
 

Raadsvergadering d.d. 2 februari 2016, agendapunt 11 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 19 januari 2016. 
 
Onderwerp:                   Tarragrond; herhaalde toezeggingen college aan gemeenteraad (op 
                                           verzoek VVD fractie)         
 
Portefeuillehouder:         -- 
Fractie VVD:                     dhr. Gezinus Pieters 
Tel. nummer:                     06-54675798 
E-mail adres:                     gezinus.pieters@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:                                                            
 
Bijlagen:                              Bijlagen 1 t/m 5 (ter inzage) 
 
 

Toelichting 

 
Op verzoek van de fractie van de VVD wordt u dit voorstel in bespreking gegeven. De fractie van de 
VVD wil het volgende met u bespreken 
Vanaf 2013 is er sprake van problemen met de sanering van de locatie in Tynaarlo (bijlage1). 
Bewust of onbewust is de raad bij herhaling onjuist verkeerd geïnformeerd of is er informatie 
achtergehouden.(in bijl 1op blz 2 en 3 wordt vermeld dat de grond geen afwijkende geur 
afgeeft en zelfs voldoet aan de kwaliteit landbouw/natuur. Dit is een klasse hoger dan de vereiste 
klasse wonen) Er is sprake van een bijzonderheid: enerzijds is de leeflaag verontreinigd met 
stoffen die de interventiewaarde voor grond overschrijden (bijlage2) en anderzijds  is er 
aanleiding te veronderstellen dat de vluchtige stoffen zich verspreiden door de leeflaag . Dat het 
college op de hoogte was, dan wel op de hoogte had kunnen en moeten zijn blijkt  uit de 
gespreksverslagen (bijlage 3). Er zijn eisen gesteld aan de saneringslocatie en de leeflaag. De 
leeflaag moet schoon zijn en er mag zonder melding bij de provincie niet worden gegraven in de 
leeflaag. Alles is (en moet zijn) gericht op het veilig kunnen gebruiken van de locatie met zijn 
huidige bestemming. 
 
De bijzonderheden met de leeflaag moeten door betrokkenen die op de hoogte zijn, direct 
worden gemeld bij het bevoegd gezag (meldplicht Wbb art. 28). Er dienen direct maatregelen te 
worden genomen ten aanzien van de vastgestelde bijzonderheden (bijlage4). Een voorbeeld is 
het verrichten van nader bodemonderzoek ter bepaling van de omvang en ernst van de 
verontreinigingssituatie ter plaatse (samenstellings- en bodemlucht-onderzoek). Er moet worden 
voorkomen dat mens en milieu blootgesteld worden aan milieurisico's. Indien er milieurisico's 
zijn dienen deze direct te worden weggenomen. Dit volgt allemaal uit artikel13 'Zorgplicht Wbb'. 
Het bevoegd gezag van de Wbb, (provincie Drenthe) heeft hierbij een toezichthoudende en 
handhavende taak. Indien betrokkenen onvoldoende reageren op de bijzonderheden wordt van 
het bevoegd gezag verwacht dat zij ingrijpt. Dit kan o.a. dwingend door middel van het opleggen 
van dwangsommen. 
 
Op basis van de informatie over de leeflaag van tarragrond kan worden geconcludeerd dat de 
kwaliteit van de leeflaag niet voldoet aan de gestelde eisen. Indien betrokkenen, inclusief 
gemeente en het bevoegd gezag Wbb, onvoldoende aandacht hebben voor de situatie, is het 
een optie  te rade gaan bij de inspecties ILenT (voorheen VROM-inspectie) enIof SZW 
(voormalige Arbeidsinspectie). Ook is het een mogelijkheid de situatie voor te leggen bij een 
gerenommeerd ingenieurs- of adviesbureau gespecialiseerd in bodemonderzoek en -sanering. 



 

 
Bij herhaling zijn door het college toezeggingen gedaan (bijlage 5) die niet of niet tijdig worden 
nagekomen. Graag wil de WD fractie bespreken wat de vervolg stappen moeten zijn. 
 
Voorgesteld wordt om de gevraagde discussie in maximaal 30 minuten te voeren. 
 
Gevraagd besluit: 
                                                  
De VVD fractie wil met  uw raad bespreken of  er  vervolgs tappen gezet  moeten worden 
en wat  deze zul len zi j n . 
 
 
 
Namens de fractie van de VVD 
 
 
G. Pieters,     fractievoorzitter 
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