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Voor het openbaar ministerie te Assen is
de zaak SCADO/Wittendorp afgedaan.
Op 6 januari 1983 werd de boekhouding
van het transportbedrijf L. Wittendorp te
Klazinaveen in beslag genomen. Op 26
april 1983 kreeg SCADO bezoek van een
politiemacht van 80 man die de boek-
houding in beslag nam. Volgens de
SCADO bedrijfsleider H. W. van Reg-
teren was er geen vuiltje aan de lucht,
"Vast staat dat SCADO in elk geval geen
druppel of korrel illegaal stortte," aldus
de Emmer Courant van 27 april 1983.
Op 6 maart 1985 maakt het openbaar
ministerie te Assen, dmv. een pers-
bericht, bekend dat er geen strafvervol-
ging zal plaatsvinden tegen beide bedrij-
ven. Op 24 oktober 1984 werd het open-
baar ministerie vereerd met een verzoek
van SCADO en twee direktieleden. Het
doel was strafvervolging te voorkomen.
"Het openbaar ministerie heeft na rijp
beraad besloten in casu de volgende
transaktievoorstellen te doen: Betaling
van ƒ 80.000,—, en verwijdering van alle
op dit moment opgegraven chemisch
verontreinigde grond op wettelijk toege-
stane wijze binnen een termijn van enke-
le maanden." Aldus het persbericht,
waarin tevens de bedragen die twee di-
rektieleden van de vestiging in Schoo-
nebeek moeten betalen om strafvervol-
ging te voorkomen, namelijk ƒ 5000,—
en ƒ 2500,—. Wittendorp betaalt
ƒ 10.000,— om van alles af te zijn. "Dat
het bedrijf (SCADO) schuld treft m.b.t.
het brengen van chemisch verontreinigd
afval via het transportbedrijf W. te Kla-
zienaveen op enkele plaatsen in de bo-
dem van Emmen. Het gaat hier om een
overtreding van de Wet chemische afval-
stoffen," aldus het persbericht. Omtrent
overtredingen van andere milieubes-
chermende wetten wordt gezwegen.

Feitelijk wordt op 26 april 1983 de boekhou-
ding van DSM resins in beslag genomen.
SCADO behoorde tot een divisie van Unile-

ver maar wordt begin 1983 overgenomen
door DSM. Na de inval — 26-4-'83—ver-
dwijnt de naam SCADO van het dak van één
der bedrijfsgebouwen. De onbezwadderde
naam DSM resins komt er voor in de plaats.
Het openbaar ministerie en andere over-
heidsinstellingen blijven bij de naam
SCADO. De gedeputeerde voor milieu-
hygiëne A. J. Eshuts weigert elk kommen-
taar op het persbericht, en ambtenaren be-
trokken bij de SCADO zaak krijgen een
spreekverbod. De zaak lijkt keurig in de
doofpot te zijn gestopt. Het 2e Kamerlid P.
Lankhorst (PPR) heeft op 20 maart 1985 de
minister van VROM — Winsemius — en de
minister van justitie — Korthals Altes —
schriftelijke vragen gesteld. "Bent u bereid
te onderzoeken of de verontreiniging van de
bodem door SCADO B.V. (DSM), in Zaan-
stad en Drente in aanmerking komt voor
een verhaalprocedure op grond van artikel
21 van de Interimwet Bodemsanering en de
Kamer over de resultaten van dit onderzoek
te informeren."

