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Veiligheid
Suppletieaanvraag Conventionele Explosieven Wilhelminahaven en
Sumatraplein-Oranjepark

Voorgesteld besluit
Akkoord te gaan met de suppletieaanvraag voor opsporing en ruiming van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.
Samenvatting
De gemeente kan, in het kader van het gemeentefonds, een rijksbijdrage krijgen
voor de opsporing en ruiming van conventionele explosieven (CE). Daartoe dient een
suppletieverzoek voor 1 maart ingediend te zijn. Hiervoor volstaat de toezending van
een gemeenteraadsbesluit waarin de totale kosten zijn opgenomen die in aanmerking
komen voor de bijdrage.

Inleiding
Gemeenten kunnen via het gemeentefonds een bijdrage ontvangen voor de
daadwerkelijk gemaakte kosten rond het opsporen en ruimen van conventionele
explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Kosten die in dat verband gemaakt worden
komen in aanmerking voor een bijdrage van maximaal 70% van de kosten. Om in
aanmerking te komen voor een bijdrage, moet een raadsbesluit worden ingediend
waarin de totale kosten zijn opgenomen die in aanmerking komen voor de regeling.
Het raadsbesluit dient uiterlijk 1 maart bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijkrelaties te zijn ingediend.

Doelstelling
Met het raadsbesluit wordt een aanvraag ingediend voor een bijdrage van de kosten
van het opsporen en ruimen van explosieven voor de volgende projecten:
a. baggeren Wilhelminahaven (Port of Rotterdam);
b. boring Sumatraplein-Oranjepark (HVC).
Argumenten
Voor deze gemeenten is een vangnet ingericht om de eventuele kosten die
samenhangen met het opsporen van conventionele explosieven te dekken. Dit
vangnet is in de vorm van een suppletie uit het gemeentefonds ingericht. Indien de
gemeenteraad besluit tot het aanvragen van de suppletie van conventionele
explosieven, krijgen deze gemeenten een bijdrage van 70% van de projectkosten. De
overige 30% valt ten laste van de projecten zelf. In het gemeenteraadsbesluit dient
te worden aangegeven wat het totaalbedrag van de suppletieaanvraag is.

Onder de activiteiten die in het kader van Conventionele Explosieven worden
uitgevoerd vallen onder andere:
- vooronderzoek, advies, detecteren, lokaliseren, benaderen, identificeren en het
uiteindelijk vernietigen van conventionele explosieven.
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De aanleiding voor deze aanvraag zijn de projecten 'Baggeren Wilheminahaven' en
'Boring Sumatraplein-Oranjepark'. Uit vooronderzoek is gebleken dat het aantreffen
van explosieven bij deze projecten niet uitgesloten kan worden en er daarmee
aanzienlijk extra kosten zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden doordat deze
onder veiligheidscondities moeten worden uitgevoerd. Wij zijn door Port of Rotterdam
inzake baggeren Wilhelminaheven en HVC inzake Boring Sumatraplein-Oranjepark
gevraagd een aanvraag voor bijdrage te doen.
Opgemerkt dient te worden dat de werkzaamheden onder veiligheidscondities zoals
verwoord in het werkspecifiek certificatie schema opsporen conventionele explosieven
(WSCS-OCE) worden uitgevoerd. Door de werkzaamheden uit te voeren onder
explosievencondities, met behulp van materiaal dat conform de geldende richtlijnen
beveiligd is, worden de werkzaamheden op een veilige manier uitgevoerd. Tevens
wordt op deze wijze de Openbare Orde en Veiligheid beheerst.
Binnen de gemeente Dordrecht is beleid van toepassing waarin de procedure ten
aanzien van conventionele explosieven vastgelegd in de Handleiding opsporing en
ruiming conventionele explosieven Tweede Wereldoorlog. Deze procedure beschrijft
onder andere de verantwoordelijkheid voor het onderzoek naar en de ruiming van
explosieven vanuit Arbo-regelgeving. Gemeenten kunnen via het gemeentefonds een
bijdrage ontvangen voor de daadwerkelijk gemaakte kosten rond het opsporen en
ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Om zichtbaar te
maken welke gebieden tot het risicogebied behoren is de risicokaart explosieven
Tweede Wereldoorlog Dordrecht openbaar gemaakt.
Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing.
Kosten en dekking
Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) kent een bijdrage toe voor het
opsporen en ruimen van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog, de
bommenregeling. In 2014 is deze regeling aangepast op twee belangrijke punten:
- Waar voorheen onderscheid werd gemaakt tussen gemeenten met een vaste
vergoeding, maatstafgemeenten en vangnetgemeenten, gelden vanaf 2015 voor
alle gemeenten dezelfde regels. Namelijk dat alle gemeenten in geval van
opsporing en ruiming van explosieven een bijdrage van 70% in de gemaakte
kosten (excl. btw) van het Rijk kunnen ontvangen door het indienen van een
raadsbesluit bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(BZK), waarin de gemaakte kosten zijn opgenomen. Er hoeft geen verdere
onderbouwing overlegd te worden aan het Rijk.
- Het ontvangen van een suppletie -uitkering via de bommenregeling wordt beperkt
tot de daadwerkelijk gemaakte kosten. De mogelijkheid om op basis van
toekomstige kosten een bijdrage te ontvangen vervalt.

