Raadsvoorstel
Datum raadsvergadering : 30 oktober 2014
Bundelnummer
: 12
14int00523

Onderwerp

: Onderzoek/ruiming niet gesprongen explosieven Eringfeld en Rossier.

Voorgestelde beslissing:
1. De raad voorstellen de raming van de kosten voor het opsporen en ruimen van de explosieven vast te stellen
op € 16.706,--, exclusief omzetbelasting.
Aanleiding
Eind vorig jaar is het waterschap Rijn en IJssel begonnen met de voorbereiding van de werkzaamheden voor
de aanleg van ecologische verbindingszone’s langs de Aa-strang. Tijdens deze voorbereiding is er ook
onderzoek gedaan naar niet gesprongen conventionele explosieven. Uitkomst van het onderzoek is een
aantal verdachte objecten in een tweetal landbouwpercelen ter hoogte van de Oude IJssel / AA-strang
(bijlage 2).
In verband met de werkzaamheden door het waterschap, dienen deze uit veiligheidsoverwegingen
verwijderd te worden. Uit nader onderzoek bleek het hier om bomkraters tegaan, volgestort met
huisvuil/keukenmetaal. Ongesprongen explosieven zijn niet aangetroffen. Gemeenten kunnen vanuit het
gemeentefonds aanspraak maken op een bijdrage in de kosten voor het opsporen en ruimen. Hoe dat moet,
is neergelegd in een brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 juli 2009.
Hierbij speelt de raad een belangrijke rol. Zij moet de kosten van opsporen en ruimen vaststellen. Vandaar
dit voorstel.
Wat wordt met beslissing bereikt
• De opsporing en ruiming van mogelijk niet gesprongen explosieven.
• Een mogelijke bijdrage in de kosten van opsporing en ruiming.
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.
2.

De kostenraming komt ons redelijk voor.

Het waterschap heeft een raming laten opstellen. Het totaal wordt geraamd op € 16.706,--, exclusief
BTW. Zie bijgevoegde raming (bijlage 1). Deze kostenraming komt ons redelijk voor.
Kanttekeningen
a. N.v.t.
Kosten, baten, dekking
De kosten voor het opsporen en ruimen van de explosieven worden geraamd op € 16.706,--. (exclusief
omzetbelasting), en komen geheel voor rekening van het waterschap Rijn en IJssel.
De gemeente vraagt de subsidie bij het Rijk aan en, bij verstrekking, sluist zij de subsidie door naar het
waterschap. De kans dat het subsidieverzoek gehonoreerd wordt is groot.
Voor de gemeente Oude IJsselstreek zijn er dus geen financiële consequenties. Zij verleent uitsluitend
medewerking aan de subsidieaanvraag vanuit veiligheidsoverwegingen.
Uitvoering
Planning
• Het verzoek tot een bijdrage in de kosten voor het opsporen en benaderen van de mogelijke
explosieven zal in de tweede helft van dit jaar ingediend worden bij het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties.
Personeel
N.v.t.

Communicatie/participatie

N.v.t.

Evaluatie/verantwoording
N.v.t.
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