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Zaaknummer: 
2013/42974 
Referentie:      
2013/42975 

Raadsvergadering d.d. 18 februari 2014 agendapunt 8       
  
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 21 januari 2014 
 
Portefeuillehouder:   dhr. H.H. Assies 
Behandelend ambtenaar: dhr. F. Hoogheem 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 963 
E-mail adres:                f.hoogheem@tynaarlo.nl 
 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   Proces verbaal van oplevering Leemans. 
 
 
Onderwerp 
Vaststelling gemaakte kosten ruiming munitie rotonde Meerweg 
 
Gevraagd besluit 
 
De gemaakte kosten voor ruiming explosieven Tweede Wereldoorlog ter plaatse van de rotonde 
Meerweg vaststellen op € 228.364,--. 
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
Het verkrijgen van een suppletie-uitkering van 70% uit het gemeentefonds van de gemaakte kosten 
voor het ruimen van de aangetroffen munitie tijdens de aanleg van de rotonde Meerweg. 
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Een verzoek voor een suppletie uitkering van het gemeentefonds moet voor 1 maart 2014 zijn 
ingediend bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hiervoor moet een raadsbesluit waarin de 
gemaakte kosten worden goedgekeurd worden ingediend. Na indiening van het raadsbesluit zal in de 
circulaire van mei 2014 bekend worden wat de hoogte van het bijdrage is. In principe bedraagt dit 
70% van de gemaakte kosten. 
 
Wat ging er aan vooraf 
Eind april 2013 hebben wij van de politie melding gekregen dat een inwoner van de gemeente met 
behulp van een metaaldetector 40 scherpe patronen heeft gevonden in een hoop grond vrijgekomen 
bij werkzaamheden ten behoeve van de rotonde Meerweg. 
Naar aanleiding van deze melding hebben wij de hoop grond afgezet en contact opgenomen met het 
gespecialiseerd bedrijf Leemans Speciaalwerken. 
Op basis van de gevonden patronen was de verwachting dat de verspreiding van de munitie beperkt 
zou zijn en dat ruiming een paar dagen zou duren. 
 
Tijdens de 1e ruimingsdag bleek dat er niet alleen kogels maar ook granaten aanwezig waren. 
Hierop is besloten het ruimingsplan aan te passen en de sleuf voor het gas- en watertransport 
leidingvrij te laten graven door Leemans. Na het vrijgraven van de sleuf is de rest van het terrein 
door middel van grondradar op granaten onderzocht. Na dit onderzoek is de grond afgegraven om 
buiten het terrein van de rotonde verder onderzocht te worden.  
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Tijdens het onderzoek bleek de munitie zich vooral te bevinden op de locatie van een voormalige 
sloot langs de Hoofdweg en de Meerweg, deze lag deels onder het asfalt van de Hoofdweg en de 
Meerweg.  
 

Tijdens ruimingswerkzaamheden is onderstaande munitie aangetroffen, deze zijn inmiddels door de 
E.O.D. onschadelijk gemaakt. 

 
 
Tijdens de voorbereiding van de aanleg van de rotonde is er geen onderzoek uitgevoerd naar 
eventuele aanwezigheid van munitie in dit gebied. Op en nabij de locatie hebben in het verleden 
veelvuldig werkzaamheden plaatsgevonden, hierbij valt te denken aan, de aanleg van een 
pompgemaal, gastransportleiding van de Gasunie, aanleg diverse kabels en leidingen, 
wegverbredingen en slootonderhoud. Bij geen van deze werkzaamheden is munitie aangetroffen. 
 
Tijdens de ruimingswerkzaamheden is alleen het gebied binnen de grenzen van het project rotonde 
Meerweg onderzocht. De verwachting is dat ter plaatse van de voormalige sloot aan de oost- en de 
zuidkant van de rotonde nog munitie in de grond aanwezig is. Bij toekomstige werkzaamheden moet 
hier rekening mee gehouden worden. 
 
Veiligheid 
Wanneer er een melding wordt gemaakt van de vondst van OCE bij de politie wordt de burgemeester 
hiervan geïnformeerd. Vanaf dat moment is de burgemeester het bevoegd gezag en eigenaar van het 
OCE.  Als er een vermoeden is dat er mogelijk meer OCE ter  plekke aanwezig is wordt een 
gespecialiseerd en tevens OCE- gecertificeerd bedrijf gevraagd (bodem)onderzoek uit te voeren en 
een plan van aanpak op te stellen. Voordat ruimingswerkzaamheden hun vervolg kunnen krijgen dient 
het plan van aanpak goedgekeurd te worden door het bevoegd gezag( burgemeester). Afhankelijk van 
de aard en omvang van het OCE wordt er besloten wat de veiligste manier van werken en /- of ruiming 
van het OCE is.  
 
Op locatie Meerweg is ten tijde van de ruimingswerkzaamheden al het overige uitvoeringswerk 
stilgelegd. Allen zo kon de veiligheid voor derden gegarandeerd worden. Tevens was de locatie 
afgeschermd met munitie werende schermen, dit om eventuele onverwachte detonatie en 
bijbehorende scherfwerking af te schermen. 
Tevens is de buurgemeente Haren ingelicht over deze werkzaamheden en de vondst van munitie.  
 
Hoe informeren we de inwoners? 
De direct aanwonenden zijn na het aantreffen van de munitie diverse malen schriftelijk en via een 
inloopavond van de situatie op de hoogte gebracht en gehouden. Overige inwoners zijn via een 
persbericht en de gemeentelijke website geïnformeerd. 
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Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
 
Kosten; (reeds gemaakt) 
Beschrijving     Kosten   BTW  
 Incid./Struc. 
Ruimingswerkzaamheden Leemans   € 194.971,--  € 40.944,--  I 
Kosten Waterbedrijf Groningen   €     2.081,--  €   I 
Ondersteuning door aannemer rotonde  €   31.312,--  €   6.576,--  I 
 
De totale gemaakte kosten bedragen dan: 
Incidenteel: € 228.364,-- 
Structureel: € 
  
De kosten zijn, overeenkomstig de geldende verantwoordingsregels, verantwoord in het jaar 2013. Dit 
is het jaar waarin de kosten zijn gemaakt. Deze kosten maken daarmee onderdeel uit van het 
resultaat 2013. De kosten zijn opgenomen onder programma 8 (wegen).  
 
      
Dekking 
Suppletie uitkering Ministerie van Binnenlandse Zaken 70% 2014   € 159.855,-- 
Begroting 2013 (4080197) Rotonde Meerweg      €  68.509,-- 
 
De totale dekking bedraagt dan: 
Incidenteel: € 228.364,-- 
Structureel: - 
 
Dit heeft in 2014 dus een positief effect op het begrotingsresultaat van € 159.885 in 2014. Dit zal 
worden meegenomen in de voorjaarsbrief of najaarsbrief, zodra deze suppletie-uitkering door het rijk 
aan de algemene uitkering van de gemeente is toegevoegd.  
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
P. Adema, burgemeester 

 
 

mr. J.P.J. van Muijen, secretaris 
 
 

 


