
Punt 6. : Subsidie-aanvraag explosieven-
gerelateerde werkzaamheden 
gemeente Hellendoorn 

Gemeente 
Hellendoorn 

Aan de raad 

Samenvatting. 
De afgelopen periode zijn er onderzoeken geweest naar de aanwezigheid van explosieven en is 
een niet gesprongen bom ontmanteld. De kosten kunnen gedeclareerd worden bij het rijk. 
Voorwaarde is dat de raad een besluit neemt tot het indienen van een aanvraag. 

Combiplan 
Op 22 augustus 2012 is een niet gesprongen vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog 
gevonden tijdens graafwerkzaamheden ten behoeve van het Combiplan (N35). Het onderzoeken 
van het terrein, het opsporen van eventuele meerdere explosieven, het ontmantelen van de bom, 
het ontruimen van ca . 150 woningen en het tot ontploffing brengen leverden aanzienlijke kosten 
op. 

De Gagel 
Het project De Gagel omvat de realisatie van 22 appartementen. Het bouwproject in is in handen 
van Stegeman bouw. De gemeente Hellendoorn is niet financieel verantwoordelijk voor het 
project. Uit bureauonderzoek is gebleken dat de locatie een verhoogd risico heeft als het gaat 
over de aanwezigheid van explosieven. Voordat de werkzaamheden ten behoeve van de bouw 
zijn gestart, is aanvullend onderzoek uitgevoerd. 

OCE fietsbrug Nevengeul 
Vlak bij de plaats waar de vliegtuigbom is gevonden wordt een fietsbrug aangelegd. Gelet op 
deze vondst en het uitgevoerde bureauonderzoek is op deze locatie ook sprake van een verhoogd 
risico als het gaat over de aanwezigheid van explosieven. Op grond hiervan is een 
detectieonderzoek naar de aanwezigheid van conventionele explosieven uitgevoerd. 

Opdracht. 
Om voor 2012 in aanmerking te komen voor de "Bommenregel ing" van het Rijk is een 
gemeenteraadsbesluit nodig. Het betreft hier een aanvraag om een rijksbijdrage. De rijksbijdrage 
is een aanvulling op het gemeentefonds voor het onderzoeken, opsporen en ruimen van niet 
gesprongen conventionele explosieven (CE) uit de Tweede Wereldoorlog). 

Aanleiding. 
Onderzoek, opsporing en ruiming van explosieven is noodzakelijk in verband met de aanleg van 
een weg- en een fietsbrug en de bouw van appartementen. 

Combiplan 
Om de veiligheid van de omgeving tijdens de aanloop naar de ontmanteling op 23 september 
2012 te verhogen zijn verschillende fysieke en organisatorische maatregelen getroffen. Zo moest 
op de dag van de ontmanteling er binnen een straal van 250 meter rondom de bom volledig 
worden ontruimd, binnen dat gebied bevonden zich in totaal 150 woningen. De getroffen 
maatregelen hebben de nodige kosten met zich meegebracht. Daarbij gaat het om een bedrag 
van: 6 72 .192 ,43 

De Gagel 
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In het gebied wordt een appartementengebouw, geheten de Gagel, gerealiseerd. 
Uit onderzoek is gebleken dat tijdens de Tweede Wereldoorlog op 22 maart 1945 door de 
geallieerden twee maal een zogenaamd tapijtbombardement op Nijverdal is uitgevoerd. In het 
plangebied van De Gagel of in de directe omgeving daarvan zouden resten van bommen in de 
bodem kunnen liggen. Aanvullend onderzoek naar de aanwezigheid van explosieven was 
noodzakelijk. De gemaakte kosten bedragen C 10.324,30 

Fietsbruggetje 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog is de spoorbrug over de Regge meerdere malen door de 
geallieerden gebombardeerd. Uit onderzoek is gebleken dat er minimaal tien 500 ponders zouden 
zijn afgeworpen. Daarvan zijn er 4 ontploft. Vorig jaar en de op 22 augustus jl. zijn op geringe 
afstand van de brug 500 ponders gevonden. Dit houdt in dat er mogelijk nog 4 niet ontplofte 
exemplaren in de nabije omgeving aanwezig kunnen zijn. Onderzoek naar de aanwezigheid van 
explosieven ter plaatse van het nieuwe fietsbruggetje was dan ook noodzakelijk. De gemaakte 
kosten bedragen: C 19.879.34 

Medewerking van de gemeente Hellendoorn is noodzakelijk. 
Een rijksbijdrage voor 70"}i) van de kosten kan alleen worden verkregen als de raad besluit dat 
een verzoek hiervoor wordt ingediend bij het ministerie van BZK. 

Het verzoek dient vóór 1 maart 2013 te worden ingediend 
De indieningstermijn voor de rijksbijdrage sluit jaarlijks op 1 maart. Om in 2013 in aanmerking te 
komen voor de bijdrage dient het besluit te worden genomen in de raadsvergadering van 
5 februari 2013 . 

