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Aan de gemeenteraad 
 
 
Voorgesteld Besluit 
 
 
1. Een investeringsbedrag ter waarde van € 286.000,-- opnemen ten behoeve van opsporing en ruiming 

van niet gesprongen explosieven in relatie tot de baggerwerkzaamheden in de Vecht; 
2. aan het ministerie van BZK, Directoraat-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties, het verzoek doen tot 

het verstrekken van een bijdrage van 70% in de kosten voor de opsporing en ruiming van 
conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog;  

3. de ontvangen suppletie van het Ministerie ter beschikking stellen aan Waternet ten behoeve van de 
financiering van de, voor de schoonmaak van de Vecht, benodigde opsporing van niet-gesprongen 
explosieven; 

4. 1e wijziging begroting 2013 vaststellen. 
 
 
Samenvatting 
 
 
In het kader van de schoonmaak van de Vecht door Waternet vinden diverse civieltechnische activiteiten 
plaats. De activiteiten kunnen effect hebben op eventueel aanwezige Conventionele Explosieven (CE) en 
kan leiden tot explosie van een CE. Om de veiligheid van zowel de betrokken medewerkers als de 
Openbare Veiligheid te waarborgen worden daarom door Waternet preventieve maatregelen getroffen. 
Uw raad wordt geadviseerd om in 2013 een bedrag te reserveren van € 286.000,-- ten behoeve van deze 
veiligheidsmaatregelen. Na instemming wordt met bijgevoegde brief een suppletie aangevraagd bij het 
Ministerie van 70% ten behoeve van de opsporing en ruiming van CE binnen de gemeente Stichtse Vecht.  
De overige 30% van het bedrag wordt gefinancierd door Waternet. Zodoende is dit een budgetneutrale 
operatie. 
 
 
Bijlagen 

- Brief aan Ministerie: Verzoek om suppletie kosten opsporing en ruiming explosieven Tweede 
wereldoorlog 

- Brief: Afspraken gemeente, Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht (AGV) en Waternet tbv 
bommen. 

- Kostenraming.
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Toelichting 
 
Waternet werkt in opdracht van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) aan het 
schoonmaken van de Vecht. Tot 2015 schept Waternet van Muiden tot Utrecht vervuilde bagger van de 
bodem. Ook de bodem van een aantal zijwateren wordt schoongemaakt, waaronder de Weespertrekvaart, 
Gaasp en Smalweesp. Het project moet leiden tot een betere kwaliteit van het water, een grotere 
diversiteit aan planten en dieren en een verbeterde doorvaart. Gemeente Stichtse Vecht is nauw 
betrokken bij de schoonmaak van de Vecht. 
 
In het kader van de schoonmaak van de Vecht vinden diverse civieltechnische activiteiten plaats. Deze 
activiteiten kunnen effect hebben op de aanwezige CE. Dit kan leiden tot een 
ongecontroleerde explosie van een CE. Dit vormt een ontoelaatbaar risico voor de betrokken 
medewerkers en de Openbare Veiligheid. Om de veiligheid van de betrokken medewerkers en de 
Openbare Veiligheid te waarborgen worden daarom door Waternet preventieve maatregelen getroffen. 
Deze maatregelen bestaan uit: 
• voorafgaand aan de werkzaamheden vindt historisch vooronderzoek plaats naar de mogelijke 

aanwezigheid van CE; 
• het opsporen en verwijderen van afwerpmunitie (vliegtuigbommen) die zich in de te verwijderen 

waterbodem bevindt; 
• het inzetten van aangepast materieel en afscherming naar de omgeving daar waar kleinere kalibers 

munitie aanwezig kunnen zijn. 
 
De maatregelen zijn beschreven in het projectplan voor de opsporingswerkzaamheden waarvoor 
gemeente Stichtse Vecht een verklaring van geen bezwaar heeft afgegeven (kenmerk 2/11/08514 
uit/11/05735, d.d. 30-09-2011). 
 
Met bijgevoegde brief wordt suppletie aangevraagd bij het Ministerie van 70% ten behoeve van de 
opsporing en ruiming van niet gesprongen explosieven (CE) binnen de gemeente Stichtse Vecht. De 
overige 30% van het bedrag wordt gefinancierd door Waternet. 
 
Uw raad wordt geadviseerd om in 2013 een bedrag van € 286.000 te reserveren ten behoeve van een 
voorschot op de benodigde veiligheidsmaatregelen. Omdat de voorfinanciering door Waternet zal 
plaatsvinden en we niet meer betalen dan we van het Rijk krijgen is de benodigde (papieren) reservering 
uitsluitend een reservering van financieel technische aard.  
 
Risico 
 
Er wordt een kabinetsbesluit gemaakt op grond waarvan het BTW-compensatiefonds voor gemeenten 
komt te vervallen. Op dit moment is in het conceptbesluit opgenomen dat de maatregel vanaf 2014 in 
werking zou treden. Indien de bovengenoemde werkzaamheden worden uitgesteld naar 2014 dan bestaat 
het risico dat er geen compensatie volgt voor de 21% BTW. Met de brief in de bijlage bevestigd het 
Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht (AGV) echter alle risico’s te dragen indien kosten hoger zijn.  
 
 
10 december 2012 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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