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Wim van der Pol

Het ziet er naar uit dat de verhuizing van
AAgrunol, de bestrijdingsmiddelenfabriek
uit de Oosterpoort in Groningen, naar
Delfzijl en Haren definitieve vormen begint
aan te nemen. Zowel in Delfzijl als in Haren
lopen de hinderwetprocedures soepel door,
dankzij de welwillende medewerking van de
diverse autoriteiten. In beide plaatsen echter
zijn ook vraagtekens te zetten bij de wel-
willendheid van diezelfde autoriteiten als het
om milieuveiligheid gaat. Die vraagtekens
worden hier gezet, benevens de uitroepte-
kens bij het feit dat de gemeente Groningen
zich voor 4 ton in de vingers dreigt te gaan
snijden aan AAgrunol.

De problemen in Delfzijl liggen het
duidelijkst: het bedrijf heeft daar-
een hinderwetvergunning aange-

vraagd en gekregen, zodat de nieuwe fabriek
gebouwd kan worden. Tegen het verlenen
van deze vergunning is de Milieufederatie
Groningen in beroep gegaan bij de Kroon.
Niet om het feit dat AAgrunol zich daar niet
zou mogen vestigen (wat zou betekenen dat
de huidige onveilige situatie in de Ooster-
poort zou blijven bestaan), maar omdat de
vergunning niet volledig en streng genoeg is.
Zo wordt gepleit voor een duidelijker voor-
schrift voor het laden van gevaarlijke vloei-
stoffen, voor een periodieke kontrole op de
aanwezige brandblus installaties, voor een
komputersysteem waarin alle gegevens over;
alle aanwezige chemikaliën direkt (bij kala-
miteiten) opvraagbaar zijn etc.

Niet brandbaar is ongevaarlijk
De meest in het oog springende gebreken in
de vergunning echter zijn de volgende:
In Delfzijl weigert men halsstarrig af te stap-
pen van het kinderlijke motto 'niet brand-
baar is ongevaarlijk'. In de vergunning wordt

dan ook wat betreft gevaarlijke stoffen nog
steeds streng onderscheid gemaakt naar
brandbaarheid. Dit doet zwaar onrecht aan
het feit dat onbrandbare stoffen bij verhit-
ting kunnen ontleden of verdampen, met alle
onvoorspelbare risiko's van dien. Tevens
huldigen B en W van Delfzijl de opvatting
dat broei vrijwel onmogelijk is in MANEB-
bevattende AAgrunol (tussen-) produkten, •
en dat hiervoor dus geen speciale maatrege-
len nodig zijn. Een en ander wordt bij voor-
baat al gelogenstraft door de brand in januari
'81, onstaan door broei in een MANEB-men-
ger. Het woord is nu aan de Raad van State.

Onbegrijpelijke kompromisoplossing
In Haren werd de inspraakprocedure in het
kader van de hinderwet omlaaggehaald en
tot nutteloze formaliteiten bestempeld.
AAgrunol heeft daar al 40 jaar een proefter-
rein voor bestrijdingsmiddelen, midden in
een waterwingebied. Momenteel nog zonder
vergunning (sic!) maar in het kader van de
verhuizing en uitbreiding van het bedrijf is nu
een hinderwetprocedure gestart. Bezwaren
konden op een hoorzitting te Haren inge-
bracht worden. De milieufederatie, de werk-
groep AAgrunol en het gemeentelijk water-
bedrijf Groningen hadden ernstige bezwaren:
AAgrunol gaf geen garanties dat er geen

AAgrunolproefterrein Haren ligt in waterwinge-
bied. Op voorgrond aardappelteelt met kwikbe-

'zwarte lijst' bestrijdingsmiddelen, de giftige
dus, getest zouden worden. Er waren geen
strenge veiligheidsvoorschriften bij de ont-
smetting van pootaardappelen met kwik-
bevattende middelen. De veiligheid van de
drinkwatervoorziening zou al een stuk beter
gegarandeerd zijn als AAgrunol door interne
verschuivingen een eindje verder van de
waterput afging strooien en testen, en als de
gemeente Haren in navolging van de provin-
cie Overijssel een strenge selektie zou
toepassen wat betreft de toelating van bestrij-
dingsmiddelen in een waterwingebied. Onze
hoop is echter zeer gering: na afloop van de
zitting deelde de burgemeester van Haren
mee dat deze kwestie - in goed overleg met
AAgrunol en de regionale inspektie voor de
volksgezondheid en milieuhygiëne - nu
verder vlot afgehandeld kon worden. Met
name de meegaande opstelling van de
inspektie is een onbegrijpelijke kompromis-
oplossing.
Al met al wordt ook de gemeente Groningen
de dupe van dH geharrewar. Zolang er geen
onherroepelijke vergunningen (dus t/ m de
Kroon) zijn voor alle onderdelen van het
nieuwe AAgrunol, krijgt de gemeente de
subsidie van 3,78 miljoen van het rijk niet.
Op z'n hoogst een voorschot tot 90%. De
gemeente heeft echter wél aan AAgrunol
beloofd de 3,78 miljoen meteen te betalen,
zodat men zo'n 4 ton zelf moet voorschieten.
Waar nog geen rekening mee is gehouden op
A \\ i il i '

* ,

184


