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Geachte heer De Vries, 

 

U bent voornemens een raadsbesluit te nemen betreffende “verzoek om 

suppletie kosten opsporing, ruiming en ontruiming m.b.t. explosieven 

Tweede Wereldoorlog”.  

In de toelichting op het raadsvoorstel wordt vermeld dat de gemaakte 

afspraken en toezeggingen schriftelijk vastgelegd worden en als bijlage 

toegevoegd aan het raadsbesluit.  

 

Waternet is gemandateerd door het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en 

Vecht (AGV) om het project Schoonmaken Vecht uit te voeren. Een onderdeel 

daarvan is het opsporen en eventueel ruimen van bommen en beveiligd 

baggeren. AGV heeft al kosten gemaakt voor opsporing. Ruiming door AGV 

wordt nodig als er explosieven worden gevonden. Als voorwaarde voor het 

raadsbesluit stelt de gemeente, dat AGV zowel het risico moet dragen van de 

ruiming (kosten die AGV maakt) als de ontruiming (kosten die de gemeente 

maakt).  

 

Aangezien het belang van suppletie door het Rijk voor de opsporingskosten 

groot is gaat AGV akkoord met het dragen van het risico van 

ontruimingskosten en stelt zich hierbij garant voor de dekking van de 

resterende kosten, voorover deze kosten betrekking hebben op het veilig 

uitvoeren van de schoonmaakwerkzaamheden in de verdachte gebieden. 

Conform het raadsvoorstel betaalt de gemeente niet meer uit aan AGV dan 

via suppletie van het Rijk wordt verkregen.   
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Met vriendelijke groet, 

namens het Dagelijks bestuur van AGV, 

 

 

 

B. Spoelstra 

Projectdirecteur Schoonmaken Vecht 

 

 

 


