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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
1. Een investeringsbedrag ter waarde van € 8.108.485,- vaststellen ten behoeve van opsporing en 

ruiming van niet gesprongen explosieven (NGE) in relatie tot de baggerwerkzaamheden in de 
Vecht; 

2. Aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het verzoek doen tot het 
verstrekken van een bijdrage van 70% in de onder punt 1 genoemde kosten voor de opsporing 
en ruiming van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog; 

3. De ontvangen suppletie van het Ministerie, na aftrek van eventuele gemeentelijke kosten, ter 
beschikking stellen aan Waternet ten behoeve van de financiering van de, voor de schoonmaak 
van de Vecht, benodigde opsporing en ruiming van niet gesprongen explosieven; 

4. De 5e wijziging van de begroting 2014 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 Niet Gesprongen 
Explosieven (NGE) en kunnen leiden tot explosie van een NGE. Om de veiligheid van de betrokken 
medewerkers en de openbare veiligheid te waarborgen worden daarom door Waternet preventieve 
maatregelen getroffen. Uw raad wordt geadviseerd om in 2014 een bedrag vast te stellen van 
€ 8.108.485,- 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 NGE 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 (fase 2) opsporing en ruiming explosieven 

Tweede Wereldoorlog 
- Brief: Afspraken gemeente, Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht (AGV) en Waternet 
- Kostenraming 

Raadsvoorstel 
 
Onderwerp 
Aanvraag suppletievergoeding voor opsporing en ruiming van niet gesprongen 
explosieven uit de 2e wereldoorlog in de Vecht (2e fase) 
 
Begrotingswijziging 
Nr. 5  
 
Datum raadsvergadering 
25 februari 2014 
 
Werksessie 
12 februari 2014 

 

Portefeuillehouder 
P. de Groene eur ing 
 
Afdeling 
Wijken en kernen 
Mail opsteller 
erik.broeke@stichtsevecht.nl 
 
Agendanummer 
 
 
Registratie nummer 
Z/14/30397-VB/14/03663 
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Doel en beoogd maatschappelijk effect 
Waternet werkt in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht aan het schoonmaken van de 
Vecht en een aantal zijwateren, waaronder de Weespertrekvaart, de Gaasp en de Smalweesp. In 
totaal wordt circa 2,5 miljoen m3 milieuverontreinigde bagger verwijderd. De werkzaamheden zijn 
opgedeeld in twee trajecten; fase 1 van Muiden tot Nigtevecht en fase 2 van Nigtevecht tot Utrecht. 
Voor fase 1 is door uw raad in 2013 al een besluit tot het aanvragen van suppletie genomen 
(registratienummer Z/12/19379-VB/12/02415, d.d. 26-02-2013). 
 
Momenteel is fase 2 in uitvoering. Over een lengte van circa 38 kilometer wordt sinds juli 2012 
baggerwerk uitgevoerd. Het gaat om circa 1,5 miljoen m3 slib. Ook in fase 2 moeten kosten worden 
gemaakt met betrekking tot het opsporen en ruimen van NGE. Waternet heeft de gemeente verzocht 
om, ter dekking van een deel van deze kosten, een aanvullend suppletieverzoek te doen. 
 
Tijdens de voorbereiding van het project is een Historisch Vooronderzoek Niet Gesprongen 
Explosieven (verder aangeduid als HVO-NGE) uitgevoerd. Tevens is naar aanleiding van het 
spontaan aantreffen van NGE buiten de afgebakende verdachte gebieden en getuigeninformatie een 
aanvullend HVO-NGE uitgevoerd. Dit onderzoek had tot doel om te beoordelen of er voldoende 
feitelijke informatie aanwezig was op basis waarvan gefundeerd verdachte gebieden konden worden 
afgebakend. Het aanvullend HVO-NGE heeft geleid tot de nadere afbakening van een aantal 
verdachte gebieden. Binnen de afgebakende verdachte gebieden zijn diverse beheersmaatregelen 
getroffen om de Arbeids- en Openbare Veiligheid te waarborgen. Binnen de afgebakende verdachte 
gebieden wordt beveiligd gebaggerd en/of vinden opsporingswerkzaamheden plaats, in 
overeenstemming met het WSCS-OCE. Gemeente Stichtse Vecht heeft voor het hiertoe opgestelde 
projectplan een verklaring van geen bezwaar afgegeven. 
 
