Jan Koops

In deze gifatlas van Drente wordt een overzicht gegeven van al die plaatsen in de provincie
waarvan we weten of vermoeden dat de bodem is verontreinigd. Deze lijst zal nog wel langer
worden omdat door het ontbreken van voldoende kontrole en een slechte wetgeving niemand
zicht heeft op wat er is gestort Bovendien worden diegenen, die het zouden kunnen weten,
gever niet met het verleden gekonfronteerd.
Gewone burgers kunnen zich soms herinneren waar in hun eigen omgeving kanalen
zijn dich tgegooid, wat voor soort afval er bij
bepaalde bedrijven vrijkwam enz. Maar
waar moetje met dit soort informatie naar
toe? En als je het vennoeden hebt dat er
iets niet in de haak is, hoe kom je er achter
wat wel en wat niet mag? En als je je ongerust maakt over al die cijfers in dat onderzoekrapport... wie kan je vragen beantwoorden?
In de onderstaande tabel staat globaal aangegeven welke instantie verantwoordelijk is
voor de uitvoering van bepaalde wetten.
Die instanties kun je bellen. De provincie

heeft zelfs een speciaal milieu-alarmnummer. Ook bij de Mitieuraad Drenthe en de
Inspektie voor de Volksgezondheiden Milieuhygiëne kun je altijd terecht. Het is altijd
verstandig, wanneer je een milieuklacht
hebt om deze niet alleen te melden bij het
bevoegde gezag maar ook bij de Inspektie
en de MUieuraad. Bel na enige tijd op om
te vragen of men er iets aan doet! Onderneemt men weinig aktie dan zijn er andere
mogelijkheden zoals de Chemiewinkel en de
Biologiewinkel. Deze winkels zijn verbonden aan de Rijksuniversiteit in Groningen
en kunnen eventueel onderzoek doen naar
de aanwezigheid van bepaalde gevaarlijke

Overheid
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
(oa. verantwoordelijk voor de Wet chemische afvalstoffen)

College van Gedeputeerde Staten
(oa. verantwoordelijk voor de Wet inzake de luchtverontreiniging en de Afvalstoffenwet)

stoffen. Hoewel zij niet de mogelijkheden
hebben tot een grondig en diepgaand onderzoek kan op deze manier toch druk worden uitgeoefend.
Wanneer de indruk bestaat dat de hand
wordt gelicht met milieuvoorschriften kan
de Officier van justitie worden ingeschakeld.
En wanneer men zelf overweegt om juridische stappen te ondernemen kunnen de
Rechtswinkels helpen. Het is verstandig om
raadsleden en statenleden te informeren zodat zij vragen kunnen stellen in de gemeenteraad of in de provinciale staten. Veel invloed kunnen burgers en aktiegroepen uitoefenen via ÓQpers. Bestuurders, ambtenaren, industrie zijn zeer gevoelig voor negatieve berichten in de (plaatselijke) pers.
Het is goed te bedenken datje niet de enige
bent die zich bezorgd maakt. Informeer zonodig bij de Milieuraad of er een milieuwerkgroep in je omgeving is. Neem ook

Van Alkemadelaan 85
Postbus 20951
2500 EZ Den Haag
Westerbrink 1
Postbus 122
'9400 AC Assen

kontakt op met buurt- en wijkverenigingen.
Samen sta je sterker!
Het is duideüjk dat we er met het opruimen
van de gifbelten nog lang niet zijn. Er wordt
veel onnodig afval geproduceerd. Vaak
weet men niet eens hoe het verwerkt moet
worden. Gevaarlijke stoffen komen echter
op vele manieren ons milieu binnen.
Daarom is niet alleen een verbeterde milieuwetgeving en kontrole noodzakelijk,
maar moet er ook een preventief beleid gevoerd worden. Om te komen tot hergebruik, milieuvriendelijke technieken enz.
kunnen akties van milieugroepen niet gemist worden.
Wie meer wil weten over chemisch afval,
bodemverontreiniging, de mogelijkheden
om daar iets tegen te doen ed. moet maar
eens langskomen bij het Milieupand, Hertenkamp 8 in Assen.

070-264201

05920-55544
(tevens müieualarmnummer)

College van Burgemeester en Wethouders
(oa. verantwoordelijk voor de Hinderwet)
(Semi)overheidsinsteüingen
Inspektie voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne Groningen, Friesland en Drente

Kempensberg 6
Postbus 30020
9700 RM Groningen

050-239111

Arbeidsinspektie Groningen, Frieslanden Drente

Engelse Kamp 4
Postbus 30016
9700 RM Groningen

050-232957

Zuiveringschap Drente
(verantwoordelijk voor de Wet verontreiniging oppervlaktewater)

Eemland 1
9400 AE Assen

05220-54344

Algemene Inspeküedienst
(oa. kontrole op gebruik van bestrijdingsmiddelen)

Luttekestraat 35
Postbus 10063
8000 GB Zwolle

038-19674
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Keuringsdienst van Waren

Westerbrink 3
Postbus 126
9400 AC Assen

05920-55400

Hertenkamp 8
9401 HL Assen

05920-12585

Stichting Milieu Rondomme

Dennenweg 7
7764 AA Zandpol

05915-52408
05914-1916

Stichting Natuur en Milieu

Donkerstraat 17
3511 KJB Utrecht

030-331328

Nederland Giftrij
p/a Stichting Natuur en Milieu

Donkerstraat 17
3511 KB Utrecht

030-331328

Vereniging Milieudefensie

2e Weteringplantsoen
1017 ZD Amsterdam

020-221369

Noorderbreedte

Ossenmarkt9
9712 NZ Groningen

050-141956/732108

Dr. Nassaulaan 5
9401 HJ Assen

05920-13941

Chemiewinkel

Nijenborgh 16
9747 AG Groningen

050-114076

Biologiewinkel

BiologBch Centrum
Kerklaan 30
9717 HE Haren

050-118064

Buro voor rechtshulp

Oostersingel 7-9
9401 JX Assen

05920-15736

Buro voor rechtshulp

Stationsstraat 10b
7811GHEmmen

05910-10080

Milieuorganisaties
Stichting Milieuraad Drenthe

Overige instanties
Officier van justitie

36

