Raadsvoorstel
Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Zaaknummer: 1155481

Sliedrecht, 11 februari 2014

Onderwerp:
Voorstel tot aanvraag van rijksmiddelen voor het opsporen en ruimen van conventionele explosieven.
Beslispunten
1. Bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een aanvraag indienen voor
suppletie ( 70% van € 1.136.300 = € 795.410) uit het Gemeentefonds voor het opsporen en
ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog voor de ontwikkeling van
het industrieterrein ‘Het Plaatje’ te Sliedrecht.
2. De toegekende bijdrage na ontvangst voorwaardelijk ter beschikking stellen aan de ROM-D
voor de uitvoering van de werkzaamheden.
3. De bijgevoegde begrotingswijziging 214006 vaststellen waarin deze middelen worden geraamd.

Samenvatting
Er is een historisch vooronderzoek uitgevoerd ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden
voor ‘Het Plaatje’ met de Volkerhaven. Uit dit vooronderzoek is gebleken dat er conventionele
explosieven aanwezig kunnen zijn op het te ontwikkelen industrieterrein ‘Het Plaatje’ inclusief de
haven. Uit veiligheidsoverwegingen acht het college het noodzakelijk om een opsporing uit te voeren
naar deze mogelijke explosieven. Via het gemeentefonds bestaat de mogelijkheid hiervoor een uitkering
aan te vragen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor opsporing
en ruiming conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De gemeente Sliedrecht heeft
alleen een publiekrechtelijke faciliterende rol en stelt de bijdrage ter beschikking aan de ROM-D. De
uitvoering en financiële verantwoording van het project liggen bij de ROM-D
Inleiding
Voor het industrieterrein ‘Het Plaatje’ is er een historisch vooronderzoek uitgevoerd naar de mogelijke
aanwezigheid van conventionele explosieven op het terrein van ‘Het Plaatje’ inclusief de haven. Uit dat
vooronderzoek is gebleken dat het te ontwikkelen industrieterrein meerdere malen betrokken is geweest
bij luchtaanvallen in de Tweede Wereldoorlog. Met betrekking tot twee specifieke luchtaanvallen zijn
voldoende feiten achterhaald om te concluderen dat het onderzoeksgebied verdacht is op aanwezigheid
van conventionele explosieven. Voorts is er een risicoanalyse opgesteld met een kostenraming van
opruimwerkzaamheden.
Het is voor de voortgang van het werk van belang om zo snel mogelijk een aanvraag in te dienen bij het
ministerie van BZK, omdat de jaarlijkse datum van indiening van aanvragen voor een financiële
bijdrage bepaald is op 1 maart.
Beoogd effect
Het doel van dit voorstel is het aanvragen van een uitkering uit het Gemeentefonds voor de opsporing
en ruiming van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.
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1.1 Het is wettelijk met de Bommenregeling geregeld dat gemeenten een financiële bijdrage kunnen
aanvragen bij het ministerie van BZK.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) kent een zogenoemde
Bommenregeling. Op grond hiervan kunnen gemeenten een aanvraag indienen voor een bijdrage in de
kosten voor het opsporen en ruimen van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.
Voor de uitkering wordt er onderscheid gemaakt in 3 typen gemeenten, te weten:
1. Gemeenten die een vaste bijdrage ontvangen
2. Maatstafgemeenten (veelgebruikers)
3. Vangnetgemeenten
De gemeente Sliedrecht behoort tot groep van vangnetgemeenten. Vangnetgemeenten zijn gemeenten
die incidenteel te maken hebben met de kosten voor opsporing en ruiming van conventionele
explosieve, in dit geval Het Plaatje. Voor deze gemeenten is een vangnet ingericht in de vorm van een
uitkering uit het gemeentefonds.
Vangnetgemeenten kunnen na een verzoek een uitkering van maximaal van 70% van de gemaakte of
geraamde kosten ontvangen uit het gemeentefonds. De regeling kent geen eigen beleidsregels, hiervoor
wordt verwezen naar de beleidsregels uit het vervallen bijdragebesluit 2006 opsporing conventionele
explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De beleidsregels geven aan welke kosten voor suppletie in
aanmerking komen. Dit zijn in ieder geval de kosten voor:
- vooronderzoek;
- advies;
- opsporen en ruimen van conventionele explosieven;
- vernietigen van munitie;
- gemeentelijk of in te huren toezicht/directievoering (1 fte).
1.2. De toe te kennen vergoeding behoeft door de gemeente niet te worden voorgefinancierd.
Zodra het subsidie wordt toegekend worden kunnen de opdrachten door de uitvoerende partij de
ROM-D worden verstrekt. De gemeente faciliteert alleen in de publiekrechtelijke zaken die nodig zijn
voor de verkrijging van de bijdrage,.
1.3 Voor het indienen van een aanvraag voor een financiële bijdrage volstaat een raadsbesluit van de
gemeenteraad.
Voor het indienen van een aanvraag voor deze middelen volstaat een raadsbesluit van de gemeenteraad
waarin staat aangegeven dat de gemeente middelen ter beschikking stelt voor het opsporen van
conventionele middelen.
De gemeente en meer specifiek de burgemeester zijn verantwoordelijk voor de openbare orde en
veiligheid.
Kanttekeningen
1.1 Het financiële risico ligt bij de ROM-D als het aangevraagde uitkering niet voldoende blijkt te zijn.
Met de ROM-D wordt overeengekomen dat zij risicodrager is bij eventuele meerkosten. Dit is in een
overeenkomst met de ROM-D vastgelegd. Naast een mogelijk aanvullende aanvraag bij het ministerie
draagt de ROM-D de verantwoordelijkheid voor eventuele meerkosten. Wel zal de gemeente
publiekrechtelijk faciliteren bij een aanvullende aanvraag, evenals bij onderhavige aanvraag tot
suppletie.
1.2 Indien er na uitvoering van het werk een bedrag resteert, blijft dit beschikbaar voor mogelijke
andere locaties.
De te ontvangen bijdrage uit het gemeentefonds betreft een algemene uitkering. Er vindt geen restitutie
plaats aan het Rijk. Indien er sprake is van onderbesteding van de suppletiebijdrage zal de ROM-D de
overige suppletie aan de gemeente Sliedrecht terug betalen.
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• Financiële kaders
Hieronder is een samenvatting gegeven van de kosten onderzoek en ruiming van conventionele
explosieven ‘Het Plaatje’ en ‘Volkerhaven’

