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eenmalige uitkering gemeentefonds vanwege ruiming V1-bom te Kruisland. 

Steenbergen; 3 juni 2014 

Aan de raad, 

1. Inleiding 
Ten behoeven van het project "Natuurcompensatie A4" en waterberging van het Waterschap Brabantse 
Delta worden de komende periode op grote schaal werkzaamheden uitgevoerd in het gebied rondom 
Kruisland. Dienst Landelijk Gebied (hierna: DLG) heeft hiervoor aan combinatie A4 opdracht verleend. 
Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren zijn gedeelten van het gebied op de aanwezigheid van 
niet gesprongen conventionele explosieven (hierna: NGE) onderzocht. 

DLG heeft voor deze werkzaamheden opdracht verleend aan de Explosive Clearance Group BV (ECG). 

Om de aanwezigheid van mogelijke NGE vast te stellen is in eerste instantie een historisch onderzoek 
uitgevoerd. Op basis hiervan is er nader onderzoek ter plaatse van de, op NGE verdachte gebieden, 
uitgevoerd. Daarbij werd 1 bom (V1) geïdentificeerd. 

2. Achtergrond 
Voor het ruimen van NGE is geen begrotingspost opgenomen. De reden hiervoor is dat er in het verleden 
niet of nauwelijks NGE in de gemeente Steenbergen zijn gevonden. Bij de vondst van de V1 heeft 
Gemeente Steenbergen een aanzienlijke hoeveelheid kosten moeten maken, te weten C 420.486,87. 

Voor de kosten van het ruimen van de V1-bom in Kruisland kan een aanvullende uitkering, van 70oZo, uit 
het gemeentefonds verkregen worden. Voorwaarde is dat er een raadsbesluit hiertoe genomen moet 
worden. Deze aanvraag moet voor 1 maart bij het Rijk ingediend worden, zodat deze in 2015 nog door 
het Rijk afgedaan kan worden. De vergoeding (suppletie genoemd) kan dan in 2015 ontvangen worden. 

3. Overwegingen 
3.1 De aanvraag door de gemeenteraad is een vereiste in voornoemde regeling. 
Vanaf 2010 kunnen een aantal gemeenten via het gemeentefonds een bijdrage ontvangen voor de kosten 
rond het opsporen en/of opruimen van conventionele explosieven uit de tweede wereldoorlog. Deze 
regeling vervangt het Bijdragebesluit kosten opsporing en ruiming van conventionele explosieven Tweede 
Wereldoorlog 2006. 
Binnen de huidige regeling zijn er een aantal gemeenten aangewezen die een vaste vergoeding voor de 
ruiming van conventionele explosieven uit de tweede wereldoorlog krijgen. Dit is gebaseerd op aanvragen 
voor vergoedingen uit het verleden en/of naar rato van gerealiseerde nieuwbouwwoningen. Er zijn 
landelijk 30 gemeenten die een vaste vergoeding krijgen. Daar valt Gemeente Steenbergen niet onder. 
Gemeenten die geen vaste vergoeding krijgen kunnen een verzoek indienen om een eenmalige uitkering 
te krijgen. 

Ter inzage ligt: 



Het is essentieel dat in het raadsbesluit het bedrag dat wordt gereserveerd, vermeld wordt. Het kan hierbij 
zowel gaan om verwachte kosten als om gerealiseerde kosten. Voor 1 maart ingestuurde verzoeken 
worden in het jaar van ontvangst behandeld. Alle verzoeken na 1 maart worden het jaar daarop 
behandeld. 

3.2. De kosten zijn niet opgenomen in de begroting. 
In 2014 is bij voorbereidende activiteiten van het project "Natuurcompensatie A4" een NGE gevonden. 
Een omwonende die ten tijde van de Tweede Wereldoorlog in het gebied woonachtig was, verklaarde 
later dat er inderdaad een V1-bom op deze locatie was neergestort. Daarbij zou de V1-bom niet tot 
ontploffing zijn gekomen. 

Omdat er in het verleden nauwelijks NGE is gevonden binnen de gemeentelijke grenzen is er niets 
opgenomen in de begroting. Hier was ook geen aanleiding toe. 

3.3 De aanvullende uitkering uit het gemeentefonds is niet kostendekkend. 
Volgens de regeling van het Rijk kan 70o7o van de gemaakte kosten in aanmerking komen voor subsidie. 

4. Middelen 
De totale kosten van het ruimen van de V1-bom bedraagt C 420.486,87. 
Op grond van de regeling kan 70o7o voor vergoeding in aanmerking komen, dit is C 294.340,81. 
Er resteert ten laste van de gemeente Steenbergen een bedrag van 0 126.146,06. 

5. Risico's 
Wanneer Gemeente Steenbergen niet voor de eenmalige uitkering in aanmerking zou komen dan komt 
het totaalbedrag van C 420.486,87 in zijn geheel ten laste voor Gemeente Steenbergen. 

6. Communicatie/Aanpak 
De gemeenteraad dient dan voor 1 maart 2015 een verzoek in om voor de totale kosten in aanmerking te 
komen voor een aanvullende uitkering uit het gemeentefonds bij het Rijk. 

7. Voorstel 
- Het Ministerie van Binnenlandsezaken en Koninkrijksrelaties verzoeken om een aanvullende uitkering 

uit het gemeentefonds van 0 294.340,81 (zijnde 70o7o van 0 420.486,87) voor de kosten van het ruimen 
van de V1-bom te Kruisland; 

- De resterende 30o7o van de kosten, zijnde 0 126.146,06 te dekken uit de post algemene risico's; 
- Bijgevoegd projectverslag ter kennisgeving aannemen; 
- Bijgevoegd raadsvoorstel aannemen; 
- Bijgevoegd raadsbesluit aannemen. 

Hoogachtend, 
Burg ester en wethouders van Steenbergen, 

de burgemeester, 
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