serieus nemen.'
Ensink: 'Als wij een melding krijgen, moeten er
in ieder geval twee personen zijn die een stortplaats hebben gesignaleerd. Wij adviseren die
personen dan kontakt op te nemen met de provincie. Op anonieme tips of brieven gaan wij
van Milieu Rondomme niet in.'
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Heeft u voldoende menskracht bij de provincie
om al deze meldingen te behandelen?
Eshuis: 'Dat is een reële zorg. In de begroting
vragen wij om de mankracht in die sektor te
versterken. In het begin van dit jaar werd hier
in huis het probleem niet onderkend dat een en
ander zo'n omvang zou nemen. Er komt volgendjaar nog 1 persoon bij, maar ook dat is te
weinig.'
Ah een melding binnenkomt bij de provincie, wat
is dan de procedure die gevolgd wordt?
Eshuis: 'In de eerste plaats wordt bij de gemeente gechequed of de lokatie bekend is. Er
zijn bv. bij de voormalige gasfabrieken mensen
bekend die je zo kunnen aanwijzen waar de
putten zitten met Berlijns blauw. Daarvan worden dan monsters genomen, die geanalyseerd
worden. De oriënterende onderzoeken worden
uitbesteed aan buro's als Grontmij, Heidemij,
DHV, Argus en Oranjewoud. Zo'n oriënterend
onderzoek duurt zo'n 6 maanden en kost
ƒ 15.000,—. Dan kan besloten worden tot een
nader onderzoek. Per situatie verschilt dat,
maar het kan inhouden dat er een geohydrologisch onderzoek verricht wordt en dat duurt opnieuw een aantal maanden en dan mag je hopen datje een saneringsonderzoek mag doen en
daarmee onderken je het probleem watje met
de stoffen moet doen: opslaan, verbranden of
laatje het liggen. Deze onderzoeken gebeuren
ook in opdracht van de provincie door partikuliere onderzoeksburo's.
Bij Huizing in Roden is zo'n saneringsonderzoek geweest en dat resulteert in tijdelijk opslaan van het chemisch afval bij de VAM. De sanering wordt uitgevoerd door een aannemer.
Soms komt het voor datje tijdens het onderzoek een kleine sanering uitvoert, bv. bij het
Bolhuisgat in Vries waar gekoncentreerd een
aantal stoffen bij elkaar zat.'

Gedeputeerde Aaldrik Eshuis geflankeerd door
Cobie Ensink (links) en Kinie Beekelaar, beiden
van Milieu Rondomme
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Eshuis: 'Er zijn transportbedrijven die op grote
schaal chemisch afval vervoeren naar
Oost-Duitsland, daar is geen kontrole op door
het provinciale bestuur, maar — naar ik aanneem — door het ministerie van VROM, die
Handel in chemisch afval
Wat wordt er met de chemische stoffen gedaan als belast is met de Wet Chemische Afvalstoffen.'
er gesaneerd wordt?
Eshuis: 'Aan de eigenlijke sanering zijn we nauWat vindt u van het indringende pleidooi van miwelijks toegekomen. Bij het Bolhuisgat zijn
nister Winsemius van VROM om de export van
landbouwvergiften van een Groningse industrie
chemisch afval te bevorderen?
in kontainers opgeslagen en afgevoerd naar
Eshuis: 'Dat vind ik geen goeie zaak. Maar we
AVR in Rijnmond. Verder moetje dit prohebben in ons land geen redelijke oplossing
bleem op de goedkoopste manier verantwoord
hiervoor en dat is een verwijt aan de overheid.
oplossen. Dat betekent oa. dat we in Nederland
We hebben in Nederland 1 Vi miljoen ton afval
veel te weinig verwerkingskapaciteit hebben en
per jaar en AVR kan 30.000 ton verbranden.'
moetje het dus opslaan. Voor de sanering van
de gasfabrieken bestaat waarschijnlijk een verIn Drente is geen bedrijf meer die illegaal gaat
werkingstechniek.'
storten
Ensink: 'De gemeente Schoonebeek heeft de
Alsje de export verbiedt, neemt dan het klandegifsloot voor Scado op laten schonen en het verstiene storten niet hand over hand toe?'
volgens kado gegeven aan Scado die het op zijn
Eshuis: 'Dat risiko zit er levensgroot in. Je kunt
beurt liet dumpen in kleiputten in Oost-Duitsdat alleen oplossen door meer verwerkingskaland.'
paciteit te kreëren?
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Gifsloot bij Scado
Ensink: 'Wij zijn fel tegen die export. De VAM
moet daar een grote rol in gaan spelen voor alleen de Drentse situatie. Verder vind ik dat produktieprocessen, waarbij afval vrij komt waar
absoluut geen verwerkingsmogelijkheden voor
zijn, stopgezet moeten worden. Voor Drente wil
ik overigens duidelijk stellen dat er geen een bedrijf is die het in zijn hoofd haalt om illegaal te
storten. Als ze het wel doen, komen wij er altijd
achter.'
Dal is een krasse uitspraak. Bent u die mening
ook toegedaan?
Eshuis: 'Men wordt wel voorzichtiger, vooral de
grotere bedrijven. Ik wil daarover echter niet
zo'n stellige uitspraak doen.'

