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1. raadsbesluit
2. brief van Projectontwikkeling Breukelen B.V.
3. kostenoverzicht

Geachte mevrouw/heer,
Op de locatie Merwedeweg 5a te Breukelen staat een herontwikkeling gepland. Voor deze
ontwikkeling worden in de grond werkzaamheden verricht. Historisch onderzoek naar Conventionele
Explosieven (CE) uit de Tweede Wereldoorlog toont aan dat een deel van het gebied waarbinnen de
voorgenomen werkzaamheden gepland staan is verdacht op het aantreffen van CE. Om de
werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren moet de projectlocatie vrijgegeven worden van
conventionele explosieven in de ondergrond. Vanwege de risico’s van het uitvoeren van de
werkzaamheden in op NGE verdachte gebieden heeft de Raad van Stichtse Vecht besloten tot
ruiming van aangetroffen explosieven en het werken onder beveiligde condities in overeenstemming
met het WSCS-OCE. Het Raadsbesluit daartoe treft u als bijlage bij dit schrijven aan.
Hierbij verzoeken wij u een suppletie te verstrekken ter hoogte van € 51.699,55 exclusief BTW (=
68% van totaal) in de kosten voor het werken in verdacht gebied en het ruimen van explosieven uit
de Tweede Wereldoorlog in het kader van de herontwikkeling van de locatie Merwedeweg 5a te
Breukelen. De geraamde kosten bedragen conform bijgevoegd raadsbesluit € 76.028,75 exclusief
BTW.
Voor inlichtingen betreffende dit verzoek kunt u zich wenden tot mevrouw P. Kooijman via de
contactgegevens, die bovenaan deze brief staan vermeld. Wij verzoeken u vriendelijk ons op de
hoogte te houden van de afhandeling van dit verzoek en de betaling van de suppletie.

Gemeentesecretaris
drs. F.J. Halsema

Burgemeester
drs. A.J.H.T.H. Reinders
Vindt u deze brief niet duidelijk? Laat het ons weten via info@stichtsevecht.nl
If you don’t understand Dutch, please email us at info@stichtsevecht.nl
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Met vriendelijke groet,

