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Datum raadsvergadering: 1 februari 2012   Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

Portefeuillehouder: Adriaansen   Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

Onderwerp: Verzoek suppletie Gemeentefonds opsporen en ruimen conventionele 
explosieven Tweede Wereldoorlog  

 
Aan de raad van de gemeente Roosendaal  
 

Voorstel   
Samenvatting:  
Uw raad wordt verzocht in te stemmen met: 
1. De kosten voor opsporingswerkzaamheden van conventionele explosieven uit de Tweede 

Wereldoorlog t.b.v. de diverse projecten in de gemeente Roosendaal. Deze kosten zijn 
opgenomen budgetten in de diverse grondexploitaties; 

2. Een deel van de kosten ten laste te brengen van de te ontvangen suppletie uit het 
gemeentefonds; 

3.-  Het gemeenteraadsbesluit met daarin het verzoek om suppletie voor de datum 1 maart 2012 
beschikbaar te stellen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Directoraat-generaal Bestuur 
en Koninkrijksrelaties. 

 
 

Aanleiding   
Naar aanleiding van de nieuwbouwprojecten in de komende jaren, heeft de gemeente besloten een 
historisch onderzoek te laten uitvoeren voor de gehele gemeente naar conventionele explosieven (CE). 
Dit onderzoek heeft geresulteerd in een risicokaart van conventionele explosieven. Er is geconcludeerd 
dat er diverse verdachte gebieden zijn binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Roosendaal zijn. 
Binnen de verdachte gebieden is er een verhoogde kans op het aantreffen van conventionele 
explosieven. Dit risico kan mogelijk de Openbare Orde en Veiligheid in het geding brengen. Om de 
Openbare Orde en Veiligheid te waarborgen acht de gemeente Roosendaal het noodzakelijk om de 
gebieden door een gecertificeerd opsporingsbedrijf vrij van Conventionele Explosieven te laten 
verklaren alvorens de werkzaamheden starten. 
 
 

Kader    
Sinds 1 oktober 2009 loopt de mogelijkheid voor gemeenten om een bijdrage te ontvangen voor de 
kosten van onderzoeken naar conventionele explosieven via de generieke bekostiging van het 
gemeentefonds, en niet langer via de declaraties van gemaakte kosten en een specifieke uitkering. De 
middelen die beschikbaar waren voor uitvoering van het bijdragebesluit zijn toegevoegd aan het 
gemeentefonds.  
 
De gemeente Roosendaal behoort tot de groep gemeenten die incidenteel geconfronteerd wordt met 
kosten samenhangende met het opsporen van conventionele explosieven. Voor deze gemeenten is er 
een vangnet ingericht om de eventuele kosten te dekken. Het vangnet is in de vorm van een suppletie 
ingericht. Indien de gemeenteraad besluit tot het opsporen van conventionele explosieven, krijgt de 
gemeente een aanvullende bijdrage uit het gemeentefonds van 70% van de projectkosten. Voor 1 
maart 2012 zal moeten worden aangegeven, in een gemeenteraadsbesluit, welke kosten er gemaakt 
zijn of worden gemaakt in het kader van explosieven opsporing. Het gemeenteraadsbesluit dient 
vervolgens ingestuurd te worden naar het ministerie van Binnenlandse Zaken, Directoraat-generaal 
Bestuur en Koninkrijksrelaties. Uit het gemeenteraadsbesluit moet blijken dat opsporing en ruiming van 
conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog uit veiligheidsoverwegingen noodzakelijk is 
gebleken en welke uitgaven daarmee gepaard gaan. Het gemeenteraadsbesluit gaat samen met een 
verzoek om een bijdrage vanuit het gemeentefonds. Op basis van deze gemeenteraadsbesluiten zullen 
suppletiebijdragen aan de gemeente worden verstrekt ter grootte van 70% van de aangegeven kosten. 

