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RAADSMEDEDELING 

Onderwerp 
Detonatie V1 

Steenbergen; 18 februari 2014 

Aan de Raad, 

Gisteren aan het eind van de middag werd duidelijk dat de Explosieven Opruimingsdienst Defensie de in 
het buitengebied van Kruisland gevonden V1 op donderdag 27 februari a.s. gecontroleerd zal detoneren. 
De nodige voorbereidingshandelingen starten al vandaag. Zo wordt er onder andere een zanddepot 
aangelegd in de onmiddellijke omgeving van de vindplaats. Op de dag van detonatie zal dit depot worden 
aangebracht boven de V1 en dienen als afdekking tijdens de detonatie. Door deze werkwijze kan de tijd 
waarop de omwonenden binnen een straal van een kleine 600 meter hun woningen of bedrijfsruimten 
moeten ontruimen, zo beperkt mogelijk blijven. Zij zullen die dag 's morgens vroeg hun panden moeten 
verlaten en kunnen daar naar verwachting aan het begin van de avond weer terugkeren. Voor degene die 
niet zelf voor een verblijfplaats kunnen zorgen, wordt opvang en verzorging geregeld in Kruisland. Het 
gaat - naar het zich nu laat aanzien - om circa 20 personen. Gisterenavond hebben alle bewoners reeds 
een e-mail gekregen met daarin de datum waarop de detonatie gaat plaatsvinden. Op maandagavond 
24 februari worden zij verder bijgepraat en krijgen zij nadere informatie. 

Intussen wordt gewerkt aan het inventariseren van de kosten die gemoeid zijn met dit project. De kosten 
die voortvloeien uit het werk van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie komen geheel voor rekening 
van het ministerie. Voorbereidende werkzaamheden en de kosten die gemaakt moeten worden op de 
opruimdag zelf, komen in eerste instantie voor rekening van de gemeente. Wij kunnen daarvoor echter 
via het gemeentefonds een bijdrage krijgen van lũX. Om die subsidie aan te vragen is een raadsbesluit 
nodig waarin staat om welk bedrag het gaat. Een voorstel tot het nemen van zo'n raadsbesluit zullen wij 
zo mogelijk in april aan uw raad voorleggen. Alsdan menen wij volledig zicht te kunnen hebben op alle 
gemaakte kosten. 

Voorts melden wij nog dat intussen uit onderzoek is gebleken dat er geen andere explosieven aanwezig 
zijn in de omgeving van de vindplaats van deze V1. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de Ipčēlsecijetaris, de burgemeester, 

J.A.M. Vos R.A.J.M. 


