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Cobie Ensink

Voor de Drentse milieugedeputeerde
A. J. Eshuis waren de onderzoeksresultaten van een door de Grontmij. in het
kader van de Interimwet Bodemsanering
uitgevoerd onderzoek naar verontreiniging van de bedrijfsterreinen van het
Schoonebeeker bedrijf Scado B.V., "een
enorme tegenvaller". Eshuis gaf aan voor
het onderzoek nog enige hoop te hebben
gehad, dat de vervuiling nog wel mee zou
vallen. Het viel dus niet mee. De Scado
bedrijfsterreinen zijn dan ook volledig
verziekt. Bedrijfsterreinen, grondwater
en omliggende greppels en sloten staan
bol van fenolen, alkylbenzeen, E.O.CL,
phtalaten (weekmakers) etc.

Rioolbuizen
Stond de hoorzitting op 21 april 1980 bol
van de Scadostank, de illegale bouw en het
opmerkelijke feit dat de waterhuishouding —
Wet verontreiniging oppervlaktewater —
voor wat betreft de autoriteiten onbesproken bleef, een nieuwe inspraakprocedure,
dit keer nav. een revisievergunningsaanvraag van Scado stond, afgezien van alweer
de stank en alweer de Wet verontreiniging
oppervlaktewater die alweer onbesproken
bleef, bol van chemisch afval, een illegaal
Burgemeester Schneeman en ir. E. de
rioolbuizenstelsel en de bodemverontSchrijver (InspMilieuhygiëne) bij Scado afval
reiniging van de Scado bedrijfsterreinen.
Het mocht niet baten!
illegale lozingspunten. Uit twee daarvan
"Dat er geen aanleiding is te veronderstellen werd geloosd. Eindelijk werd het de Provindat zich buiten de op de aanvraag aangege- cie duidelijk. Een reeks bodemmonsters op
ven plaatsen tanks, rioolbuizen of chemisch de bedrijfsterreinen is toen genomen. Ivm.
ind 1979 wordt bekend dat Scado
het illegaal laten dumpen van chemisch afval
afval in vaten in de bodem bevinden; dat,
haar vestiging te Zaandam wil sluiten.
nog afgezien van de vraag of een onderzoek bij de VAM te Wijster en op verschillende
De produktie van oa. weekmakers wil
plaatsen in Emmen, is Scado in april 1983
naar chemische bodemverontreiniging op
Scado overplaatsen naar het land der jahet gehele bedrijfsterrein, voorafgaand aan met een bezoek vereerd door een politieknikkers-Schoonebeek.
de vergunningverlening redelijkerwijs uit- macht van 80 man, waarbij de gehele boekVan een inspraakprocedure is nog lang
voerbaar is, voor een dergelijk verstrekkend houding in beslag is genomen. Op 2 augusgeen sprake, laat staan dat er vergunningen
onderzoek naar hun mening geen aanleiding tus 1983 heeft Scado een vergunningsaanverleend zijn, wanneer Scado met de bouw
vraag ingediend in het kader van de Wet verbestaat,"aldus Gedeputeerde Staten, die
van haar nieuwe vestiging start. Tegen de ilontreiniging oppervlaktewater, dit onder
daarmee zeer relevante bezwaren vooralslegale bouw wordt fel geprotesteerd. Gededruk van het Zuiveringsschap Drente dat
puteerde Staten sommeren Scado de bouw- nog bezweerden!
ivm. haar lakse houding ten aanzien van
aktiviteiten te staken. De bouw gaat echter
Scado ook was aangeklaagd bij het Internagestaag door!
Tegenvaller
Tijdens de hoorzitting van 21 april 1980 nav. Straatmakers die eczeem opliepen, misselijk tionaal Watertribunaal, en langs die weg onder grote druk is komen te staan, als enige
werden, zelfs een vorm van dronkenschap
de vergunningsaanvraag tracht de burgeoverheidsinstelling die was aangeklaagd.
ervaarden na op de Scadobedrijfsterreinen
meester van Schoonebeek, M. L. C. M.
aan
de
slag
te
zijn
geweest,
konden
vooralsSchneemann, de illegale bouwaktiviteiten
nog doorgaan met het werken op de verziekeen legaal tintje te geven. Hij had naar zijn
zeggen de zaak uitgezocht "tot aan de Raad te bodem. Het illegale rioolbuizenstelsel
van State toe, de bouw was legaal". Bij na- bleef vooralsnog buiten schot en in bedrijf!
Met het bekend worden van analyseresultavraag bij de Raad van State bleek daar echter niets bekend. Een feit is dat Scado door- ten van het slib uit een der sloten — in 1982
— bleek de situatie zeer ernstig te zijn, het
ging met de bouw onder het toeziend oog
van de autoriteiten op een volledig chemisch slib, werd deels uitgegraven. Tijdens de uitgraving ontdekten provinciale ambtenaren 5
vervuild terrein.
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