Voorstel voor burgemeester en wethouders
Datum 23 januari 2019
Onderwerp
Aanwijzen ploflokatie
Wij willen
Defensie de mogelijkheid geven om op een vaste, geschikte lokatie illegaal vuurwerk en
explosieven tot ontploffing brengen die in de gemeente De Wolden zijn aangetroffen
Wij besluiten
1. De composteerlocatie aan De Slagenweg te Zuidwolde aan te wijzen als ploflokatie
Want
Er wordt in de gemeente De Wolden af en toe zwaar illegaal vuurwerk aangetroffen door
de politie. Daarnaast worden bij graafwerkzaamheden af en toe explosieven aangetroffen
(variërend in zwaarte). Ook komt het voor dat er bij particulieren explosief materiaal
wordt aangetroffen.
Maar
Het laten ontploffen van explosieven kan gevaar met zich meebrengen voor de openbare
orde, ondergrondse en bovengrondse leidingen, vegetatie of infrastructuur.
Bij het vernietigen van munitie met behulp van extra explosieven is het niet altijd te
voorkomen dat er schade ontstaat. Dit kan variëren van een ontstane krater tot en met
eventueel aangebrachte schade aan de omgeving. Daarnaast zullen er altijd restanten /
residuen achterblijven, welke verontreiniging kunnen opleveren.
Achtergrond
De beoogde lokatie aan De Slagenweg in Zuidwolde voldoet aan alle eisen zoals gesteld
in de bijlage. Dit is besproken met de desbetreffende vakafdeling.
Ook de Gasunie, Rijkswaterstaat en de politie stemmen in met deze lokatie. De gemeente
Hoogeveen maakt ook gebruik van deze ploflokatie.
Het moment van ontploffen is afhankelijk van onder welke categorie het explosief valt,
zie bijlage 2 van de brief hiervoor
De financiële gevolgen zijn
Er zijn geen rechtstreekse financiële gevolgen. Het terrein is eigendom van de gemeente
De Wolden.
Bij eventuele schade / verontreiniging is het de verantwoordelijkheid van de gemeente 1
om deze te laten herstellen of te vergoeden.
Uit welke post een eventueel ontstane schade betaald moet worden, is niet op voorhand
aan te geven. Dat is sterk afhankelijk van wat er wordt aangetroffen en hoe omvangrijk
die schade is. Het is in ieder geval niet zo dat dit uit de exploitatie van de
composteerlocatie betaald wordt.
1

De gemeente op wiens grondgebied het explosief is aangetroffen (bijv. Hoogeveen), is verantwoordelijk voor
eventuele schade / verontreining
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Pas wanneer na onderzoek blijkt dat de ruimploeg bij de uitvoering van de
werkzaamheden grove nalatigheid kan worden toegedicht, kan het Ministerie van
Defensie aansprakelijk worden gesteld voor de ontstane schade / vervuiling.
Alternatieven
Geen formele ploflokatie aanwijzen, waardoor per casus moet worden gekeken naar een
geschikte lokatie. Dit is niet wenselijk.
Bijlagen
Brief: procedure ruimen munitie WO II en geïmproviseerde explosieven
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