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Bijdrage in kosten van opsporing en ruiming van niet gesprongen
explosieven Muidertrekvaart (deel 2)

bijdrage

Aan de raad,
1. Beslispunten
Vast te stellen een verzoek aan het ministerie van BZK tot het verstrekken van een bijdrage van
68 % in de kosten ad € 404.696,62 exclusief BTW voor opsporing en ruiming van niet gesprongen
explosieven in de Muidertrekvaart.
2. Inleiding
Voor verrichte onderzoeken, detectie-, benader en ruimingswerkzaamheden en werkzaamheden
die uit veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn kan een financiële bijdrage worden verkregen door
hiervoor een raadsbesluit in het dienen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. Het Ministerie toetst het raadsbesluit op de volgende criteria:
a. Het raadsbesluit dient ondertekend te zijn;
b. Uit het raadsbesluit moet blijken dat de opsporing en ruiming uit veiligheidsoverwegingen
noodzakelijk is;
c. In het raadsbesluit dienen de kosten exclusief btw te worden opgenomen.
De bijdrage loopt via een aanvulling op het gemeentefonds. Het ministerie heeft aangegeven dat
het vergoedingspercentage in 2021 wordt verlaagd van 70 naar 68 %.
Om de bruggen over de Muidertrekvaart veilig te kunnen bouwen is eerder explosievenonderzoek
uitgevoerd middels beveiligd baggeren. U heeft op 22 januari 2020 besloten om hiervoor een
verzoek voor een bijdrage van te doen aan het ministerie van BZK 70 % in de kosten ad € 313.453.
Dit verzoek is gehonoreerd. Door de toenemende recreatie op en rond de Muidertrekvaart is
besloten het veiligheidsrisico te minimaliseren door ook de overige delen van de Muidertrekvaart
tussen de nieuwe autobrug naar de Krijgsman en de Amsterdamsepoortbrug te baggeren.
3. Beoogd effect
Het minimaliseren van het veiligheidsrisico in de Muidertrekvaart als gevolg van de aanwezigheid
van explosieven en het verkrijgen van bijdrage in de gemaakte kosten van het ministerie van BZ.
4. Argumenten en onderbouwing
Door een gespecialiseerd bedrijf is in opdracht van de gemeente een projectgebonden
risicoanalyse en een projectplan opgesteld. Dit projectplan is in belang van de openbare orde en
veiligheid getekend door de burgemeester. Op basis hiervan heeft de gemeente opdracht gegeven
om de rest van de Muidertrekvaart beveiligd te baggeren en de daarna nog gedetecteerde
verdachte plekken met een duiker te benaderen. Dit is uitgevoerd tussen september tot november
2020. De verontreinigde bagger is afgevoerd naar een gronddepot. Hiervoor is
waterbodemonderzoek uitgevoerd. Er zijn 340 explosieven (granaten) gevonden en overgedragen
aan de EOD die ze vervolgens onschadelijk heeft gemaakt in het ophoogzand van de
Brediusgronden. Het veiligheidsrisico in de Muidertrekvaart is hiermee verkleind tot een
“toevalsvondst” omdat er geen absolute zekerheid kan worden gegeven dat er geen explosieven
meer aanwezig zijn.
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5. Houd rekening met en onderbouwing
Dit raadsbesluit dient uiterlijk voor 1 april 2021 genomen te zijn, zodat deze door het Rijk bij de
bekendmaking van de uitkeringen aan de gemeenten in mei 2020 (de meicirculaire) kan worden
opgenomen.
6. Duurzaamheid
n.v.t.
7. Financiële onderbouwing
Het bedrag ad € 404.696,62 betreft de kosten voor onderzoek, uitvoering en begeleiding door de
gemeente. De bijdrage in kosten bedraagt 68 %, dus dit betekent dat de gemeente een bedrag van
€ 129.502,92 voor haar rekening neemt. Met het waterschap Amstel, Gooi en Vecht die
verantwoordelijk is voor het vaarwegbeheer wordt nog onderhandeld over een vergoeding van de
uitgestelde baggerkosten.
8. Communicatie en participatie
n.v.t.
9. Uitvoering / tijdpad / evaluatie
De vergoeding zal na het verkrijgen van de bijdrage van het Ministerie aan de KNSF ten gunste van
het betreffende budget gebracht worden.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

E.M. Voorhorst
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde
Burgemeester

Bijlage(n)
Geen
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De Raad Gooise Meren
Gelezen het voorstel met zaaknummer 2069374 van het college van burgemeester en wethouders,

Besluit
Vast te stellen een volgend verzoek aan het ministerie van BZK tot het verstrekken van een bijdrage
van 68 % in de kosten ad € 404.696,62 exclusief BTW voor opsporing en ruiming van niet gesprongen
explosieven in de Muidertrekvaart.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren,
gehouden op (datum wordt ingevuld door de griffie)

De griffier

Mevrouw drs. M.G. Knibbe

De voorzitter

drs. H.M.W. ter Heegde
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