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Voorstel

Instemmen met het indienen van een suppletieaanvraag conventionele explosieven 2019 bij
het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties ter grootte van € 896.064,32.

Argumenten
1.1 Er zijn, net als in 2018, het afgelopen jaar kosten gemaakt in verband met de mogelijke
aanwezigheid van conventionele (niet-gesprongen) explosieven in het bodemsaneringsgebied Gijmink B.
In Gijmink B zijn ook het afgelopen jaar saneringswerkzaamheden uitgevoerd. Bij die werkzaamheden bestond het risico dat oude explosieven werden aangetroffen in de bodem.
Daardoor waren aanvullende specifieke werkzaamheden noodzakelijk. Hiervoor hebben we
als gemeente kosten gemaakt. Deze kunnen we terugvragen bij het Rijk (=suppletie). De
kosten en de terug te ontvangen suppletie zijn verwerkt in de totale kosten van Gijmink B,
evenals

in 2018.

Onderstaand een overzicht van de gemaakte kosten (exclusief BTW) in 2019:
Gemaakte

kosten

Gijmink B, (deel 2) Goor € 1.277.991,88
Ambtelijke inzet

2.100,00

Totaal

€ 1.280.091,88

Tot en met 2018 zijn hiervoor ook kosten gemaakt. Hiervoor is in 2019 suppletie
aangevraagd bij (en toegekend door) ministerie van BZK.
De gemaakte kosten bij project Gijmink B zijn hoog. Door de mogelijke aanwezigheid van
conventionele explosieven, zijn de bodemsaneringswerkzaamheden in stappen uitgevoerd.
Ook het gespecialiseerde explosievenbedrijf moest zijn werkzaamheden onder
asbestcondities

uitvoeren.

In de eerste stap worden terreinen toegankelijk gemaakt voor detectie en wordt vervolgens
de bovenste 30 cm ontgraven. Vervolgens kan gedetecteerd worden. Als er geen
verstoringen worden gemeten, kan de bodem verder worden gesaneerd. Gemeten
verstoringen kunnen duiden op explosieven maar ook op andere objecten die in de bodem
aanwezig kunnen zijn, zoals een puinlaag of ijzer. Indien er wel verstoringen worden
gemeten, worden de objecten benaderd (voorzichtig ontgraven) of worden ze nader
gedetecteerd. Dit gebeurt tot het veilig is en wordt vrijgegeven voor verdere sanering van de
bodem.

Bedrijven die werkzaam zijn op het gebied van conventionele explosieven moeten hiervoor
een erkenning hebben en handelen conform specifieke normen en richtlijnen.

Het laagsgewijs ontgraven vraagt een intensieve samenwerking tussen
bodemsaneringsaannemer en het gespecialiseerde explosievenbedrijf. Dit werkt ook sterk
kostenverhogend.

De kosten in het overzicht hebben betrekking op kosten van het gespecialiseerde bedrijf voor
conventionele explosieven en de extra kosten die de bodemsaneringsaannemer,

directievoerder en ambtelijke inzet hebben gevraagd.
1.2 Het Rijk kent een suppletieregeling.
De suppletieregeling betreft een regeling van vergoeding van kosten in verband met de
mogelijke aanwezigheid van explosieven op basis van een aanvraag. De aanvraag kan pas
worden ingediend nadat de kosten zijn gemaakt. Deze regeling is bedoeld om gemeenten
die te maken krijgen met kosten op het gebied van explosieven, voor een aanzienlijk deel
financieel te ondersteunen. Op grond van deze regeling kan de gemeente een bijdrage van
het Rijk krijgen van 70% van de gemaakte kosten, zijnde € 896.064,32.
1.3 Voor de suppletieaanvraag is een raadsbesluit nodig.
Dit is een voorwaarde die voortvloeit uit de suppletieregeling van het Rijk. Dit raadsvoorstel

is bedoeld om uw raad te laten besluiten tot het indienen van een suppletieaanvraag.
Nadat de raad hiertoe een besluit genomen heeft, zal de aanvraag worden ingediend bij het
ministerie. De aanvraag moet voor 1 april 2020 bij het ministerie van BZK worden ingediend.
Na toekenning van de gevraagde vergoeding wordt deze verwerkt in de financiële
administratie van het bodemsaneringsproject Gijmink B. De bijdrage vanuit de suppletieregeling is reeds meegerekend in de bodemsaneringskosten voor het project Gijmink B (en
betreft geen extra opbrengst).
Alternatieven

Zonder aanvraag komen de kosten volledig voor rekening van het bodemsaneringsproject
Gijmink B. Het bodemsaneringsproject Gijmink B is een gezamenlijk project van de Provincie
Overijssel en de gemeente Hof van Twente.

Vervolg
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties dient een besluit te nemen over
de suppletieaanvraag. Het risico bestaat dat het Rijk de aanvraag niet (geheel) honoreert.
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