Raadsvoorstel
Zaaknummer
Portefeuillehouder
Voorstel

1188084
De heer J. Franx, wethouder
Bijdrage in kosten van opsporing en ruiming van niet gesprongen
explosieven op het KNSF terrein (deel 6)

Aan de raad,
1. Beslispunten
Vast te stellen een volgend verzoek aan het ministerie van BZK tot het verstrekken van een
bijdrage van 70 % in de kosten ad € 836.895,07 exclusief BTW voor opsporing en ruiming van niet
gesprongen explosieven op het KNSF terrein te Muiden.
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. De regeling is ook van toepassing
indien de gemaakte kosten voor deze werkzaamheden door derden, in dit geval de KNSF, zijn
gemaakt.
De KNSF heeft verzocht om een raadsbesluit te nemen over de periode vanaf oktober 2018 tot
begin medio januari 2019. Dit betreft een zesde verzoek. Over het eerste verzoek (70 % van
€851.147,77) heeft uw raad op 15 juni 2016 een positief besluit genomen (zaak 57171). Over het
tweede verzoek (70 % van € 1.124.427,62) heeft uw raad op 15 februari 2017 een positief besluit
genomen (zaak 244502). Over het derde verzoek (70 % van € 1.177.392,14) heeft uw raad op 1
november 2017 een besluit genomen (zaak 526521). Over het vierde verzoek (70 % van €
88.649,56,) heeft uw raad op 14 februari 2018 een besluit genomen (zaak 621694). Over het vijfde
verzoek ( 70 % van € 3.435.289,65 ) heeft uw raad op 23 januari 2019 een positief besluit genomen.
3.

Beoogd effect
Om de veiligheid tijdens het uitvoeren van grondpenetrerende- en baggerwerkzaamheden binnen
verdachte gebieden rond de ontploffing die in 1947 bij de toenmalige kruitfabriek heeft
plaatsgevonden te waarborgen is onderzoek nodig. Omdat op het terrein met explosieven is
gewerkt zal ook op andere plekken buiten het risicogebied rond genoemde ontploffing onderzoek
plaatsvinden. Pas na afgifte een “vrij van explosieven verklaring” door een gekwalificeerd bedrijf
mogen werkzaamheden plaatsvinden binnen het risicogebied. Deze verklaringen zijn noodzakelijk
om het bestemmingsplan De Krijgsman te kunnen realiseren.

4. Argumenten en onderbouwing
Een door de KNSF ingeschakeld gekwalificeerd bedrijf heeft voor een deel van het KNSF terrein
binnen het risicogebied waar werkzaamheden zijn uitgevoerd of binnenkort worden uitgevoerd
een “vrij van explosieven verklaring” afgegeven.
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In de vaststellingsovereenkomst met de KNSF onder art 3.1.2. is overeengekomen dat de
gemeente zich naar beste vermogen zal inspannen voor het verkrijgen van de voor de uitvoering
van de overeenkomst te verkrijgen subsidies. Dit raadsvoorstel geeft daar uitvoering aan. Aan de
inspanningsverplichting van de gemeente is geen resultaatsverplichting verbonden. Dit betekent
dat aan een eventueel negatief besluit van het ministerie op de aanvraag voor de gemeente geen
financiële consequenties zijn verbonden.
5. Houd rekening met en onderbouwing
Met de KNSF is afgesproken dat de gemeente zich inspant om raadsvoorstellen zo snel mogelijk te
behandelen omdat een raadsbesluit zekerheid geeft dat een bijdrage wordt ontvangen. Dit
raadsbesluit dient uiterlijk voor 1 april 2019 genomen te zijn, zodat deze door het Rijk bij de
bekendmaking van de uitkeringen aan de gemeenten in mei 2019 (de meicirculaire) kan worden
opgenomen. De KNSF verwacht dat er nog een zevende verzoek voor een bijdrage komt,
waarvoor besluitvorming voor 1 april 2020 wordt verlangd.
De werkzaamheden en de daaraan verbonden kosten die zijn ingediend hebben met name te
maken met de verontreiniging die is ontstaan als gevolg van het onschadelijk maken van grote
delen explosief materiaal in 2017. We verwijzen daarvoor naar de Raadsmededeling die aan u is
verzonden op 8 mei j.l. (zaak 787597 ). In deze raadsmededeling heeft de gemeente aangegeven
medewerking te verlenen aan een verzoek voor een bijdrage in deze kosten. Waar het in het vijfde
verzoek met name ging om kosten sanering van verontreinigde grond, betreft dit zesde verzoek
met name kosten aan bemonsteren en saneren van het grondwater als gevolg van het onschadelijk
maken van explosief materiaal.
6. Duurzaamheid
n.v.t.
7. Financiële onderbouwing
De KNSF heeft een onderbouwde opgave van kosten verstrekt van de vanaf week 41 van 2018 tot
en met week 2 van dit jaar. Het bedrag waarvoor een bijdrage wordt gevraagd is vastgesteld op €
836.895,07 exclusief BTW. De bijdrage in de kosten bedraagt 70%, dus dit betekent een bijdrage
van € 585.826,54 exclusief BTW.
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 worden
overgemaakt
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

D.J. van Huizen
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde
Burgemeester
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Bijlage(n)
geen
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De Raad Gooise Meren
Gelezen het voorstel met zaaknummer 621694 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 70 % in de kosten ad € 836.895,07 exclusief BTW voor opsporing en ruiming van niet gesprongen
explosieven op het KNSF terrein te Muiden.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren,
gehouden op ……

De griffier

Mevrouw drs. M.G. Knibbe

De voorzitter

drs. H.M.W. ter Heegde
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