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Raadsvoorstel 

 
Inleiding 

Een aantal gemeenten krijgt bij gebiedsontwikkeling te maken met het onschadelijk maken van explosieven 

uit de Tweede Wereldoorlog. De gemeentebesturen zijn in zijn algemeenheid bij deze gebieds-

ontwikkelingen verantwoordelijk voor het opsporen en ruimen van deze explosieven.  

De aan opsporing en ruiming van explosieven verbonden kosten kunnen met een beroep op de 

bijdrageregeling kosten en opsporing ruiming conventionele explosieven Tweede Wereldoorlog ingediend 

worden bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hiertoe dient een raadbesluit te 

worden getroffen. 

  

Feitelijke informatie 

Zoals ook gememoreerd in het raadsvoorstel behandeld op 12 juli 2011 (waarbij een bijdrage werd verzocht 

voor het plangebied De Grassen) doen zich enkele situaties voor waarin van een gemeente wordt verwacht 

dat zij in actie komt in verband met explosieven uit de Tweede Wereldoorlog: 

1. bij een spontane vondst van een explosief dat onmiddellijk moet worden geruimd, waarbij tegelijk 

geverifieerd wordt of zich nog meer explosieven in de directe omgeving achtergebleven zijn; 

2. bij voorgenomen grond- en/of baggerwerkzaamheden in een gebied waarvan vermoedens bestaan 

dat er (resten van) explosieven in de grond zitten; 

3. bij aanwijzingen dat er explosieven aanwezig zijn op het grondgebied van de gemeente, waarbij 

geen grond –en/of baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd. 

 

In de kosten welke aan het opsporen en ruimen van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog verbonden 

zijn, kan de gemeente een bijdrage van het rijk verkrijgen. Heusden geldt daarbij als vangnetgemeente 

(gemeente zonder vaste bijdrage en /of veelgebruiker). Kort geformuleerd komt deze regeling erop neer, dat 

uw raad expliciet verzoekt een suppletie van 70% van deze kosten te ontvangen uit het gemeentefonds en 

daartoe een raadsbesluit treft. Uit dit raadsbesluit moet blijken, dat de opsporing en ruiming uit veiligheids-

overwegingen noodzakelijk is en welke uitgaven daarmee gepaard gaan. Vòòr 1 maart 2013 dient dit 

verzoek te zijn aangeleverd. 

 

Afweging 

Voor het woningbouwproject van De Grassen is voor 1 maart 2012 een verzoek bij het ministerie ingediend.  

In de gemeentelijk organisatie is in 2012 bij andere gebiedsontwikkelingen geïnventariseerd waar onderzoek 

naar explosieven uit de Tweede Wereldoorlog noodzakelijk blijkt, zeker nu een aantal deelprojecten vanuit 

de Gebiedsversterking Oostelijke Langstraat in de realisatiefase komt. Hierbij worden telkens gecertificeerde 

bedrijven voor opsporing van conventionele explosieven betrokken. 

 Op basis van vooronderzoek is deze noodzaak gebleken bij de aansluiting van de A59 ter hoogte 

van het Ei van Drunen op het lokale wegennet. Op grond van vooronderzoek, verricht door het 

explosieven opsporingsbedrijf Bodac BV, blijkt dat in de omgeving van het onderzoeksgebied 

oorlogshandelingen hebben voorgedaan. Uit veiligheidsoverwegingen is opdracht gegeven tot een 

nadere detectie en, bij aanwezigheid van conventionele explosieven, ruiming hiervan. 

 Op basis van historisch onderzoek, uitgevoerd door REASeuro in opdracht van gemeente Heusden, 

in het gebied van de klimaatbuffer ter hoogte van de Biessertweg in Vlijmen is vooronderzoek 

uitgezet naar explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Ook bij deze locatie is vastgesteld dat de  

aanlegwerkzaamheden van de klimaatbuffer uit veiligheidsoverwegingen vooraleerst na een 

detectie-onderzoek  en eventuele ruiming zouden kunnen plaatsvinden. Ook bleek het noodzakelijk 

boorpunten te controleren en vrij te geven door middel van oppervlaktedetectie. 

 Het gebied van de aan te leggen randweg nabij Vlijmen is verdacht op geschutsmunitie: het 

vooronderzoek voor de nabijgelegen klimaatbuffer is evenzeer relevant voor de locatie van de 
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randweg. Om vertragingen in de realisatie van dit project te voorkomen, zijn offertes aangevraagd 

respectievelijk voor de controle van boorpunten, voor nader detectie-onderzoek en voor  de kosten 

van eventuele ruiming van conventionele explosieven.  

 Ook voor het Geerpark is opdracht gegeven het toekomstige woningbouwgebied te detecteren op 

basis van het historische gegeven, dat resten van de gevechtshandelingen uit de Tweede 

Wereldoorlog in het plangebied verwacht kunnen worden. 

