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Vragen van de leden Van Bochove
en Haverkamp (beiden CDA) aan de
minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
over de vondst van granaten in
Muiden. (Ingezonden 14 november
2005)

1
Hebt u kennisgenomen van de vondst
van granaten op of in de nabijheid
van het voetbalveld in Muiden?

2
Is het u bekend dat deze
voetbalvelden gelegen zijn in de
nabijheid van het terrein van de
Koninklijke Nederlandsche
Springstoffenfabrieken (KNSF)?

3
Is er een relatie tussen de vondst van
deze granaten en het nabij gelegen
KNSF-terrein?

4
Welke informatie heeft u over de
vervuiling van het KNSF-terrein?

5
Zijn er duidelijke afspraken tussen
alle betrokken partijen over het
definitief verwijderen van
achtergebleven, of nog te verborgen
granaten op het KNSF-terrein?

6
Zijn er afspraken gemaakt over de
verdeling van de daarmee gespaard
gaande kosten?

7
Bestaat er op dit moment twijfel over
de noodzaak tot het actief ruimen van
het KNSF-terrein?

8
Stagneert als gevolg hiervan de
sanering en komt het tijdig
verstrekken dan wel intrekken van
vergunningen hierdoor in gevaar?

9
Wat zijn voor u de harde
voorwaarden voor het intrekken van
de milieuvergunning?

10
Welke rol speelt de Explosieven
Opruimings Dienst (EOD) hierin?

Antwoord

Antwoord van minister Dekker
(Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer).
(Ontvangen 12 december 2005)

1
Ja.

2
Ja.

3
Ja. Naar alle waarschijnlijkheid is er
een verband tussen de activiteiten die
in het verleden op het KNSF-terrein
hebben plaatsgevonden. In de
afgelopen 300 jaar was op het terrein
een kruitfabriek gevestigd. In 1947

heeft zich tijdens het afladen van een
schip met granaten bij de
munitiefabriek een ontploffing
voorgedaan, waarbij granaten zich
over de omgeving hebben verspreid.

4
Op basis van de produktieprocessen
die in de kruitfabriek hebben
plaatsgevonden bestaat een
kwalitatief inzicht in de op het
KNSF-terrein mogelijk aanwezige
vervuiling.

5
Ja. Deze afspraken zijn in december
2002 vastgelegd in de
«intentieverklaring KNSF-terrein
Muiden» tussen de eigenaar van het
KNSF-terrein, de provincie
Noord-Holland en de minister van
VROM en in een intentieverklaring
tussen de gemeente Muiden en de
eigenaar van het KNSF-terrein. In
beide intentieverklaringen zijn
afspraken gemaakt over de sluiting
en ontmanteling van de kruitfabriek
en dat de eigenaar, na ontmanteling
van de kruitfabriek, het terrein schoon
en veilig zal maken.

6
Ja. In de «intentieverklaring
KNSF-terrein Muiden» is afgesproken
dat de kosten voor de ontmanteling
van de kruitfabriek en de sanering
van het KNSF-terrein zullen worden
gedekt uit de opbrengsten van
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woningbouw en kantoren op het
terrein. De kosten en risico’s voor de
sanering komen daarmee volledig
voor rekening van de eigenaar.

7
Nee. Er dient eerst door de eigenaar
onderzoek te worden uitgevoerd naar
de aanwezigheid van explosieve
stoffen in de bodem van het
KNSF-terrein. Op grond van de
resultaten van dit onderzoek zullen de
aanwezige explosieve stoffen actief
worden geruimd. Er bestaat echter
nog discussie tussen de gemeente
Muiden en de eigenaar van het
KNSF-terrein over de wijze waarop dit
onderzoek dient plaats te vinden.

8
Dit is afhankelijk van het verloop en
de uitkomst van de discussie, zoals in
antwoord op vraag 7 genoemd.

9
Tezijnertijd zal ik een verzoek van de
eigenaar om intrekking van de
milieuvergunning onder andere
toetsen aan de eis van de Wet
Milieubeheer dat «het belang van de
bescherming van het milieu» zich niet
tegen intrekking verzet. Dit betekent
in ieder geval dat dan op het
KNSF-terrein een veilige situatie
gerealiseerd moet zijn.

10
De rol van het Explosieven
Opruimingscommando van de
Koninklijke Landmacht (EOCKL) ligt
nog niet vast. De taken waarmee het
EOCKL zich bezighoudt zijn
onderzoek, opsporing en sanering
(het onschadelijk maken, vernietigen
en opruimen) van explosieven. Voor
onderzoek en opsporing zijn ook
commerciële marktpartijen aanwezig.
De sanering van explosieven is een
exclusieve bevoegdheid van de
EOCKL
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