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/n aanbouw zijndefabriek van Ventron.

UITBREIDING CHEMISCH COMPLEX
IN DELFZIJL
M O R T O N IS EEN AMERIKAANS CHEMISCH BE-

drijf met verschillende divisies in oa. de farmaceutische industrie, reuk- en smaakstoffen, kunststoffen, rubber en cellulosemiddelen. Tot die
laatste tak behoort Ventron. Het bedrijf zal natrium-boro-hydride gaan produceren, een bleekmiddel voor de pulp- en papierindustrie.

Risiko's en gevaren
De produktie van deze stof is niet zonder gevaar
voor mens en milieu. Er komt bv. een afvalstroom
vrij waarin oa. boorzuur, olie en methanol voorkomen. Boorzuur is een grijze-lijststof, hetgeen
betekent dat lozing op oppervlaktewater voorkomen moet worden.
Boorzuur is echter heel moeilijk uit het afvalwater te verwijderen, dus wordt het geloosd op
het kwetsbare Eems-Dollard estuarium, wat erg

schadelijk voor de fauna en flora zal zijn. Een dergelijke lozing is ook geheel in strijd met het regeringsbeleid voor de Waddenzee zoals neergelegd in de PKB Waddenzee waarin wordt uitgegaan van het zogenaamde 'stand-still' beginsel,
hetgeen betekent dat er geen verdere vervuiling
mag plaatsvinden. Bovendien is de hoofddoelstelling v a n deze P K B 'de bescherming, het behoud en
waar nodig het herstel van de Waddenzee als natuur-

gebied'. Ook stelt dezelfde nota dat nieuwe lozingen van afvalwater op de Waddenzee niet zullen
worden toegestaan.
Naast het afvalwaterprobleem is er ook sprake
van explosie- en brandgevaar. Er wordt in het
produktieproces namelijk gewerkt met vloeibaar
natrium dat per treinwagon wordt aangevoerd.
Ook wordt zwavelzuur gebruikt. Bij een explosie
kunnen giftige gassen ontstaan. In een soortgelijke fabriek van Morton bij Danvers, MassachusN O O R D E R B R E E D T E
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sets hebben gedurende de laatste 25 jaar 5 grote
incidenten plaatsgevonden. Uit de berekeningen
die voor de fabriek in Delfzijl zijn opgesteld, blijkt
dat een grote natriumbrand één keer in de 100
jaar kan optreden. Dat betekent een groot risiko
voor de werkenden in de fabriek, voor de omgeving van de fabriek en voor het waddenmilieu.

Ontwikkeling van het bedrijf
Met veel feest-vreugde werd Ventron afgelopen
zomer in Delfzijl binnengehaald. De heer Vonhoff presenteerde in z'n hoedanigheid als voorzitter van de (inmiddels ter ziele gegane) GIG (Centrum voor Industriebevordering Groningen) samen met het Ministerie van Economische Zaken
en de heer Bellego van Morton Thiokoll het bedrijf aan de pers.

0/>fo£industrieterrein van Delfzijl is een chemischefabriek in aanbouw, Ventron, een dochteronderneming van Morton Thiokoll B. V. Dit bedrijfzal een bleekmiddel voor de papierindustrie gaan vervaardigen, het zogenaamde natriumboorhydride.
Carla Alma

Gesteld werd dat Delfzijl een zeer gunstige vestigingsplaats is voor een dergelijk chemisch bedrijf vanwege de al aanwezige industrie, de subsidievoordelen van deze regio en de afnemers van
het bleekmiddel in Scandinavië.
Men vergat te vermelden dat er milieubezwaren
aan dit bedrijf kleven en dat Morton zo langzamerhand om die reden èn vanwege z'n slechte
naam ïn de V.S. (oa. als leverancier van de
brandstof van het vorige jaar verongelukte ruimteveer de Chalïenger) noodgedwongen andere
plaatsen moet zoeken voor z'n produkten.
Het begint er op te lijken dat het Eemsmondgebied de rol toebedeeld krijgt die ook aan Derde-wereldlanden wordt gegeven, nl. die bedrijven en produkten te maken en te konsumeren die
in de 'Eerste' wereld niet meer toegestaan worden.
Het is én om de genoemde milieubezwaren én

vanwege deze gang van zaken bij de komst van
het bedrijf en de daarom waarschijnlijk overdreven aankondiging ervan, dat de Werkgroep
Eemsmond van de Waddenvereniging haar
stekels vanaf het begin heeft opgezet tegen Ventron.
Nu zijn inmiddels de verschillende procedures
gestart en is intussen ook al met de bouw begonnen. Er is zelfs al gestart met bouwen voordat de
milieuvergunningen überhaupt waren aangevraagd. De fabriek staat er bijna, terwijl Hinderwetvergunning en een lozingsvergunning nog
resp. niet afgegeven en niet ter visie gelegd zijn.
Samen met de Milieufederatie Groningen heeft
de werkgroep Eemsmond een klacht ingediend
bij de Officier van Justitie.
Immers, oprichten van een bedrijf zonder dat
over de benodigde milieuvergunning wordt beschikt, is niet alleen in strijd met de Hinderwet,
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maar frustreert ook de rechtsbescherming die de
milieuwet aan derden biedt. We kennen inmiddels zo goed de argumenten die dan van bedrijfskant worden ingebracht bij behandeling van een
beroep bij de Raad van State: 'er is nu al zoveel
geïnvesteerd, niet afgeven van een vergunning zou kapitaalsvernietiging betekenen'. E e n r e d e n e r i n g die he-

laas nog steeds veel gewicht in de schaal legt.
Zo trots als Groningen is op deze vestiging die in
d e o g e n v a n d e C I G 'een bevestiging van de reeds jaren
in gang zijnde ontwikkeling betekent, waarbij in het
Eemsmondgebied een koncentratie tot stand komt van che-

mische industrie*, zo bevreesd zijn wij voor deze opstelling waarbij blijkbaar voor 30 arbeidsplaatsen en de verkoop van 6 ha grond het principe dat
de Waddenzee niet verder vervuild mag worden,
overboord wordt gezet.
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