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Voorgesteld besluit
akkoord te gaan met de suppletieaanvraag voor opsporing en ruiming van Conventionele 
Explosieven 2021 van € 649.013,72 (conform de 70%-suppletieregeling wordt € 454.309,60 
ontvangen) bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Raadsvoorstel

Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?
Via een raadsbesluit kan een suppletieaanvraag voor daadwerkelijk gemaakte kosten inzak 
Conventionele Explosieven bij het Rijk worden ingediend, 

Wat is het doel?
Met het raadsbesluit wordt de suppletieaanvraag ingediend voor een bijdrage van de kosten van 
het opsporen en ruimen van explosieven voor de volgende projecten: 

1. Stadswerven;
2. Noordelijke Insteekhaven;
3. Zonnepark Amstelwijck;
4. Louterbloemen.

Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting?
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 70% van de projectkosten ontvangen. De 
overige 30% valt ten laste van de projecten zelf. In het gemeenteraadsbesluit dient te worden 
aangegeven wat het totaalbedrag van de suppletieaanvraag is. 

Onder de activiteiten die in het kader van Conventionele Explosieven worden uitgevoerd vallen 
onder andere: 
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 vooronderzoek, advies, detecteren, lokaliseren, benaderen, identificeren en het uiteindelijk 
vernietigen van conventionele explosieven. 

Uit vooronderzoek is gebleken dat het aantreffen van explosieven bij deze projecten niet 
uitgesloten kan worden en er daarmee aanzienlijk extra kosten zijn voor de uitvoering van de 
werkzaamheden doordat deze onder veiligheidscondities moeten worden uitgevoerd. 

Opgemerkt dient te worden dat de werkzaamheden onder veiligheidscondities zoals verwoord in 
het werkspecifiek certificatie schema opsporen conventionele explosieven (WSCS-OCE) worden 
uitgevoerd. Door de werkzaamheden uit te voeren onder explosievencondities, met behulp van 
materiaal dat conform de geldende richtlijnen beveiligd is, worden de werkzaamheden op een 
veilige manier uitgevoerd. Tevens wordt op deze wijze de Openbare Orde en Veiligheid beheerst. 

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 opgesteld en openbaar gemaakt.

Wat zijn kanttekeningen en/of risico’s bij dit voorstel?
Niet van toepassing.

Welk (participatie)proces is doorlopen om tot dit voorstel te komen?
In afstemming met de financieel verantwoordelijken bij de genoemde projecten is gekeken welke 
kosten daadwerkelijk binnen de suppletieregeling vallen. Dit om te voorkomen dat er onterecht 
aanspraak gemaakt wordt op de suppletieregeling. 

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
Raadsbesluit d.d. 21 februari 2017 met nummer 1794274

Hoe wordt dit betaald?
Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) kent een bijdrage toe voor het opsporen en ruimen 
van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog, de bommenregeling. Gemeenten kunnen 70% van de 
kosten voor het opsporen van explosieven vergoed krijgen via de betreffende suppletie-uitkering. 

Wat is het vervolg op het raadsbesluit?
Indien u akkoord gaat met het voorstel dient het raadsbesluit vervolgens ingestuurd te worden 
naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Directoraat-generaal Bestuur en 
Wonen. Bij het voorgestelde tijdspad kan de aanvraag voor suppletie voor 1 april 2021 ingediend 
worden bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Na toekenning van de 
bijdrage zal dat actief met de betrokken partijen gecommuniceerd worden. De gemaakte kosten 
dienen inzichtelijk te worden gemaakt in IV3-rapportage via lastenfunctie "160 opsporing en 
ruiming van conventionele explosieven". Via de jaarrekening vindt verantwoording plaats.

Het college van Burgemeester en Wethouders
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De raad van de gemeente DORDRECHT;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 2 maart 2021  inzake 
Instemmen met Suppletieaanvraag Conventionele Explosieven;

gelet op artikel 160, lid 1 onder b van de Gemeentewet; 

b e s l u i t :

akkoord te gaan met de suppletieaanvraag voor opsporing en ruiming van Conventionele 
Explosieven 2021 van € 649.013,72 (conform de 70%-suppletieregeling wordt € 454.309,60 
ontvangen) bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Aldus besloten in de vergadering van