Kosten die voor vergoeding in aanmerking komen
Gemeenten kunnen 70% van de kosten voor het opsporen van explosieven vergoed
krijgen via de suppletie -uitkering. Hiervoor volstaat de toezending van het
raadbesluit voor 1 maart 2017 met daarin totale kosten opgenomen. Er hoeft geen
onderbouwing overlegd te worden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties heeft aangegeven niet te contoleren op de gedeclareerde kosten.
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In de gemeente Dordrecht gaat het in dit geval om kosten gemaakt bij een tweetal
projecten, namelijk:
a. baggeren Wilhelminahaven (Port of Rotterdam): kosten C 1.178.525,02;
b. boring Sumatraplein-Oranjepark (HVC): kosten C 98.506,38.
De totale kosten die in aanmerking komen voor de 70% -Rijksbijdrage bedragen
C 1.277.031,40. De overige 30% valt ten laste van de projecten zelf.
In bijlage 3 van de gemeentelijke Handleiding opsporing en ruiming explosieven
Tweede Wereldoorlog van de gemeente Dordrecht is een indicatie opgenomen van
kosten die dergelijke onderzoeken en detectie met zich meebrengen. Op basis
daarvan worden de kosten die voor de genoemde projecten zijn ingediend realistisch
geacht.

Duurzaamheid
De werkzaamheden voor opsporing en ruiming van explosieven dragen bij aan de
toename van de bodemkwaliteit en een optimale benutting van de ruimte binnen de
projecten. Daarmee levert het een bijdrage aan het behoud van het leefklimaat.
Communicatie en inclusief beleid
Wij stellen voor om het voorstel actief te communiceren met de betrokken partijen,
te weten HVC en Port of Rotterdam. Na daadwerkelijke toekenning van de bijdrage
zal dat opnieuw actief met de betrokken partijen gecommuniceerd worden.
Tijdspad, vervolg en evaluatie
Dit voorstel wordt na akkoord van het college geagendeerd in de gemeenteraad van
21 februari. Bij dit tijdspad kan de aanvraag voor suppletie voor 1 maart 2017
ingediend worden bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De gemaakte kosten dienen inzichtelijk te worden gemaakt in 1V3 -rapportage via
lastenfunctie "160 opsporing en ruiming van conventionele explosieven". Via de
jaarrekening vindt verantwoording plaats.
Indien u akkoord gaat met het voorstel dient het raadsbesluit vervolgens ingestuurd
te worden naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Directoraat -generaal Bestuur en Wonen.
Na daadwerkelijke toekenning van de bijdrage zal de verdere afwikkeling door de
verantwoordelijke gemeentelijke afdeling uitgevoerd worden.
Bijlagen
- ontwerp besluit;
Handleiding opsporing en ruiming conventionele explosieven Tweede Wereldoorlog.
Het college van Burgemeester en WethRuders
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