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Vragen gesteld door leden van de Kamer, met de daarop door de Regering 
gegeven antwoorden 

113 
Vragen vanhet lid Van der Spek 
(P.S.P.) over wapenvondsten in de 
bossen tussen Velp en Rozendaal. 
(Ingezonden 21 september 1983) 

1 
Aan wie behoort de grote wapenvoor-
raad, die is aangetroffen in de bossen 
tussen Velp en Rozendaal? 

2 
Is het waar, dat de voorraad zich 
inmiddels niet meer op de oorspron-
kelijke plaats bevindt, maar naar 
elders is overgebracht? Zo ja, is dit 
gebeurd met medewerking of mede-
weten van de landelijke overheid? 
Waar bevinden de wapens zich nu? 

3 
Is het waar, dat deze wapenvoorraad 
zich bevond op niet-militair terrein en 
dat personen, die zich eenmaal op dit 
terrein bevonden, ongehinderd 
toegang hadden tot de opslagplaats? 

4 
Aan wie behoort de grond, waarin de 
voorraad is ontdekt? Is dit gebied 
voor iedereen toegankelijk? Welke 
percelen omvat het gebied waar de 
voorraad is aangetroffen? 

5 
Is het waar, dat het gaat om wapenty-
pes, die niet in gebruik zijn bij de 
Nederlandse strijdkrachten? Welke is 
de herkomst van de wapens? 

6 
Is het waar, dat deze voorraad in elk 
geval bestaat uit handgranaten, 
pistolen, automatische geweren en 
munitie? Om welke hoeveelheden 

wapens gaat het? Hoeveel wapens 
zijn sinds afgelopen zomer uit de 
voorraad verdwenen? 

7 
Is het waar, dat het gaat om voorraden, 
die zijn aangelegd door Nederlandse 
of buitenlandse veiligheidsdiensten, 
voor gebruik in bepaalde situaties? Zo 
ja, welke dienst betreft het? In welke 
situaties mogen deze wapens worden 
gebruikt en voor welk doel? Zo nee, 
voor wie en voor welk doel zijn deze 
wapens dan wel bestemd? 

8 
Zijn er nog meer van dergelijke 
wapendepots in Nederland? Zo ja, 
hoeveel en waar? 

9 
Zijn de ministers bereid om, gelet op 
de grote ongerustheid onder de 
bevolking in het betrokken gebied, 
alsmede op de mogelijkheid dat de 
overheid de indruk oproept iets te 
verbergen te hebben, de beperkingen 
op grond van artikel 68 van de Grond-
wetop te heffen ten aanzien van het 
geven van inlichtingen en openheid 
te betrachten? 

Antwoord 

Antwoord van minister De Ruiter 
(Defensie), mede namens de minister 
van Binnenlandse Zaken en van 
Justitie. (Ontvangen 25 oktober 1983) 

1 
Aan de Staat der Nederlanden. 

Op de opgespoorde wapens en 
munitie is in opdracht van de officier 
van justitie justitieel beslag gelegd, 
zulks in overeenstemming met de 

daarvoor geldende strafvorderlijke 
bepalingen. 

3 
Ja 

4 
De grond is eigendom van de Vereni-
ging tot Behoud van Natuurmonumen-
ten. Het gebied is voor iedereen 
toegankelijk. Het betreffende perceel 
behoort tot het grondgebied van de 
gemeente Rheden en is gelegen aan 
de Holleweg nabij de Posbank. 

5 
Ten dele zijn de bedoelde wapentypes 
in gebruik bij de Nederlandse strijd-
krachten. 

6 
De wapenvoorraad bestond uit 
handgranaten, pistolen, machinepisto-
len, munitie en explosieven. Uit de 
voorraad zijn 5 handgranaten verdwe-
nen. Eén daarvan is geworpen in het 
schoolgebouw annex politiepost van 
de Rijkspolitie te Rozendaal, terwijl de 
vier overige vermiste handgranaten 
naar zeggen van de verdachten in het 
vrije veld tot ontploffing zijn gebracht. 
Het gaat om enige tientallen wapens 
die behalve de vijf hiervoor genoemde 
handgranaten allen terecht zijn. 

7, 8 en 9 
Onder verantwoordelijkheid van de 
minister van Defensie zijn op een 
aantal plaatsen in Nederland wapens 
opgeslagen met het doel deze zo 
nodig te gebruiken in een bepaalde 
fase van een eventuele oorlog. Deze 
wijze van opslag wordt thans beëin-
digd. 
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