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Collegevoorstel
Feitelijke informatie
Hierbij treft u een raadsvoorstel aan over het indienen van een aanvraag op grond van de bijdrageregeling
`Kosten en opsporing ruiming conventionele explosieven Tweede Wereldoorlog’. Dit is het resultaat van de
jaarlijkse onderzoekskosten naar explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.
Voorgenomen besluit
Het voorstel is om bijgaand besluit vast te stellen.
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BESLUIT

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 15 januari 2019
besloten:
de raad voor te stellen om:
 vast te stellen, dat mede op basis van historisch vooronderzoek de opsporing, detectie en ruiming
van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog uit veiligheidsoverwegingen
noodzakelijk is gebleken:
 op het bedrijventerrein Metal Valley;
 in de nieuwe woon- en projectgebieden De Gorsen, Landgoed Steenenburg, Geerpark, Victoria;
 bij werkzaamheden rond de verlegging van de hogedruk gasleiding aan de Herptseweg in
Oudheusden;
 op enkele percelen van het kassengebied aan de Hongerenburgweg in Vlijmen;
 een aanvraag op basis van de bijdrageregeling `Kosten opsporing en ruiming conventionele
explosieven Tweede Wereldoorlog’ in te dienen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties betreffende de aan deze opsporing en ruiming verbonden kosten, vastgesteld op
€ 159.291 exclusief btw.