Gaat u als provinciaal bestuur nu ook politieke
druk uitoefenen op Den Haag om de export van
chemisch afval tegen te gaan?
Eshuis: 'Alle milieugedeputeerden maken zich
sterk om meer verwerkingskapaciteit te kreëren
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en dat wil genoeg zeggen.'
Ensink: 'De denk dat we het probleem met chemisch afval over 20 jaar de baas kunnen zijn.
We zijn nu op een keerpunt in positieve zin.'
Eshuis: 'Dat vind ik ook en ik denk dat het binnen 20 jaar kan.'
Ensink: 'Ik vind het opmerkelijk dat er nog niemand in Drente is aangesteld in het kader van
de wet bodembescherming, terwijl er
ƒ 200.000,- in het vooruitzicht is gesteld.'
Eshuis: 'Het gaat hierbij altijd om het feit dat
de bodem en het water in die bodem met elkaar te maken hebben. Drente was de eerste
provincie die een grondwaterkwaliteitsverordening had in 1968. Een zaak die hier verder mee
te maken heeft is de zaak van de roestende olietanks. Voor deze aktie 'tankslag' hebben we
ƒ780.000- gereserveerd. We hebben al 1600
van deze onherroepelijke situaties tegengegaan
door ze onschadelijk te maken. Ik vind dat de
burgers daar meer aan hebben dan dat er nog
eens een ambtenaar bij komt.'
Erfenis van het verleden
Waarom worden de kosten van bodemsanering
voor het overgrote deel afgewenteld op de gemeenschap, terwijl het uitgangspunt van de milieuwetgeving is, dat de vervuiler betaalt?
Ensink: 'Vanuit de milieubeweging hebben we
het idee van een superfonds gelanceerd, dat in
Amerika, Zweden en Denemarken perfekt
funktioneert. Dat houdt in dat een heffing op
basis-chemikaliën aan bedrijven wordt gevraagd om verwerkingsmogelijkheden te kreëren en om bodemsanering te betalen. Nu moeten de gemeenten voor een groot deel opdraaien voor de kosten.'
Eshuis: 'Vaak ligt bij de huidige bodemsanering
de dader op het kerkhof. Vaak is het verjaard of
er zijn meerdere bedrijven die op 1 plaats hebben gestort. Als je hen al wel kunt aanwijzen,
raakt zo'n bedrijf vaak failliet.'

Gifsyndroom
Wat betekent het grote aantal van 147 stortplaatsen in Drente voor de volksgezondheid?
Eshuis: 'Ik reageer wat cynisch: er is wel gevaar
voor het milieu en er is geen direkt gevaar voor
de volksgezondheid. Daarmee onderschat ik het
niet. De hoop dat we in Drente geen situaties
krijgen zoals in Lekkerkerk en Dordrecht; we
hebben ze op dit moment nog niet.'
Bestaat het gevaar ook niet indirekt, via het voedsel?
Eshuis: 'De kans datje schadelijke stoffen terugvindt in produkten die verbouwd zijn op
grond in wijken die volgestort zijn met filteraarde van Scado is minimaal. Angst daarvoor heb
ik wel eens aangeduid met een gifsyndroom.'
Wat vindt u van de trucs om chemisch afval te
verdunnen ofte vermengen zodat het niet meer
ab chemisch afval wordt beschouwd?
Eshuis: 'Dat is een vreemd stuk wetgeving.
Neem bv. de Doorspoeling. 100.000 ton boorspoeling met 2% bariet is chemisch afval, minder dan 2% is geen chemisch afval. Als je 90.000
ton boorspoeling hebt met V/2% bariet, betekent
dat zo'n 1350 ton puur bariet en dus geen chemisch afval.'
Wat vindt u van de horzel Milieu Rondomme
Eshuis: 'Daar waar Milieu Rondomme gelijk
heeft, behoort ze dat ook te krijgen en als dat
niet het geval is, gaan we dat bestrijden. De vind
dat ze betrouwbare informatie levert waar je als
overheid serieus mee moet omgaan. Het is een
aktiegroep die aktie moet voeren op de wijze
zoals zij denkt dat het goed is. Dat moet de
overheid respekteren.'

