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Aan de Raad, 

Op 31 januari 2014 is er in een akker aan het Dirksdijkje te Kruisland een explosief gevonden uit de 
Tweede Wereldoorlog. Het explosief betreft een deel V-1 Raket, bevat 930 kg aan springstof en heeft de 
grootte van een fors uitgevallen regenton van anderhalve meter lang. 

Uit onderzoek is gebleken dat het in het kader van bescherming van het milieu en de veiligheid van mens 
en dier in de omgeving noodzakelijk is dat het aangetroffen explosief wordt geruimd. Het ruimen van een 
dergelijk explosief dient met alle zorgvuldigheid omkleed te worden. Het is uiterst belangrijk alle 
maatregelen die genomen moeten worden ook onmiddellijk te kunnen nemen. 
Naast maatregelen die in het kader van handhaving van de openbare orde en veiligheid genomen kunnen 
worden, is het tevens mogelijk dat er privaatrechtelijk opgetreden moet worden. 

Bij gebruikmaking van privaatrechtelijke bevoegdheden, waarbij gedacht moet worden aan het aangaan 
en sluiten van overeenkomsten, dient rekening te worden gehouden met de Nota inkoop en aanbesteding 
2009 (inkoop- en aanbestedingsbeleid). 
Voor het ruimen van de V-1 bom dient er een aantal aspecten uitgevoerd te worden door externe partijen. 
Hierbij is te denken aan (niet limitatief): 

» Grondwerkzaamheden; 
» Nulmetingen; 
» Wegafzetting en -omleidingen; 
» Opruimwerkzaamheden; 

Deze werkzaamheden kunnen in beginsel door diverse externe partijen uitgevoerd worden en hiervoor 
geldt dan ook de inkoopprocedure conform de nota inkoop en aanbesteding 2009. In de nota is 
opgenomen dat in het geval het om dringende spoedeisende redenen onmogelijk is de voorgeschreven 
procedure toe te passen, de budgethouder, indien mogelijk vooraf, gemotiveerd toestemming vraagt aan 
het college om af te wijken van de voorgeschreven procedure. Om te kunnen bepalen of een inkooptraject 
valt onder de dwingende spoedeisende redenen, dient voldaan te zijn aan de volgende voorwaarden: 

1. Er is sprake van een onvoorziene gebeurtenis voor de aanbestedende dienst; 
2. Er is sprake van dwingende spoed die onverenigbaar is met de termijnen van andere procedures, 

en; 
3. Er moet een causaal verband zijn tussen de dwingende spoed en de onvoorziene gebeurtenis. 

Door deze omstandigheid kunnen andere procedures niet in acht genomen worden vanwege 
gebeurtenissen die de aanbestedende dienst niet heeft voorzien, en ook niet heeft kunnen voorzien 
(Aanbestedingswet art. 2.32 lid C). 

In de huidige situatie kan gesteld worden dat niet bekend was dat er een V-1 bom aanwezig was. 



Gelet op de huidige situatie en de voornoemde voorwaarden wordt geconcludeerd dat dit traject 
beschouwd kan worden als spoedeisend. 

Nu niet duidelijk is welke overeenkomsten allemaal gesloten gaan worden en er sprake is van een 
dringende spoedeisende reden (het explosief lekt en zal zo spoedig mogelijk geruimd dienen te worden), 
wordt geadviseerd af te wijken van het huidig inkoop- en aanbestedingsbeleid. Dat geeft het college van 
burgemeester en wethouders en/of de burgemeester als bevoegd bestuursorgaan de nodige ruimte om 
flexibel en efficiënt die maatregelen te treffen (overeenkomsten te sluiten) die op dat moment noodzakelijk 
zijn. 

Gezien het spoedeisende karakter kan dus volstaan worden met een enkelvoudig onderhandse 
procedure, waarbij die opdracht 1 op 1 gegund kan worden aan een externe partij, eventueel met 
onderhandeling. De aanbestedingsregels ten aanzien van de transparantie, non-discriminatie, gelijkheid 
en proportionaliteit blijven ten alle tijden van toepassing. Dit betekent dat de diverse keuzes die gemaakt 
worden in dit traject (achteraf) gemotiveerd dienen te worden. 

Ten aanzien van het afwijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid is van belang in ogenschouw te 
nemen het risico dat andere aannemers/aanbieders kunnen ageren tegen het verstrekken van een 
opdracht aan een bepaalde aannemer/aanbieder. Om dit risico tot een minimum te beperken is het 
noodzakelijk zorgvuldig te motiveren waarom een opdracht aan een bepaalde aannemer/aanbieder wordt 
gegund en onder welke randvoorwaarden. 

De komende periode zullen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen dit project. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester, 
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