
Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 13 december 2018

Onderwerp: Projectplan Opsporingswerkzaamheden conventionele explosieven Huis Landfort Megchelen.

Voorgestelde beslissing:

1. Kennis nemen van het projectplan, “Opsporen conventionele explosieven Huis Landfort Megchelen”.
2. Gebruik te maken van de suppletie uitkering bommenregeling in het “Bijdragebesluit opsporing en ruiming 

conventionele explosieven Tweede Wereldoorlog”, 
3. Na oplevering van het projectplan een aanvraag in te dienen voor een suppletie-uitkering uit het 

Gemeentefonds.
4. Het rijk hierbij om een bijdrage van 70 % van de kosten die gemaakt worden ten behoeve uitvoering van het 

projectplan, “Opsporen conventionele explosieven Huis Landfort Mechelen” te vragen.
5. De toegekende bijdrage ten gunste te laten komen aan de Stichting Erfgoed Landfort.

Aanleiding
Stichting erfgoed Landfort heeft zich tot doel gesteld een verantwoord herstel en toekomstig behoud van Landfort. 
Adequaat beheer van het monumentaal water ten behoeve van de landschappelijke en ecologische kwaliteit van de 
waterpartijen rondom Huis Landfort, is noodzakelijk om uit te voeren. Hiervoor dienen de grachten uitgebaggerd te 
worden en de beschoeiingen hersteld te worden. Historisch is vastgesteld dat er rondom Landfort in de oorlog 
gevochten is en er verwacht mag worden dat er nog onontplofte munitie ligt. Om de baggerwerkzaamheden aan de 
grachten veilig te realiseren is het niet verantwoord deze op reguliere wijze uit te voeren. Dit houdt in dat de 
aanwezige Conventionele Explosieven (CE) opgespoord dienen te worden. Het opsporen van CE is voorbehouden 
aan organisaties welke bekwaam zijn bevonden. In opdracht van Stichting Erfgoed Landfort, zal Armaex de 
opsporingswerkzaamheden in relatie tot de baggerwerkzaamheden uitvoeren en begeleiden. In het projectplan 
opsporen conventionele explosieven Huis Landfort, worden alle relevante aspecten beschreven die betrekking 
hebben op het opsporen en tijdelijk veiligstellen van CE. Hiermee wordt een leidraad gegeven aan de uitvoering zodat 
de werkzaamheden efficiënt en vooral veilig uitgevoerd kunnen worden. De gemeente is ook uiteindelijk 
verantwoordelijk voor de veiligheid binnen de gemeente. De opsporing en ruiming gebeuren dan ook in samenspraak 
met de burgemeester. Ook diverse andere partijen worden betrokken; zoals Politie, Brandweer en de EOD.

Wat wordt met beslissing bereikt
 Door 70 % van de kosten die gemaakt worden bij de opsporingswerkzaamheden bij het uitbaggeren van de 

grachten van huis Landfort, via de regeling “Bijdragebesluit opsporing en ruiming conventionele explosieven 
Tweede Wereldoorlog”, bij het Rijk voor subsidiering aan te vragen, kan Stichting Erfgoed Landfort op een 
veilige manier het noodzakelijke onderhoud en beheer aan monumentaal water uitvoeren. Dit draagt bij aan 
een verantwoord herstel en toekomstig behoud van Landfort.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
Indien één of meerdere Conventionele Explosieven in de (water) bodem zijn achtergebleven is dat een risico voor 
betrokken personeel in de uitvoeringsfase (Arbo-veiligheid). Daarnaast kan een risico ontstaan in het kader van 
openbare orde en publieke veiligheid. In het gebied waar de werkzaamheden worden uitgevoerd en het 
landschappelijk park behorende bij Huis Landfort bevinden zich diverse wandel- en fietsroutes. Achtergebleven 
munitie vormt altijd een risico omdat onontplofte granaten bij geringe aanraking tot ontploffing kunnen komen. Ook 
kunnen blindgangers spontaan tot ontploffing komen door het verouderingsproces. Risico’s die ontstaan door het 
uitvoeren van werkzaamheden in een gebied waar mogelijk CE zijn achtergebleven, leiden tot een gecombineerde 
verantwoordelijkheid voor openbare orde, publieke- en Arbo-veiligheid. Bovendien kan na het aantreffen van CE 
stagnatie ontstaan in bijvoorbeeld de baggerwerkzaamheden. Wat weer tot vertraging kan leiden bij de geplande 
herstel- en bouwactiviteiten. 

Kanttekeningen
a. De kans op regelmatig aantreffen van CE, maakt vooronderzoek noodzakelijk.