1

Onderdeel
Vooronderzoek, PRA en detectie

2

Opsporing en ruimen van explosieven in landdeel

€ 381.875

3

Opsporing en ruimen van explosieven in waterbodem

€ 637.560

4

Opslag en overdracht explosieven aan EOD

5

Personele kosten
Totaal geraamde kosten

Raming
€ 55.345

€ 3.920
€ 57.600
€ 1.136.300

Dekking:
Uitkering Rijk : 70 % van de kosten

€ 795.410

Resterende 30 % kosten voor de ROM-D

€ 340.890

Voor de bijdrage van ROM-D in dit project en de risicoafdekking van de gemeente wordt een
overeenkomst gesloten (bijlage 1). Voor de opiniërende bijeenkomst van 25 februari zal dit
document getekend zijn.
•

Wettelijke en Beleidskaders, eventueel inhoudelijke/ruimtelijke kaders
Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de WSCS-OCE, zijnde de wettelijke kaders waaraan
het vooronderzoek moet voldoen. Op grond van de Bommenregeling dient de gemeente een
aanvraag in bij het ministerie van BZK voor een bijdrage in de kosten voor het opsporen en
ruimen van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog op de locatie Het Plaatje met de
Volkerhaven.

•

Tijdspad, monitoring en evaluatie mb.t. voorgesteld raadsbesluit
Voor 1 maart 2014 dient een raadsbesluit te worden overgelegd bij het ministerie van
Binnenlandse Zaken, Directoraat-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties.
De doorlooptijd van het opsporingsproces is ingeschat op circa 18 weken. De ontwikkeling van
het industrieterrein ‘Het Plaatje’ ligt momenteel stil in verband met de uit te voeren opsporing
en ruiming van conventionele explosieven.
Het voorgestelde raadsbesluit is dus van invloed op de planning van de ontwikkeling van het
industrieterrein ‘Het Plaatje’.
In de planning met betrekking tot het bouwrijp maken van ‘Het Plaatje’ zet de ROM-D in op het
hervatten van de oorspronkelijke werkzaamheden voor ‘Het Plaatje’ (ontwikkeling van het
industrieterrein) in circa juni 2014.

Communicatie
De ROM-D is de verantwoordelijke voor de communicatie. De directe omgeving dient goed
geïnformeerd te worden over (de planning van) de opsporing en ruiming van conventionele explosieven.
Communicatie in het kader van Openbare orde en Veiligheid ligt bij de Gemeente Sliedrecht.
Vervolg
Na het raadsbesluit moet de suppletie-aanvraag voor 1 maart 2014 worden ingediend bij het ministerie
van BZK ( jaarlijkse datum voor het indienen van aanvragen). Het verzoek aan de gemeenteraad is dan
ook het besluit te nemen zo spoedig mogelijk na de opiniërende bijeenkomst van 25 februari, zodanig
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gevolgen voor de werkzaamheden op het Plaatje.
Eerdere besluiten/behandeling raad
Op 28 juni 2012 stemt de gemeenteraad in met het voorstel van het college voor de uitvoering van het
Plaatje en heeft hiervoor een bedrag van € 1.450.000 beschikbaar gesteld.

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht,
De secretaris,
De burgemeester,

drs. C.A. de Haas MBA

drs. A.P.J. van Hemmen

Bijlage(n):
Conceptraadsbesluit met de volgende bijlagen:
1. Overeenkomst ROM-D en Gemeente Sliedrecht (document bij verzending naar de griffie nog niet
getekend)
2. Begrotingswijziging.