 
Motivering / toelichting   
Conventionele explosieven vormen een risico voor de Openbare Orde en Veiligheid. 
De gemeentewet schrijft voor dat de verantwoordelijkheid voor de Openbare Orde en Veiligheid bij de 



burgemeester ligt. De gemeente Roosendaal hecht veel waarde aan veiligheid en acht het dan ook 
noodzakelijk om explosieven opsporingswerkzaamheden t.b.v. de projectgebieden die zich bevinden in 
de verdachte gebieden uit te laten voeren om de Openbare Orde en Veiligheid te waarborgen. Zo 
worden de risico’s m.b.t. conventionele explosieven uitgesloten tijdens de bouwwerkzaamheden en zal 
er geen sprake zijn van onverwachte nadelige gevolgen voor bewoners in de nabije omgeving.  
 
 

Doel en evaluatie   
 
Vooronderzoek 
Tijdens het vooronderzoek worden de te verwachten soorten explosieven en gebieden waar zich 
mogelijk explosieven kunnen bevinden vastgesteld. Aan de hand van de onderzoeksresultaten wordt er 
een gebiedsgebonden advies gegeven. Indien een gebied als onverdacht van conventionele 
explosieven wordt beschouwd, kan het project doorgang vinden zonder extra veiligheidsmaatregelen te 
nemen. Door middel van een gedegen vooronderzoek kunnen de kosten van de opsporings- 
werkzaamheden worden gereduceerd. 
 
Risicokaart 
De conclusies uit het vooronderzoek zijn verwerkt in een concept Risicokaart conventionele explo-
sieven. De gemeente heeft met een risicokaart een overzichtelijk beeld van de locaties binnen de 
gemeente waar mogelijk conventionele explosieven aanwezig zijn. De risicokaart is de basis voor 
explosieven opsporingswerkzaamheden of de basis voor een aanvullend projectgebonden 
risicoanalyse. De kaart dient te worden geraadpleegd bij aanvraag van vergunningen voor grondroering 
of grondverzet.  
 
Opsporing 
Opsporingswerkzaamheden in een verdacht gebied zijn nodig om een verklaring vrij van explosieven te 
ontvangen voor het projectgebieden. Wanneer het gebied vrij verklaard van explosieven is kunnen de 
bodemingrepen veilig doorgang vinden en zal de projectvoortgang geen stagnatie ondervinden. 
Daarnaast neemt het de risico’s voor de Openbare Orde en Veiligheid t.b.v. conventionele explosieven 
op de projectlocaties weg. 
 
Suppletie 
Indien de gemeenteraad besluit tot het opsporen van conventionele explosieven, krijgt de gemeente 
een suppletie uit het gemeentefonds van 70% van de projectkosten. Voor 1 maart 2012 zal er moeten 
worden aangegeven, in een gemeenteraadsbesluit, welke kosten er gemaakt zullen worden. Het 
gemeenteraadsbesluit dient vervolgens ingestuurd te worden naar het ministerie van 
Binnenlandse Zaken, Directoraat-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties. 
 
Op basis van het bovenstaande heeft de gemeente Roosendaal het standpunt ingenomen dat zij 
onderzoek naar conventionele explosieven noodzakelijk acht en in aanmerking wil komen voor een 
aanvullende bijdrage uit het gemeentefonds van 70% van de projectkosten. 
 

 
Financiële aspecten en consequenties   
Voor de werkzaamheden m.b.t. conventionele explosieven in de periode 1 oktober 2009 t/m juli 2011 
zijn er facturen opgesteld, zie bijlage. Ook zijn er een aantal nog uit te voeren projecten in van 
conventionele explosieven verdachte gebieden. In deze verdachte gebieden dienen door een 
explosieven opsporingsbedrijf detectiewerkzaamheden uitgevoerd te worden, en eventuele verdachte 
objecten dienen te worden benaderd en verwijderd. De gemeente Roosendaal zal in de komende 7 
jaar deze opsporingswerkzaamheden laten uitvoeren.  
 
Op basis van de bestemmingsplannen en de bijbehorende grondexploitaties - projecten welke in 2012 - 
2018 zullen worden uitgevoerd zijn er kostenramingen opgesteld door een gecertificeerd 
opsporingsbedrijf. De ramingen zijn opgenomen in een kostenoverzicht van de werkzaamheden in het 
kader van explosieven opsporing voor de projecten tot 2017. 
 