Hemelwater
Op 6-1-1977 beschikt SCADO over een ver-

gunning ingevolge de Wet verontreiniging
oppervlaktewater. De waterhuishouding
van het bedrijf lijkt daarmee te zijn ge-
saneerd. Het hemelwater van SCADO
wordt via een zestal lozingspunten op de
bermsloot voor het bedrijf geloosd. In 1982
ontdekt de Provinciale Waterstaat dat de
sloot ook tijdens droge perioden vol hemel-
water staat. Na de ontdekking is de sloot
binnen 3 weken droog en stelt de Provincia-
le Waterstaat een onderzoek in. Het onder-
zoek wordt uitgebreid naar de bedrijfsterrei-
nen van SCADO 1,2 en 3 (juni 1982). Na
het onderzoek verstuurt gedeputeerde
Staten van Drente een brief aan de toen-
malige Staatssekretaris voor de Volks-
gezondheid en Milieuhygiëne, — Mevr. I.
Lambers-Haquebard. Verzocht wordt de
SCADO bedrijfsterreinen op te nemen in
het Bodemsanering Programma van 1982
ivm. de gekonstateerde bodemverontrei-
niging, de veronderstelde ernst en de om-
vang.
Het Zuiveringsschap Drente ontvangt ook
een brief van GS op 5-7-1982: "Tijdens
werkzaamheden werden tien lozingspunten
waargenomen, waarvan twee lozingspunten
eerst na opschoning zichtbaar werden. Uit
laatstbedoelde lozingspunten kwam, ook tij-
dens droge perioden, een teerachtige vloei-



stofvrij, welke hoogstwaarschijnlijk week-
maker bevatte. Uit andere lozingspunten
kwam, naar proceswater stinkend water
vrij." Ook het Zuiveringsschap Drente komt
in aktie en stelt een onderzoek in. De ont-
dekkingen worden samengevat in een brief
verstuurd aan GS, op 20-9-1982: "Daarbij
zijn in plaats van 6 volgens de lozingsvergun-
ning gelegaliseerde lozingspunten echter 11
lozingspunten aangetroffen. Voorts bleek
dat op het dak van SCADO 2, resten week-
maker terecht waren gekomen, die bij re-
genval in de bermsloot werden geloosd."
Later blijkt SCADO ook voor SCADO 1 een
aantal extra lozingspunten te hebben voor
de afvoer van 'hemelwater'. Op 29 april
1983 verschijnt de officier van justitie Mr. S.
Zwerver, in VARA's Achter het Nieuws. De
boekhouding van SCADO is in beslag geno-
men nav. het mogelijk overtreden van de
Wet chemische afvalstoffen, de Hinderwet
en de Wet verontreiniging oppervlaktewa-
ter, aldus Mr. S. Zwerver. Omtrent het aan
de laars lappen van de WVO door SCADO
geen woord in het persbericht!

Kanalen voldonderen
Direkte aanleiding tot de beslagname van
de boekhouding, bij Wittendorp en
SCADO, zijn een aantal verklaringen van
werknemers van beide bedrijven.

"Ik bracht chemisch afval van SCADO naar
de Siepeldijk in Nieuw Amsterdam, de
Noordersloot in Erica, de Verlengde
Schepersweg in Klazienaveen en de Steen-
huiswijk in Barger Compascuum. Jarenlang
verzorgde ik het Scadoafval. Zodra een ka-
naal volgedonderd was, had Wittendorp wel
weer een nieuwe lokatie waar ik heen kon.
Nadat we bij de VAM zijn betrapt met
chemisch afval van Scado (14 oktober
1980) zijn we richting VAM voorzichtig ge-
worden, " aldus een informant in gesprek
met twee Provinciale ambtenaren dd. 22
september 1982. De ambtenaren wilden
weten hoe dat in z'n werk ging.
"Neem de verlengde Schepersweg, daar
was een bedrijf bezig de grond te verbe-
teren. Zwarte grond werd met zand in diep
getrokken sleuven door elkaar gemengd. Ik
ging 's avonds en 's nachts met Scadoafval
naar dat terrein en donderde de vracht in de
sleuf, wat zwarte grond er over zodat het be-
drijf, bezig met de grondverbetering, het
niet merkte. De volgende avond was er een
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nieuwe sleuf i n hu < m K u eer." En bij de
VAM?
"Nadat we betrapt zijn gebeurde dat niet
meer, maar voordien wel degelijk. De VAM
was van alle kanten open, ook 's avonds. Ik
heb er eens vijftig vaten heengebracht die al
lange tijd bij SCADO stonden opgeslagen.
Bij de VAM was reeds een gat gegraven
waarin ik 25 vaten tegelijk dumpte. Na het
karwei werd er grond over geschouen met
zo'n schuiver. Zo ging dat." Diezelfde amb-
tenaren werden ook met het 50 vaten ver-
haal gekonfronteerd tijdens een gesprek
met een Scado werknemer dat plaatsvond
op 1 februari 1983. "Die vaten kwamen uit
Zweden, van de SCADO vestiging daar, en
stonden reeds geruime tijd bij ons opgesla-
gen. Wat erin zat wisten wij niet. Toen een
auto van Wittendorp de vaten oplaadde, 25
per vracht, heb ik de chauffeur gevraagd
waar de vaten heengingen. Naar de VAM
zei de chauffeur."