Doelstelling. 
Na instemming met dit voorstel zal de bijdrage bij het Ministerie van BZK worden aangevraagd. 
Deze aanvraag dient vóór 1 maart 2013 bij het Ministerie te zijn ontvangen. Dit houdt in dat de 
behandeling uiterlijk in de raadsvergadering van 5 februari 2013 dient plaats te vinden. 

Voorgestelde oplossingen: 
Na besluit van de raad zal het college van B en W het verzoek indienen bij het Ministerie van 
BZK. 

Financiële consequenties 
De bijdrage van he ministerie van BZK zal worden uitgekeerd in de vorm van een suppletie
uitkering op het gemeentefonds. De gemaakte kosten kunnen inzichtelijk worden gemaakt in IV3 
via lastenfunctie "160 opsporing en ruiming van conventionele explosieven". Gebruik van deze 
functie is verplicht vanaf 2011 . 
De gemaakte kosten bedragen in totaal: 

Gemeente Hellendoorn: C 93.654,97 
- Stegeman Bouw: C 8.741,10 

De regeling dekt maximaal 70*36 van de gemaakte kosten. Voor de gemeente Hellendoorn kan de 
bijdrage maximaal C 65.558,48 bedragen en voor Stegemanbouw maximaal C 6.118,77. 

Juridische consequenties 
De Gagel 
Met de aannemer 'Stegemanbouw" is afgesproken dat de gemeente alle mogelijke medewerking 
zal verlenen en zich maximaal zal inspannen voor het verkrijgen van een maximale Rijksbijdrage in 
het kader van de "Bommenregeling". De onderzoekskosten (C 8.741,10) naar niet gesprongen 
explosieven heeft Stegeman Bouw vooralsnog voor haar rekening genomen. Onze vergoeding aan 
Stegeman Bouw zal gelijk zijn aan de rijskbijdrage en waarschijnlijk 100Zo van de door Stegeman 
Bouw gemaakte kosten bedragen, dus maximaal 6.118,77. Met dit raadsbesluit voldoet de 
gemeente Hellendoorn aan haar inspanningsverplichting. De kosten die niet door de suppletie
uitkering worden gedekt, blijven voor rekening van Stegeman Bouw. 
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Communicatie: 
Na besluitvorming in het college is Stegeman Bouw geïnformeerd. 
Gelet op de datum van 1 maart, het feit dat het raadsvoorstel een aanvraag is om een 
suppletieuitkering en de behandeling in het college van 8 januari 2013 is dit voorstel niet 
behandeld in de commissie A B Z M . 

Planning: 
Raad 5 februari 2013 
Aanvraag Ministerie BZK voor 1 maart 2013 

Concept Besluit: 
Aan het Ministerie van BZK wordt verzocht om een suppletie-uitkering op het gemeentefonds 
voor de gemaakte kosten in het kader van opsporing en ruiming van conventionele explosieven, 
te weten 7007o van C 93 .654 ,97 is C 71 .677 ,25 . 

Nijverdal, 8 januari 2013 

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, 

i 
De secretaris, ae oura 

tra M B A . stŕa'MBA, mevr. A . H . Raven 

: 

Nr. 12INT02850 Nijverdal, 5 februari 2013 

Advies commissies: 
Afgesproken is dat het voorstel direct kan worden voorgelegd aan de raad. 

Aldus besloten. 

De raad van Hellendoorn, 

De griffier, de voorzitter, 

^ ^ ^ ^ 

Bijlagen: 
Financiële onderbouwing 
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Bijlage 1 

Financiële onderbouwing Raadsvoorstel "Bommenregeling" 12INT02850 

Gemaak te kosten 2 0 1 2 i .v .m. explos ieven-gere lateerde we rkzaamheden 
gemeente Hel lendoorn 

Combiplan 
Afsluiten plofverzekering e 20.000,- -
Hondenpension e 1 0 -
Opvanglocatie (Lagoon Grand cafe) e 531,92 
Vooropname woningen (bij ploflocatie) c 4 0 0 , -
Ambulance standby e 7 4 4 , -

- Werkzaamheden ploflocatie (KWS) c 443 ,35 
- Container (ter afscherming bom) e 219,55 
- Lunch (23-09-2012) e 291,50 

Personeelskosten gemeente Hellendoorn (676 uur a C 79,16) e 49 .554 ,16 
Totaal c 72.192,43 

De Gagel 
- Onderzoekskosten Stegeman Bouw C 8.741,10 
- Personeelskosten gemeente Hellendoorn (20 uur a C 79,16 ) C 1.583,20 

Totaal Ç 10.324,30 

Fietsbruggetje 
- Onderzoekskosten (opdracht aan KWS) 6 17.979,50 
- Personeelskosten gemeente Hellendoorn (24 uur a C 79,16 ) C 1.899,84 

Totaal C 19.879.34 

Totaal 

- Gemeente Hellendoorn: C 93.654,97 

- Stegeman Bouw: C 8.741,10 

Totaal C102.396,07 

Het maximaal te incasseren bedrag bij toekenning van 70cfc van de gemaakte kosten 

Gemeente Hellendoorn: C 65.558,48 

- Stegeman Bouw: C 6.118,77 

Totaal C 71.677.25 