De totale kosten zijn nu bepaald op € 1.274.100 Omdat de uitvoering van explosieven 
opsporingswerkzaamheden uit veiligheidsoverwegingen noodzakelijk is gebleken, komen de projecten 
in aanmerking voor een suppletie uit het gemeentefonds. Er zal een aanvraag worden ingediend voor 
een financiële bijdrage in de kosten van explosieven opruimingswerkzaamheden bij het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De gemeente kan een suppletie ontvangen van 70% van 
de kosten, te ontvangen via het gemeentefonds. Indien de aanmelding, met het daarbij behorende 



raadsbesluit voor 1 maart 2012 ingediend, dan vindt de uitbetaling via het gemeentefonds nog in het 
lopende jaar plaats, 50% in week 26, daarna 1/52ste deel per week een en ander conform de planning 
voor de komende jaren. De kosten zijn als volgt verdeeld: 2012: € 507.500; 2013: € 535.900;            
2014  € 165.300; 2015: 36.700 en 2016: € 28.700 
 
De kosten zijn gebaseerd op enerzijds al uitgevoerde werken en anderzijds voor de nog verwachte 
werkzaamheden met betrekking tot de detectiewerkzaamheden voor de nieuwe projecten.  
 
Zodra de aanvullende uitkering voor de ruiming van explosieven zal zijn toegekend, zal er middels een 
bestuursrapportage in 2012 een administratieve begrotingswijziging worden aangeboden, waarbij de 
uitkering conform de gewijzigde voorschriften op product 160 zal worden verantwoord. Vanuit dit 
budget wordt dan 70 % van de kosten gesubsidieerd richting de onderhavige projecten. 
 
 

Communicatie    
Het ministerie van BZK wordt middels het gemeenteraadsbesluit geïnformeerd over  de aanmelding 
vanuit de gemeente Roosendaal voor een aanvullende bijdrage. Op basis van dit gemeenteraad- 
besluit zal er door het ministerie van BZK een suppletiebedrag verstrekt worden ter grootte van 70% 
van de aangegeven kosten. 
De gemeenteraad van Roosendaal wordt gevraagd om in te stemmen met de kosten voor explosieven 
opsporingswerkzaamheden van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog t.b.v. de 
verschillende projectgebieden. Indien de gemeenteraad akkoord is gegaan met de kosten moet het 
gemeenteraadsbesluit beschikbaar gesteld worden bij het Ministerie van BZK. Dit dient de gemeente 
voor 1 maart 2012 te hebben gerealiseerd. 

 
Bijlagen  
  
1. Rapportage met kostenraming 
 
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
 
De secretaris, De burgemeester, 
Drs. J.E. Dik (wnd) Mr. J.M.L. Niederer 
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Datum raadsvergadering: 1 februari 2012   Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

Portefeuillehouder: Adriaansen   Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

Onderwerp: Verzoek suppletie Gemeentefonds opsporen en ruimen conventionele 
explosieven Tweede Wereldoorlog   

 
 
 
De raad van de gemeente Roosendaal, 
 
- Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. 
 
- Gelet op het advies van de raadscommissie Omgeving d.d. 18 januari 2012. 
 
Besluit: 
 
1. De kosten voor explosieven opsporingswerkzaamheden van conventionele explosieven uit de 

Tweede Wereldoorlog t.b.v. de diverse projecten in de gemeente Roosendaal, met als dekking 
opgenomen budgetten in diverse grondexploitaties vast te stellen; 

2. Een deel van de kosten ten laste te brengen van de te ontvangen suppletie uit het 
gemeentefonds; 

3.  Het gemeenteraadsbesluit met daarin het verzoek naar suppletie voor de datum 1 maart 2011 
beschikbaar te stellen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Directoraat-generaal 
Bestuur en Koninkrijksrelaties. 

 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 1 februari 2012. 
 
 
De griffier,  De voorzitter, 
 