Bij het vooronderzoek is gekeken naar luchtfoto’s, is literatuuronderzoek gedaan en zijn eventuele 
ooggetuigen gehoord. Op basis hiervan is beoordeeld dat er in de oorlog op de betreffende locatie 
gevechtshandelingen hebben plaatsgevonden en heeft men een inschatting gemaakt welke blindgangers en 
hoeveel blindgangers er mogelijk in het terrein en de grachten aanwezig kunnen zijn. Dit geeft aanleiding om 
de munitie op te sporen en op te ruimen. 

b. Normaal gesproken neemt de gemeente de kosten voor een dergelijk projectplan op zich.
De gemeente kan 70% van de kosten vergoed krijgen door het rijk via de regeling, “Bijdrage besluit opsporing 
en ruiming conventionele explosieven tweede wereldoorlog”. De resterende 30% van de kosten zullen door 
stichting erfgoed Landfort gedragen worden.



Kosten, baten, dekking
Aangezien er geen eigen bijdrage noodzakelijk is, wordt geen beslag op de algemene middelen gelegd. Het voorstel 
is budgettair neutraal. Het betreft het doorsluizen van de te ontvangen gelden.

De kosten die gemaakt zijn voor het opsporen en ruimen van CE zoals aangegeven in het projectplan 
“Opsporingswerkzaamheden conventionele explosieven Huis Landfort Megchelen”, zijn begroot op €362.416 exclusief 
btw. Hiervan komt 70% in aanmerking voor de suppletie uitkering Bommenregeling en is begroot op € 209.662. De 
eigen bijdrage van stichting Erfgoed Landfort (sEL) is begroot op € 152.754.

Het is nu niet duidelijk hoeveel kosten er exact gemoeid zijn met de uitvoering van het projectplan. Als na beëindiging 
van het project alle kosten in beeld zijn wordt over de totale kosten de subsidieaanvraag gedaan. Het verzoek om een 
bijdrage moet voor 1 maart 2019 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn ingediend. Op 
basis daarvan krijgt de gemeente bij de meicirculaire een uitbetaling van 70% van de totaal gemaakte kosten. De 
resterende 30% zal door stichting erfgoed Landfort gedragen worden. Uitkering van de suppletie uitkering loopt via de 
algemene uitkering uit het Gemeentefonds.

In 2018 wordt een FCL geopend waarop de daadwerkelijk gemaakte kosten voor de opsporingswerkzaamheden 
geboekt kunnen worden. Aan het einde van het jaar nemen we dan een post op, in de balans onder het kopje “nog te 
ontvangen” van het Rijk en “nog te ontvangen” van Huis Landfort.

Uitvoering

Planning
 12 november vindt een vooroverleg plaatst op Huis Landfort
 College voorstel 13 november 2018 
 Start baggerproject Landfort medio november 2018 tot 15 maart 2019
 Behandeling rechtstreeks in de raad 13 dec 2018
 Er is een raadsbesluit nodig voor de aanvraag van een Rijksbijdrage. Het verzoek om een bijdrage moet voor 

1 maart 2019 zijn ingediend.
 Uitkering aan de gemeente vindt plaatst na de meicirculaire 2019.

Personeel
Ten behoeve van toezicht op het project wordt voorgesteld een toezichthouder vanuit de gemeente aan te stellen.

Communicatie/participatie
De afdeling communicatie is in het extern communicatie schema van het projectplan opgenomen.

Evaluatie/verantwoording
Aan het eind van het project wordt door Armaex een verslag gemaakt over de daadwerkelijk aangetroffen 
Conventionele Explosieven. 

Bijlagen:
Projectplan Opsporingswerkzaamheden Huis Landfort Megchelen.
Flyer, Bommen en granaten in natuurterreinen.
Huis Landfort, Herstel en Beheer van Monumentaal Water.
Beleidsplan stichting Erfgoed Landfort (sEL).
Uitnodiging, Voorbespreking 12 november start baggerwerkzaamheden Landfort media november 2018.
Brief, verzoek medewerking Kostenregeling OCE/Gemeente Fonds.
Inschrijfstaten Hofmeijer Armaex baggeren OCE.



Burgemeester en wethouders,

M.J.F. Verstappen O.E.T. van Dijk
Secretaris Burgemeester
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□ conform voorstel

□ zonder hoofdelijke stemming

□ met algemene stemmen

□ …… stemmen voor …… stemmen tegen

□ aangenomen

□ aangenomen met amendement ……….

□ aangehouden

□ verworpen

□ ter vergadering uitgereikt bij agendapunt ………

□ in handen B&W gesteld

□ opmerkingen/toezeggingen: ……………………….

□ …………………………………………………………