 

Nu deze gebiedsontwikkelingen zonder uitzondering actueel zijn en detectie-onderzoek in het 

voorbereidende stadium noodzakelijk is gebleken dan wel in de nabije toekomst noodzakelijk is, verdient het 

aanbeveling in een eenmalig verzoek aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de 

verschillende projecten te melden en te specificeren. De locaties worden daarbij in de richting van het 

ministerie verduidelijkt op kaart. 

 

Inzet van Middelen 

Voor het onderzoek in het plangebied van het Ei van Drunen is offerte aangevraagd, respectievelijk opdracht 

verstrekt voor een bedrag van € 16.760,- exclusief BTW voor achtereenvolgens historisch vooronderzoek, 

detectie-onderzoek en ruiming van de gemeten verstoringen op basis van het detectie-onderzoek. 

Uitgaande van de berekening van de rijksbijdrage van 70% blijft 30%, zijnde € 5.028,- voor rekening van de 

gemeente. Deze kosten komen ten laste van het krediet voor de reconstructie van het Ei van Drunen. 

 

Voor de klimaatbuffer heeft de gemeente Heusden als opdrachtgever gefungeerd voor het historische voor-

onderzoek en heeft deze kosten voor haar rekening genomen. Deze kosten kunnen worden aangemeld bij 

het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hiertoe zijn offertes uitgebracht voor  

€ 9.429,65 ex BTW. Uitgaande van de berekening van de rijksbijdrage van 70% blijft 30%, zijnde € 2.828,90 

voor rekening van de gemeente. Deze kosten komen ten laste van het voorbereidingskrediet voor de 

aansluiting van Vlijmen-Oost op de A59. 

Voor de munitiedetectie en het benaderen van de verdachte objecten in de grond bedragen de kosten 

respectievelijk € 9.360,83 en € 28.130,- ex BTW. Hier is Staatsbosbeheer hoofdopdrachtgever. Aan het 

ministerie zal echter in aanvulling worden gemeld dat deze werkzaamheden op het grondgebied van de 

gemeente Heusden hebben plaatsgevonden.  

 

Gelet op de aanwijzingen van materiële resten in de vorm van explosieven in het buitengebied heeft de 

gemeente Heusden offertes opgevraagd voor onderzoek in het tracé van de randweg. Hier is offerte 

uitgebracht voor de controle van boorputten, is een offerte uitgebracht voor een projectgebonden risico-

analyse en zijn offertes uitgebracht voor detectie en benaderen van zogenoemd “verstoord gebied”. Bij een 

vergelijkbare werkwijze als voor de klimaatbuffer zouden de werkzaamheden in het uiterste geval geraamd 

kunnen worden op een totaal van € 189.830,- ex BTW. Uitgaande van de berekening van de rijksbijdrage 

van 70% blijft 30%, zijnde in totaal € 56.949,- voor rekening van de gemeente. Deze kosten komen ten laste 

van het voorbereidingskrediet voor de aansluiting van Vlijmen-Oost op de A59. 

 

Voor het Geerpark is een prijsaanbieding van € 19.000,- gedaan voor detectie-onderzoek. Eerder is op basis 

van historisch vooronderzoek in het directe buitengebied geconcludeerd dat materiële resten van gevechts-

handelingen uit de Tweede Wereldoorlog  aanwezig zouden kunnen zijn. Het voor rekening van de 

gemeente blijvende bedrag van 30% van € 19.000,-, zijnde € 5.700,- komt ten laste van de bouwgrond-

exploitatie Geerpark.  

 

Risico's 

Er zijn geen risico's  verbonden aan dit voorstel.  
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Procedure 

Zodra uw raad heeft ingestemd met het voorstel om de bijdrage aan te vragen, zal het verzoek tot uitkering 

van de suppletie voor opsporing en ruiming van conventionele explosieven ingediend worden bij het 

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

 

Voorgenomen  besluit 

Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het college van Heusden, 

de secretaris,  De burgemeester, 

mr. J.T.A.J. van der Ven drs. J. Hamming 
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De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van 5 februari 2013; 

gezien het voorstel van het college van 18 december 2012, 

 

gelet op de beraadslaging; 

b e s l u i t : 

- Vast te stellen, dat mede op basis van historisch vooronderzoek is gebleken dat de opsporing/ 

detectie en ruiming van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog op de locatie van de 

voorgenomen aansluiting van de A59 op het onderliggende wegennet ter hoogte van het Ei van 

Drunen, het gebied van de Klimaatbuffer aan de oostzijde van Vlijmen, de aan te leggen randweg ter 

hoogte van Vlijmen (GOL-projecten) en het projectgebied Geerpark uit veiligheidsoverwegingen 

noodzakelijk is; 

- In te stemmen met het voorleggen van een aanvraag op basis van de bijdrageregeling kosten 

opsporing en ruiming conventionele explosieven Tweede Wereldoorlog bij het ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties betreffende de aan opsporing en ruiming verbonden 

kosten, respectievelijk geraamd op € 16.760.-, € 9.429,65, € 189.830,- en € 19.000,-. 

 

 

 

 

 

 

  

de griffier, de voorzitter, 

 

 

 

 

 

mw. drs. E.J.M. de Graaf Drs. J. Hamming 

 


