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Sinds de vondst van de vaten mut dioxine-houdend afVal in 1980, is er veel onderzoek venldit op
en aan de VoIgermeeipQlder, de grootste chemische belt van Nedeiland. Begin 1994 legde de pmYin-
de uiteindelj(jk een nitgewerict. isoleringsplan (oflficieel "sanierlng^lan") voor aah de loinister van
VROM. De genteente Anisterdaro Bet tegeJiik .weten zelf een la^ inioriteit aah de isoleiing van de
Voigenneeipold^ te geven. Sinds jnli 1994 heeft de genteente Amsterdam het bevo^de gezag en
blijft weigeren om een hogare priiaiteit aan j^e isoleiing van de belt te geven. De minister, Bfaigreet
de Boer imniddels, heeft de plannmi goedgekeurd maar wacht min of meer af. Ze zegt dat het een
kwesHe van geld is. Daar wordt mcmente^ aan geknutseld door te beklB^ hoeveel geld kah wraden
bespaard door op de belt vervuilde grand te gebrpiken. Het buigerkomitee bUjft protesteren tegen
uitstel en probeert todh weer vaad in de zaak te krQgen.

Vorige winter werden de rulin 1100 vaten,
die in 1981 zljn opgelepeld, verbrand in de
yuUverbrandlng in Rjynmond. Dit vormt een van
de weinige concrete stappen, die tot nu toe
rond de Volgemeeipoldw zljn ondernpmen. Er
is verder. nog een werkweg aangelegd over het
voonnalige Essenlaan^e en is er op de belt een
proefinstallatie voor de waten;uivering ge-
bouwd. Een magere oogst bijna vjjftien jaar na
de ontdekking van het gif. .

De direkteur van de milleudienst van Am

sterdam heeft juni 1994 namens het gemeen-
tebestuur een brief aan de ininisr.er gesehreven
met het .verzoek de isoleiing vjin de Vojiger-
meei^oMCT eSr(, lage- prioriteit to geven. Am
sterdam heeft namelljk een prioriteitennota
opgesteld, waarin de isolering vttn de Volger-
meerpolder pas op de zesde plaats voorkomt.
Volgens Amsterdam moeten andcre sanerings-
gevallen voor gaan, namelijk twee terreinen
van voorraallge gasfabrieken, de bidmerzeedijk
en twee bouwiokalies. Volgens de wet bodem-
sanerlng moet Amsterdam voor 10% van de
totale kosten van de isolering vjin de Volger-
m^rpolder opdraaien. Voor de s8inertngsprc(}ec-
ten, waaraan Amsterdam een hcgere prioriteit
geeft, zljn andere potten beschikbaar uit rUks-
bijdragen. Die kosten de Gemeente dus weinig
of niets. • •

De Volgermeerpolder gaat de gemeente Am
sterdam echter onvermJijdelBk we I geld kosten.
Het hikt er sterk op dat het bestuur de zaak
uitstelt totdat de nieuwe stadsp'ovincie (ROA)
de zaak kan ovememen. Dan draalen de geza-
menlijke gemeenten en alleen de nieuwe ge
meente Amsterdam-Noord voor de wettelijke
b^drage op.
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In Januari 1994 verzocht het Burgerkomitee
aan de gemeenteraad van Amsterdam om aan
de Volgermeerpolder hoger op de priorlteitenlBst
te zetten. Er werd met argumenten aangetoond
dat de wijze waarop de piiorihdtsstelling tot

stand was, gebracht, niet deugde, BB de behan-
dellng dat verzoek door de raadscommissie
milieu, bleek dat geen van de leden de betref-
fende stplbcen kende. De gemeenteraad liet de
zaak yeivolgens oyer aan Burgemeester en
Wethouders. Begin jiili 1994 kwam het antwoord
van B en.W. Daai^ werd verwezen naar een
advies van de mllieudirecteur, ze waren het
met dat advies eens. B en W noch gemeente
raad hebben de stukken waarschijnlijk ooit
gelezen.

Het advies herhaalt wat al in de prioritei
tennota stond. Namelijk dat het rijk weinig geld
heeft en dus prioriteiten moet stellen en dat
Amsterdam daarbij een han^e mpet helpen.
Vervolgens, dat de prc^ecten in de -waar
men wil bouwen- urgenter zijn dan dat ene
geval midden in Waterland. Het advies gaat
niet in op het door het iBurgerkomitee naar
voren gebrachte argument, dat de Volgenneer-
pplder heel groot is, zeer emslig vemiild en
pen bedreiging vormt voor de bmliggende zeer
kwetsbare landbouwgronden. Dat er ook nog
een dorp met 2.500 iiiwoners naast ligt, is vol
gens het advies bovendien van geen enkel
belang. De urgentiescore op dat punt bhjft voor
Amsterdam nuL

Volgens het advies van de milieudirecteur
vlndt er vanuit de Volgermeerpolder geen
verspreiding van schadeljjke stoffen naar de
omgeving plaats. Dat is onwaar. Onderzoeks-
rapport^ uit 1983 wijzen op het tegendeel. De
onderzoekers wezen toen al op het gevaar van
de verspraiding en op de staging van kosten
die elk uitstel zal betekenen. In de bodem van
de naast de yplgermeerpolder liggende diepe
polders zijn in het begin van de jaren tachtig
al chemische stoffen gevonden die uit de belt
moeten ziJn gekomen. De reistijd werd toen op
dertig jaar geschat. Het storten van de meeste
chemische stoffen vond rond 1960 plaats. Het
wordt tijd om te bnderzoeken hoever de ver-
vuillng nu is voortgeschreden.