namens het college van Heusden,
de secretaris,

mr. H.J.M. Timmermans
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Datum raadsvergadering
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Samenvatting
Gemeenten kunnen een rijksbijdrage aanvragen voor de kosten van opsporing, benadering en ruiming van
de explosieven die zijn achtergebleven na de Tweede Wereldoorlog. Er is ook in 2018 geïnventariseerd
waar onderzoek en vervolgacties in de vorm van ruiming van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog
noodzakelijk waren. Een raadsbesluit is een voorwaarde voor een aanvraag bij het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om een bijdrage in de werkelijke kosten van
detectieonderzoek naar explosieven.
Het voorstel is om een rijksbijdrage aan te vragen voor onderzoek dat is gedaan voor de volgende locaties:
de exploitatiegebieden De Gorsen, Landgoed Steenenburg, Geerpark, Victoria, onderdelen van het
bedrijventerrein Metal Valley, het gasleidingstraject Oudheusden en percelen aan Hongerenburgweg in
Vlijmen (kassengebied).
Aanleiding
Gemeenten kunnen bij gebiedsontwikkeling te maken krijgen met het onschadelijk maken van explosieven
uit de Tweede Wereldoorlog. Zij zijn in zijn algemeenheid bij deze gebiedsontwikkelingen verantwoordelijk
voor het opsporen en ruimen van deze explosieven. Een aanvraag om vergoeding van de hieraan
verbonden kosten kan met een beroep op de bijdrageregeling ‘Kosten en opsporing ruiming conventionele
explosieven Tweede Wereldoorlog’ worden ingediend bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. Hiervoor is een raadsbesluit noodzakelijk.
Feitelijke informatie
Kaders (beleid en wettelijk)
Geregeld doen zich situaties voor waarin van een gemeente wordt verwacht dat zij in actie komt in verband
met explosieven uit de Tweede Wereldoorlog:
 bij een spontane vondst van een explosief dat onmiddellijk moet worden geruimd, waarbij tegelijk
wordt geverifieerd of nog meer explosieven in de directe omgeving zijn achtergebleven;
 bij voorgenomen grond- en/of baggerwerkzaamheden in een gebied waarvan vermoedens bestaan
dat er (resten van) explosieven in de grond zitten;
 bij aanwijzingen dat er explosieven aanwezig zijn op het grondgebied van de gemeente, waarbij
geen grond- en/of baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd.
Gemeenten kunnen een rijksbijdrage aanvragen voor de kosten van opsporing en ruiming van deze
explosieven. In voorgaande jaren is ook door onze gemeente van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Wij
verwijzen u bijvoorbeeld naar uw besluiten van 20 februari 2018, 20 december 2016 en 12 mei 2015. Bij
eerdere gelegenheid werd onder andere om een bijdrage verzocht voor het onderzoek in het LIFE+ gebied
Blues in the Marshes en het gebied van Hoogwaterbescherming ‘s-Hertogenbosch.
Vanaf 1 oktober 2009 is er een bijdrageregeling voor kosten in opsporing en ruiming van conventionele
explosieven uit de Tweede Wereldoorlog die een onderscheid gemaakt tussen zogenaamde veel
gebruikende gemeenten (maatstafgemeenten) en overige gemeenten, aangeduid als vangnetgemeenten.
Heusden werd aangemerkt als een vangnetgemeente.
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De septembercirculaire 2014 beschrijft een wijziging van de bijdrageregeling voor 2015 en verder.
Belangrijkste wijzigingen zijn, dat vanaf 2015 alle gemeenten in geval van opsporing en ruiming van
explosieven een bijdrage van 70% ontvangen in de kosten. Maar vanaf 2015 wordt de mogelijkheid voor het
ontvangen van een suppletie-uitkering beperkt tot de werkelijk gemaakte kosten in plaats van de geraamde
kosten. Hierbij is het van belang dat deze kosten van opsporing en ruiming uit veiligheidsoverwegingen
noodzakelijk zijn geweest. Alleen een door een raadsbesluit bekrachtigde opstelling van de kosten is basis
voor een suppletie uit het gemeentefonds. Een wijziging met ingang van 2019 is, dat de uiterlijke
verzenddatum van het verzoek aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gebonden
is aan 1 april aanstaande.
Uitwerking voor de gemeente Heusden
Er is in geïnventariseerd waar onderzoek naar en vervolgacties in de vorm van ruiming van explosieven uit
de Tweede Wereldoorlog noodzakelijk waren. Hierbij zijn telkens gecertificeerde bedrijven voor opsporing
van conventionele explosieven betrokken. De inventarisatie levert (in directe naadloze aansluiting op de
inventarisatie 2017) inclusief begeleiding het volgende op:
 in het gebied van Metal Valley zijn ter voorbereiding van de vele herstructureringswerkzaamheden
detectieonderzoeken verricht, bijvoorbeeld rond nieuw aan te leggen nutstracés of de waterberging
in Drunen-Noord. De onderzoeken betreffen een totaalbedrag van € 35.905 exclusief btw;
 bij nieuwe woon- en projectgebieden (De Gorsen, Landgoed Steenenburg, Geerpark, Victoria) is in
totaal voor een bedrag van € 69.431 exclusief btw opdracht gegeven en gefactureerd;
 voor nog enkele individuele projecten, met name de werkzaamheden rond de verlegging van de
hogedruk gasleiding aan de Herptseweg in Oudheusden en detectieonderzoek aan de
Hongerenburgweg (kassengebied), is voor een bedrag van € 53.955 exclusief btw opdracht
gegeven.
In vergelijking met het overzicht van 2017, met een totaal volume van € 60.217, zijn er meer kosten gemaakt
voor onderzoek naar en ruiming van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Er duiken nog steeds resten
van explosieven op. Bij voorgenomen grond- of baggerwerkzaamheden in een gebied waarvan vermoedens
bestaan dat er resten van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de grond zitten, nemen we geen enkel
risico. Bij dergelijk verdachte situaties stuurt de gemeente aan op onderzoek naar explosieven. Bij de
voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de wijk De Gorsen in Elshout zijn twee Engelse
brisantgranaten uit de Tweede Wereldoorlog gevonden en geruimd.
Inzet van middelen
De kosten van de historische vooronderzoeken, vervolgonderzoeken en ruiming bij de hiervoor genoemde
projecten komen ten laste van de betreffende projecten.
Op basis van de werkelijke kosten voor detectie, benadering en ruiming komt het totaalbedrag uit op
€ 159.291 exclusief btw. Uitgaande van de toekenning van de rijksbijdrage van 70% blijft 30% van de
werkelijke kosten, te weten € 47.787, voor rekening van de gemeente en derde betrokkenen.
Wanneer de rijksbijdrage wordt toegekend, als onderdeel van de meicirculaire 2019, worden de inkomsten
ten gunste van de projecten verantwoord.
Risico's
Dit voorstel heeft geen risico’s omdat de kosten volledig zijn voorzien in de ramingen van de diverse
projecten.
Afweging
De genoemde gebiedsontwikkelingen zijn zonder uitzondering actueel. Detectieonderzoek en het benaderen
van verdachte elementen in het voorbereidende stadium waren er noodzakelijk. Wij stellen u dan ook voor
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een aanvraag om een bijdrage bij het ministerie van BZK in te dienen en daarin de verschillende projecten te
melden en te specificeren. De locaties worden daarbij voor het ministerie verduidelijkt op kaart.
Procedure / vervolgstappen
Als u volgens dit voorstel besluit om de bijdrage aan te vragen, zal het verzoek tot uitkering van de suppletie
voor opsporing en ruiming van conventionele explosieven voor 1 april a.s. worden ingediend bij het
ministerie van BZK.
Voorgenomen besluit
Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen.

Het college van Heusden,
de secretaris,

de burgemeester,

mr. H.J.M. Timmermans

drs. W. van Hees
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De raad van Heusden in zijn openbare vergadering van 19 februari 2019;
gezien het voorstel van het college van 15 januari 2019;
gelet op de beraadslaging;

besluit:




vast te stellen, dat mede op basis van historisch vooronderzoek de opsporing, detectie en ruiming
van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog uit veiligheidsoverwegingen
noodzakelijk is gebleken:
 op het bedrijventerrein Metal Valley;
 in de nieuwe woon- en projectgebieden De Gorsen, Landgoed Steenenburg, Geerpark, Victoria;
 bij werkzaamheden rond de verlegging van de hogedruk gasleiding aan de Herptseweg in
Oudheusden;
 op enkele percelen van het kassengebied aan de Hongerenburgweg in Vlijmen;
een aanvraag op basis van de bijdrageregeling `Kosten opsporing en ruiming conventionele
explosieven Tweede Wereldoorlog’ in te dienen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties betreffende de aan deze opsporing en ruiming verbonden kosten, vastgesteld op
€ 159.291 exclusief btw.

de griffier,

mw. drs. F.E.H.M. Backerra

Zaak: 00576078

4

