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Voorstel:
Een aanvraag doen bij het ministerie voor suppletie in de gemaakte kosten voor
opsporing van niet gesprongen explosieven.
De openbare veiligheid is primair een verantwoordelijkheid van de lokale overheid. De kosten
voor noodzakelijke werkzaamheden die verband houden met de opsporing en ruiming van
conventionele explosieven ten behoeve van de openbare veiligheid komen in eerste instantie
voor rekening van de lokale overheid. Voor de opsporingskosten kan vanuit de centrale
overheid een bijdrage (suppletie) worden verstrekt via het ministerie van binnenlandse zaken
en Koninkrijksrelaties. Dit wordt de zogenaamde ‘bommenregeling’ genoemd.
Vanaf 1 januari 2015 geldt een 70% vergoeding van de gemaakte kosten ten behoeve van de
opsporing.
Alle gemeenten die kosten hebben gemaakt voor het opsporen van conventionele explosieven
uit de Tweede Wereldoorlog kunnen een verzoek indienen om vanuit het gemeentefonds een
suppletie te ontvangen. Hiervoor moet dan wel een gemeenteraadsbesluit worden ingediend.
Uit het gemeenteraadsbesluit moet blijken dat opsporing en ruiming van CE uit veiligheidsoverwegingen noodzakelijk is en welke kosten hiermee gemoeid zijn. Naar verwachting is 2015
het laatste jaar waarin nog beroep kan worden gedaan op deze regeling.
Projecten
Voor de volgende projecten zijn het afgelopen jaar kosten gemaakt voor het opsporen van
conventionele explosieven:
Stationsomgeving
U hebt ingestemd met de gebiedsvisie van het Stationsgebied. Voor deze herinrichting is
onderzocht of op deze locatie niet gesprongen explosieven aanwezig waren. Uit de
projectgebonden risicoanalyse bleek de locatie busplein een verdachte locatie. Daarmee
bestond de kans dat tijdens de werkzaamheden veiligheid van betrokken personeel en de
openbare veiligheid in het geding zou kunnen komen.
Daarom is een detectie gedaan op het busplein. Dit heeft ertoe geleid dat het gebied is
vrijgegeven voor de herinrichting.
Vitaal Stadscentrum - flaneersteiger
Voor de aanleg van een steiger langs de oude kern van Doetinchem in de Oude IJssel moeten
palen worden geslagen. Gezien het verleden van Doetinchem met bombardementen in de
Tweede Wereldoorlog is onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van niet gesprongen
explosieven op deze locatie. Na bureauonderzoek bleek de locatie nog niet vrijgegeven te
kunnen worden. Om te voorkomen dat met het aanbrengen van de palen de openbare
veiligheid in het geding komt, is het aanbrengen van de palen gecombineerd met de detectie
van niet gesprongen explosieven.

A18 Bedrijvenpark
Voor het A18 Bedrijvenpark zijn drie locaties onderzocht. Het eerste onderzoek hield verband
met de aanleg van een persriool vanaf het bedrijventerrein naar de Europaweg in Doetinchem,
waarbij het tracé is onderzocht conventionele explosieven. De aanleiding hiervoor was
vooronderzoek, waarin is aangegeven dat er in het opsporingsgebied naar alle
waarschijnlijkheid explosieven uit de Tweede Wereldoorlog aanwezig kunnen zijn. Er zijn bij
dit onderzoek geen explosieven aangetroffen.
De andere twee onderzoeken betreffen detectieonderzoeken op huispercelen. Het onderzoek
aan de Heislagseweg is uitgevoerd naar aanleiding van een melding dat er een Duitse tank heeft
gestaan, die plots was verdwenen met achterlaten van omgewoelde aarde. Het perceel aan de
Kemnadeweg is onderzocht na een melding dat er op die locatie een vliegtuig zou zijn
neergestort en dat er een munitiedepot zou hebben gestaan. Op beide percelen zijn in de
ondergrond wel niet nader gedefinieerde fragmenten gedetecteerd, maar geen concrete
explosieven aangetroffen.
Oostelijke Randweg
De Oostelijk Randweg gaat onder de spoorlijn Doetinchem-Winterwijk door. Dit deel van het
tracé was, gezien het oorlogsverleden van Doetinchem, mogelijk verdacht op aanwezigheid van
niet gesprongen explosieven. Daarom is er een nader onderzoek gedaan. Uit vooronderzoek
bleek dat delen van het tracé verdacht zijn op aanwezigheid van CE vanwege de aanwezigheid
van voormalige Duitse loopgraven en stellingen uit de Tweede Wereldoorlog. Daarom is er
een aanvullend onderzoek uitgevoerd. De verdachte plekken zijn laagsgewijs gedetecteerd en
ontgraven. Hiervoor is een beveiligde graafmachine gebruikt. Het tracé is na de ontgraving
vrijgegeven voor de vervolgwerkzaamheden.
Financien
De totaal gemaakte kosten in projecten bedraagt € 82.860,53. De aan te vragen suppletie
bedraagt 70% hiervan, dus € 58.002,37. Een overzicht van de gemaakte kosten hebben wij in
een bijlage toegevoegd aan dit voorstel.
Wij gaan ervan uit dat onze gemeente voor suppletie in aanmerking komt. De gemaakte kosten
worden op dit moment gedekt uit de projectbudgetten. Indien geen suppletie wordt
toegekend, blijft de financiële situatie voor de projecten gelijk.
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