
 

Raadsvergadering d.d. 28 juni 2016, agendapunt 10  
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 14 juni 2016. 
 
Onderwerp:                         Opdrachtformulering deskstudie en processtappen Tarragrond 
                                            Tynaarlo                                        
 
Portefeuillehouder:          Presidium 
Behandelend ambtenaar:    J.L. de Jong 
Doorkiesnummer:               0592-266606 
E-mail adres:                      j.l.de.jong@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:        Instemmen met de opdrachtformulering zoals door de   
                                            raadswerkgroep Tarragrond Tynaarlo is geformuleerd met de daarbij 
                                            behorende processtappen. 
Bijlagen:  

- raadsbesluit 
 

Toelichting 
In de raad van 2 februari jl. is het onderwerp Tarragrond Tynaarlo aan de orde geweest en heeft de raad 
ingestemd met het laten uitvoeren van een deskstudie door een onafhankelijke 3e partij waarbij college 
en gemeenteraad tezamen de opdracht tot deze deskstudie formuleren. Daartoe is een raadswerkgroep 
tarragrond ingesteld bestaande uit leden van de gemeenteraad en het college, ondersteund door de 
griffier en een ambtenaar. Deze raadswerkgroep bereidt de deskstudie voor en begeleidt de uitvoering 
ervan. Omdat het een deskstudie betreft worden geen aanvullende onderzoeken verricht. Bestaande 
dossiers en documenten worden bij de studie betrokken. De deskstudie moet onderbouwd zijn met 
verifieerbare stukken.   

 
Opdrachtformulering 
De raadswerkgroep Tarragrond stelt de volgende opdrachtformulering  voor: 
 

I. Op de NS locatie De Zanderij te Tynaarlo heeft sanering van de vervuilde grond plaatsgevonden 
waarvoor door de provincie Drenthe een saneringsbeschikking is afgegeven. Hiervoor is gebruik 
gemaakt van tarragrond. Vervolgens was er sprake van geuroverlast en het afsterven van de 
aangeplante begroeiing. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders 
willen door middel van een deskstudie door een onafhankelijk bureau de volgende vragen laten 
onderzoeken.  

 
1. Wat zijn de uitgangspunten en doelstellingen voor de leeflaag volgens de 

saneringsbeschikking van het bevoegd gezag, de provincie Drenthe? 

2. Zijn deze uitgangspunten en doelstellingen voor wat betreft de leeflaag gehaald? 

3. Is het bestuurlijk proces rond de vergunningverlening en evaluatie van de sanering, met 
betrekking tot volgorde, verantwoordelijkheden en rollen, correct verlopen?  



 

4. Kan op basis van de huidige wetenschappelijke inzichten ingeschat worden hoe de 
concentraties cresolen, tolueen, fenolen en methaan die zich momenteel in de leeflaag op de 
genoemde locatie bevinden, in de tijd verlopen?  

Het rapport van de deskstudie wordt uiterlijk 15 september 2016 aangeleverd aan de 
raadswerkgroep.  

 
Processtappen 
Na instemming met de opdrachtformulering door college en gemeenteraad, worden onafhankelijke 
bureaus benaderd voor een offerte. Vervolgens geeft de raadswerkgroep opdracht tot uitvoering van de 
deskstudie. De raadswerkgroep komt na het zomerreces opnieuw bij elkaar, beoordeelt dan de 
deskstudie en brengt vervolgens verslag uit van haar bevindingen aan college en gemeenteraad.   
 
 
Gevraagd besluit: 
Instemmen met de opdrachtformulering zoals hierboven door de  raadswerkgroep Tarragrond Tynaarlo is 
geformuleerd en de hierbij beschreven processtappen. 
 
Namens het presidium 
 
Drs. M.J.F.J. Thijsen,      voorzitter 
 
J.L. de Jong,                  griffier 
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