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Ontploffing bij het laden van een munitieschip
te Utrecht
BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE
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's-Gravenhage, 23 juni 1967.

Aan
de Heer Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal

Ten vervolge op de brief van 13 juni 1967, nr. 316.510/A,
moge de ondergetekende U met betrekking tot de ontploffing
van een munitieschip te Utrecht het volgende berichten.
Thans worden nog 14 gewonden in ziekenhuizen verpleegd;
de patiënten verkeren naar omstandigheden in redelijk goede
toestand.
Onmiddellijk na de ontploffing heeft De Explosieven Opruimingsdienst de opsporing" en opruimingswerkzaamheden van de
over het terrein verspreide granaten met grote voortvarendheid
ter hand genomen.
De werkzaamheden zijn thans zo ver gevorderd, dat het
industrieterrein en de zich daarop bevindende gebouwen begin
volgende week kunnen worden vrijgegeven. Ook werd het aangrenzende gedeelte van de Rijksweg nr. 2 (zij- en middenbermen) gecontroleerd op granaten c.q. resten daarvan.
Het vrijmaken van de Kernhaven, hetgeen geschiedt door de
eerder vermelde dienst in samenwerking met het personeel van
de Vaar- en Duikerschool van de Genie, zal echter nog enige
weken vergen.
Ter voorkoming van ongevallen met eventueel nog achtergebleven granaten c.q. resten daarvan zal een circulaire met afbeeldingen van granaten en granaatonderdelen opgesteld door
de Inspecteur van de Technische Dienst, worden uitgereikt aan
de gemeentepolitie en de bedrijfsveiligheidsdiensten. Deze circulaire zal worden toegelicht tijdens een vergadering welke onder
meer zal worden bijgewoond door gemeentelijke autoriteiten en
de plaatselijke pers.
Over de resultaten van het onderzoek naar de oorzaak van de
ontploffing kan de ondergetekende, omdat dit onderzoek nog
niet is afgesloten, vooralsnog geen mededelingen doen.
Zoals de ondergetekende reeds in een eerder stadium heeft
toegezegd zal hij, zodra het onderzoek is afgesloten, omtrent de
resultaten daarvan berichten.
Over het vraagstuk van de schadevergoeding vond op 20 juni
jl. een nadere bespreking plaats met de loco-burgemeester en
enige wethouders van de gemeente Utrecht. Dit gesprek heeft
voor beide partijen verhelderend gewerkt en enige ongerustheid
welke onder de gelaedeerden leefde weggenomen.
In dit verband moge de ondergetekende nog het volgende opmerken.
Reeds op de dag van de ontploffing werden contacten gelegd
tussen het gemeentebestuur, de directies van de getroffen bedrijven en de overige gelaedeerden enerzijds en de afdeling claims
van het ministerie van defensie anderzijds. Hierbij werd o.m.
overeengekomen, dat de schade aan gebouwen buiten het industrieterrein gelegen door bouw- en woningtoezicht van de gemeente Utrecht zullen worden geëxpertiseerd, waarbij schades
tot een bedrag van f 2500 zonder tegenexpertise door het ministerie van defensie zullen worden aanvaard. Het vaststellen van
de schade aan gebouwen op het industrieterrein geschiedt in
samenwerking tussen de directies van de bedrijven en het directoraat gebouwen, werken en terreinen van het ministerie van
defensie. Ook inzake de vaststelling van de overige schade
wordt regelmatig overleg gepleegd tussen de directies van de
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bedrijven en de afdeling claims van het ministerie van defensie.
Voorts zullen de bedrijven de schade, geleden door hun personeel, collectief bij het ministerie van defensie aanhangig
maken. Tenslotte werd door middel van advertenties in de
Utrechtse dagbladen bekendgemaakt op welke wijze de gelaedeerden hun verzoeken om schadevergoeding kunnen indienen.
Zoals de ondergetekende reeds bij de beantwoording van de
vragen, gesteld door de heer Masman, heeft toegezegd is het
overleg met de minister van volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening over het onderzoek naar veiliger gelegen laad- en los-

plaatsen voor explosieven geëntameerd. Bij dit overleg zal ook
de minister van verkeer en waterstaat worden betrokken.
Ook aan de overige door de ondergetekende in de Tweede
Kamer gedane toezeggingen is een begin van uitvoering gegeven.
Ondergetekende stelt zich voor U hieromtrent te zijner tijd
nader te informeren.
De minister van defensie,
W. DEN TOOM.