Chemisch afval, een nieuw export-
produkt
Scado beschikt over een VIBA ontheffing
voor het storten van afval bij de VAM zoals
lege verpakkingsmaterialen, poetsdoeken
etc. Chemisch afval is uitgesloten. In 1979
krijgt de VAM 889 ton SCADO afval te ver-
werken. In 19801.192 ton waaronder, in
maart, 117 ton afvalzand en, in juni, 170
ton. Afvalzand dat was vrijgekomen bij de
uitbreidingswerkzaamheden van SCADO 2.
In Zaandam laat Scado midden 1980 een
volkomen verziekt bedrijfsterrein achter. De
sanering van het terrein wordt geschat op
ƒ 3,4 miljoen. De vestiging in de Zaanstreek
wordt gesloten. De produktie van oa. poe-
derharsen wordt voortgezet in Schoo-

nebeek. Vandaar de uitbreidingswerkzaam-
heden begin 1980. Een deel van de grond,
vrijgekomen uit de bouwput belandt op een
stuk grond achter SCADO 2. Het Zui-
veringsschap Drente, doende met een on-
derzoek, wordt verteld dat dat wordt afge-
voerd naar de AVR in Rotterdam. De grond
die is aangeboden bij de VAM wordt door
de VAM gemengd met licht oliehoudende
grond, afkomstig van de NAM, en gebruikt
als afdekmateriaal. Na 1980 loopt de aan-
voer van SCADO afval, ondanks de uitbrei-
ding bij SCADO, drastisch terug. In 1981 is
er 351 ton afval bij de VAM binnengebracht
en in 1982 nog maar 118 ton. Een verkla-
ring voor de drastische verlaging is er (niet).
Wel gaat SCADO na 1980 van start met een
nieuw exportprodukt, chemisch afval.
Jaarlijks worden honderden tonnen
chemisch afval in de bodem van Oost-Duits-
land gedumpt. Alhoewel het afval goed ver-
werkbaar is in Nederland is voor deze
schijnoplossing gekozen die per slot van re-
kening legaal is. Voor de VAM kwam de
schikking als een donderslag bij heldere he-
mel. "Onbegrijpelijk dat deze zaak met een
schikking is afgedaan, "volgens H. Swin-
kels, voorlichter bij de VAM. Voor minister
Winsemius kunnen milieukriminelen niet
lang genoeg gestraft worden. Met een schik-
king wordt die kans wel erg klein. Mogelijk
zijn de vragen van Lankhorst een aanzet om
een rechter die kans te geven. Mogelijk kan
dan ook uitgezocht worden wat de reden
was van het urenlange lozen van stinkende
gassen en dampen via de BY PASS op 4
maart 1985 hetgeen volgens DSM resins te
wijten zou zijn geweest aan een foute han-
deling van een personeelslid die een ver-
keerde knop had ingedrukt. Een knop die,
getuige de ontoelaatbare stank in de omge-
ving, keer op keer het personeel in verwar-
ring schijnt te brengen.


