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Onderwerp
Suppletieaanvraag voor het opsporen en ruimen van conventionele explosieven

Steenbergen; 21 januari 2020

Aan de raad,

1. Inleiding
Op 20 december 2018 heeft uw raad het bestemmingsplan 'Centrum Welberg' vastgesteld. Eén van 
de vele onderzoeken bij de uitvoering betreft het onderzoek naar niet gesprongen conventionele 
explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Voor de kosten van deze onderzoeken in 2019 kan bij het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties suppletie worden aangevraagd.

2. Achtergrond
Het Ministerie keert 700Zo van de werkelijk gemaakte kosten uit via het Gemeentefonds. Vóór 1 april 
2020 moet de suppletieaanvraag, door middel van een raadsbesluit, door het Ministerie zijn 
ontvangen. In het raadsbesluit moeten de werkelijk gemaakte kosten worden vermeld. Wanneeer 
de aanvraag later dan 1 april 2020 wordt ingediend, dan volgt de suppletie een jaar later.

De aanvraag kan alleen worden ingediend als uw raad daartoe een besluit heeft genomen. In de 
septembercirculaire van 2019 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
wordt voor de procedure verwezen naar de circulaire van 2014. Hierin is het volgende aangegeven: 
'om in aanmerking te komen voor een bijdrage volstaat de toezending van een raadsbesluit, waarin 
de gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen van explosieven zijn opgenomen'.

3. Overwegingen
Tijdens de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog heeft het gebied rondom Steenbergen en 
Welberg gedurende een aantal dagen zwaar onder vuur gelegen. Bij nieuwe ontwikkelingen in 
het gebied, waar na de Tweede Wereldoorlog nog niet in de grond is geroerd en er geen nadere 
onderzoeken hebben plaats gevonden, dient er uit het oogpunt van veiligheid gezocht te worden 
naar niet gesprongen explosieven.

Om de omvang en risico's in Welberg te kunnen inschatten is in juli 2017 een historisch 
vooronderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat er sprake is van een risicogebied ter plaatse van 
het plangebied. Naar aanleiding hiervan is in november 2017 een projectgebonden risicoanalyse 
niet gesprongen explosieven uitgevoerd, in april 2018 gevolgd door veldonderzoek. Voor deze 
kosten is in 2019 reeds suppletie aangevraagd en toegekend.
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Voor de herontwikkeling van het centrum van Welberg zijn ook in 2019 onderzoeken uitgevoerd. 
Tijdens eerdere benaderingswerkzaamheden mochten enkele verstoringen nog niet verwijderd 
worden, zoals onder meer het speeltoestel, de groenstrook, het hekwerk, het puinpad en de bomen. 
Na verwijdering van de laatste verstoringen zijn de nadere onderzoeken naar niet gesprongen 
explosieven uitgevoerd. Voor deze kosten kan om suppletie worden aangevraagd.

4. Middelen
De gemaakte kosten ten behoeve van de herontwikkeling van het centrum van Welberg voor het 
opsporen en ruimen van niet gesprongen conventionele explosieven zijn reeds gedekt uit de post 
'Centrumplan Welberg', maar van deze kosten kan 700Zo via de Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties als suppletie worden ontvangen. Na toekenning van de suppletie dient dit bedrag 
aan het project 'Centrumplan Welberg' te worden toegekend.

Gemaakte kosten in 2017 ! 2018 C 39.325,00 ex btw
Ontvangst in 2019: 7007o van C 39.325,00 C 27.527,50

Gemaakte kosten in 2019 C 74.312,25 ex btw
Aanvraag in 2020: 7007o van C 74.312,25 C 52.018,58

5. Risico's
Suppletieregelingen kunnen worden beperkt, zodat een tijdige aanvraag om suppletie gewenst is.

6. Communicatie/Aanpak
Wanneer uw raad akkoord gaat, zal de aanvraag om suppletie bij de Ministerie worden ingediend.

7. Voorstel
1. In te stemmen met de suppletieaanvraag ter hoogte van C 52.018,58 ex btw bij het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de gemaakte kosten in de periode 2019 voor het 
opsporen en het ruimen van conventionele exlosieven uit de Tweede Wereldoorlog in verband 
met het project 'Centrumplan Welberg';

2. Bij suppletieverlening het volledige bedrag toe te kennen aan het project 'Centrumplan Welberg'.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van^Steenbergeņ', 
de secretaris, de burgemeester,
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