Omdat op basis van een HVO-NGE nooit volledig kan worden uitgesloten dat spontaan NGE worden 
aangetroffen in gebieden die niet als verdacht zijn aangemerkt, is daarnaast een protocol spontaan 
aantreffen NGE opgesteld. In dit protocol staat beschreven hoe bij het spontaan aantreffen van NGE 
in niet-verdacht gebied wordt gehandeld teneinde de veiligheid te waarborgen. In dit kader zijn een 
aantal generieke veiligheidsmaatregelen getroffen. Waar nodig worden naar aanleiding van het 
spontaan aantreffen van NGE aanvullend verdachte gebieden afgebakend. In deze gebieden vinden 
opsporingswerkzaamheden plaats of wordt beveiligd gebaggerd. 
 
Argumenten 
Gemeente Stichtse Vecht is momenteel een zogenaamde “suppletiegemeente”. Indien de 
gemeenteraad besluit tot het opsporen van NGE, krijgt de gemeente een aanvullende bijdrage uit het 
gemeentefonds van 70% van de kosten voor het opsporen en ruimen van NGE. Eens per vier jaar 
wordt het gebruik van de regeling geëvalueerd. Suppletiegemeenten die twee keer of vaker een 
verzoek tot suppletie hebben ingediend worden in de volgende periode (2015-2018) aangemerkt als 
“veelgebruiker”. Veelgebruikers ontvangen een bijdrage volgens de maatstaf van het aantal 
nieuwbouwwoningen. Deze bijdrage bedraagt momenteel € 2.000,- per nieuwbouwwoning. 
Gemeente Stichtse Vecht heeft in 2011 en 2013 een verzoek tot suppletie ingediend en zal daarom 
per 1 januari 2015 worden aangemerkt als veelgebruiker. In 2014 kan echter nog een 
suppletieverzoek worden ingediend en een bijdrage van 70% worden verkregen. 
 
Het overgrote deel (64,7%) van het werkgebied voor het schoonmaken van de Vecht ligt in de 
gemeente Stichtse Vecht. Een klein deel van het werkgebied voor het schoonmaken van de Vecht 
ligt in de gemeenten Wijdemeren (8,8%) en Diemen (4%). Het verwijderen van NGE uit de Vecht 
moet worden gezien als één project. Locatie en aard van de NGE zijn op voorhand niet volledig 
bekend.  
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Kanttekeningen 
Het overige deel van het te baggeren gebied ligt in Amsterdam (16,1%) en Utrecht (6,4%). Met deze 
gemeenten heeft Waternet separate afspraken gemaakt. De gemeenten Wijdemeren en Diemen 
hebben in 2013 eenmaal een verzoek tot suppletie gedaan. Om te voorkomen dat ook deze 
gemeenten per 1 januari 2015 als veelgebruiker worden aangemerkt, wordt voorgesteld alle kosten 
voor de opsporing en ruiming van NGE in de gemeenten Stichtse Vecht, Wijdemeren en Diemen in 
het suppletieverzoek van gemeente Stichtse Vecht op te nemen. In het verleden was dit een 
gebruikelijke werkwijze bij gemeentegrens-overschrijdende projecten. Door deze aanpak kan, indien 
nodig, in de toekomst door de gemeenten Diemen en/of Wijdemeren een suppletieverzoek worden 
ingediend. Hierin kunnen, indien van toepassing, ook (NGE in de Vecht-gerelateerde) kosten voor 
Stichtse Vecht worden opgenomen. Voor gemeente Stichtse Vecht heeft deze aanpak derhalve geen 
nadelige consequenties, maar biedt het wel een mogelijk voordeel in de toekomst.  
 
Communicatie 
Vanuit AGV/Waternet is en wordt regelmatig gecominiceerd ove de werkzaamheden in de Vecht. 
Deze subsidieaanvraag geeft geen aanleiding voor extra communicatie. 
 
Financiën en risico’s 
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 gemeenten Stichtse Vecht, 
Diemen en Wijdemeren. De overige 30% van het bedrag wordt gefinancierd door Waternet. 
 
Uw raad wordt geadviseerd om in 2014 een bedrag van € 8.108.485,- vast te stellen ten behoeve van 
de te nemen veiligheidsmaatregelen. Omdat de voorfinanciering volledig door Waternet zal 
plaatsvinden en we niet meer aan Waternet uitkeren dan we van het Rijk ontvangen loopt de 
gemeente geen financieel risico. De benodigde (papieren) reservering is uitsluitend een reservering 
van financieel technische aard.  
 
Vervolg 
Indien de aangevraagde suppletie wordt gehonoreerd, zal het baggerwerk volgens plan worden 
uitgevoerd. Waternet zal de kosten voor opsporing en ruiming bij de gemeente indienen. De 
gemeente zal deze rekeningen betalen vanuit het door de gemeente ontvangen bedrag na aftrek van 
de eventueel door de gemeente gemaakte kosten in relatie tot in de evecht gevonden explosieven. 
 
 
17 januari 2014 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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