
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Contactpersoon 

R. Schellevis 

T 078 770 4200 

E r.schellevis@dordrecht.nl 

MEMO 
  

  

Van Burgemeester 

Aan Commissie Bestuur & Middelen 

Datum 15 februari 2022 

Zaaknummer  

Betreft Suppletieregeling Conventionele Explosieven 

  

Pagina 1/2 

 
 

 
Geachte commissie, 
 

Via het gemeentefonds kan een bijdrage worden ontvangen voor de 
daadwerkelijk gemaakte kosten rondom het opsporen en ruimen van 
conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Kosten die in dat 
verband gemaakt worden komen in aanmerking voor een bijdrage van maximaal 
68% van de kosten. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage, moet een 
raadsbesluit worden ingediend waarin de totale kosten zijn opgenomen die in 
aanmerking komen voor de regeling. Het raadsbesluit dient uiterlijk 1 april bij 

het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties te zijn ingediend.  
 
Voorgaande jaren heeft uw raad de suppletieverzoeken vanuit de gemeente 
Dordrecht als hamerstuk goedgekeurd.  
 
Suppletieregeling Conventionele Explosieven 
In Nederland is een vangnet ingericht om de kosten die samenhangen met het 

opsporen van conventionele explosieven te dekken. Dit vangnet is in de vorm 
van een suppletie uit het gemeentefonds ingericht. Indien de gemeenteraad 
besluit tot het aanvragen van de suppletie van conventionele explosieven, wordt 

een bijdrage van 68% van de projectkosten ontvangen. De overige 32% valt ten 
laste van de projecten zelf. In het gemeenteraadsbesluit dient aangegeven te 
worden wat het totaalbedrag van de suppletieaanvraag is. 

 
Onder de activiteiten die in het kader van Conventionele Explosieven worden 
uitgevoerd vallen onder andere het vooronderzoek, advies, detecteren, 
lokaliseren, benaderen, identificeren en het uiteindelijk vernietigen van 
conventionele explosieven.  
 
Binnen de gemeente Dordrecht is beleid van toepassing waarin de procedure ten 

aanzien van conventionele explosieven vastgelegd in de Handleiding opsporing 
en ruiming conventionele explosieven Tweede Wereldoorlog. Deze procedure 
beschrijft onder andere de verantwoordelijkheid voor het onderzoek naar en de 
ruiming van explosieven vanuit Arbo-regelgeving. Om zichtbaar te maken welke 
gebieden tot het risicogebied behoren is de risicokaart explosieven Tweede 
Wereldoorlog Dordrecht openbaar gemaakt. 
 

Aanvraag 
Met het raadsbesluit wordt een aanvraag ingediend voor een bijdrage van  
€ 106.579,99 in de kosten van het opsporen en ruimen van explosieven bij het 
project Zonnepark aan Wieldrechtse Zeedijk. Uit vooronderzoek en benadering is 
gebleken explosieven bij dit project zijn aangetroffen en er daarmee extra 
kosten zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden doordat deze onder de 

wettelijke veiligheidscondities moeten worden uitgevoerd. 
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Agenderen in de raadsvergadering van 22 februari 2022 
In verband met de laatste raadsvergadering voor de verkiezingen vraag ik u het 
suppletieverzoek als hamerstuk te agenderen in de gemeenteraad van 22 
februari 2022. Met dit tijdspad kan de aanvraag voor suppletie vóór 1 april 2021 
ingediend worden bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties.  

 
Na daadwerkelijke toekenning van de bijdrage zal de verdere afwikkeling door 
de verantwoordelijke gemeentelijke afdeling uitgevoerd worden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 

 
A.W. Kolff 
Burgemeester 
 


