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Geadviseerd besluit
1. In de Begroting 2014 een last en tevens bate van 170.677 opnemen voor de kosten van
het onderzoeken, opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede
Wereldoorlog binnen de grenzen van het project ‘aanpassen Heelsumse Beek’.
2.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties verzoeken om een
aanvullende uitkering.

Toelichting op beslispunten
In het project ‘aanpassen Heelsumse Beek’ is geconstateerd dat grote uitgaven moeten worden
gedaan voor het opsporen en ruimen van conventionele explosieven (OCE).
Het waterschap wil het project ‘aanpassen Heelsumse Beek’ graag uitvoeren om invulling te geven
aan de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water, met name op het gebied van de ecologie.
Na uitvoering van de werkzaamheden zal het gebied een mooi natuurlijk karakter hebben, veilig
zijn en voldoet de Heelsumse beek ook in de uiterwaarden aan de KRW-eisen (Europese Kader
Richtlijn Water).
Ook de gemeente staat achter de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water. Omdat de gemeente en
het waterschap een goede samenwerking beogen, hebben zij afgesproken dat de gemeente zich
maximaal zal inspannen om voor de zogeheten ‘bommenregeling’ van het Rijk in aanmerking te
komen. Daarbij zal de gemeente geen financieel risico lopen. Deze afspraken zijn vastgelegd in een
samenwerkingsovereenkomst.
In juli 2014 is in opdracht van het waterschap een vlakdekkend detectieonderzoek uitgevoerd, om
te bepalen of binnen het gebied waar grondroerende werkzaamheden moeten worden uitgevoerd
mogelijk explosieven achtergebleven zijn. Doordat er veel bodemvreemd materiaal is aangetroffen,
geeft dit onderzoek onvoldoende inzicht in de aanwezigheid van OCE. Verder onderzoek, opsporing
en ruimen van explosieven is begroot op € 170.677. Het waterschap wil hier een aanzienlijk deel
van betalen, maar vindt het fijn als een deel van deze kosten (70% = 119.467) via de
suppletieregeling van het Rijk gedekt kan worden.

Voorstel aan de raad

Om de aanvraag voor de suppletie via het gemeentefonds te kunnen doen, is een raadsbesluit
nodig waarin een raming aangegeven is hoe hoog de kosten voor OCE voor het project zullen zijn
en dat dit bedrag gereserveerd wordt.

Beoogd effect
Voorkomen dat tijdens de graafwerkzaamheden oude explosieven tot ontploffing komen.

Kader
Een raadsbesluit is nodig voor de aanvraag van een rijksbijdrage voor het opsporen
en ruimen van niet gesprongen conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.

Argumenten
Reden om dit raadsbesluit te nemen is om de afspraken zoals vastgelegd in de
samenwerkingsovereenkomst na te komen.

Kanttekeningen
-

Draagvlak
Voor het project ‘Heelsumse Beek’ is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen
Waterschap Vallei en Veluwe en de Gemeente Renkum. Onderdeel van deze
overeenkomst is een inspanningsverplichting voor de gemeente om mogelijke bijdragen in de
kosten te regelen.

Aanpak/Uitvoering
Zodra door de raad besloten is het benodigde budget te reserveren, zal het verzoek tot uitkering
van de suppletie voor OCE ingediend worden bij het ministerie van Binnenlandse zaken.
Het raadsbesluit met aanvraag wordt tijdig, voor 1 maart 2015, ingediend bij het Ministerie.

Communicatie
Er is geen apart communicatietraject voorzien voor dit besluit. Voor de uitvoering van de
werkzaamheden rondom het onderzoek naar en ruiming van explosieven worden de omwonenden
tijdig geïnformeerd.

Financiële consequenties
De middels een raadsbesluit geraamde kosten 2014 kunnen nog voor de huidige*) regeling (tot en
met 2014) in aanmerking komen. Wanneer de aanvraag voor 1 maart 2015 wordt ingediend, zal in
de meicirculaire 2015 het budget worden toegekend.
De kosten voor opsporing en ruiming van explosieven worden geraamd op € 170.667 exclusief btw
en worden gereserveerd.
Wij verwachten een vergoeding (inkomst) van € 119.467 van het Rijk via het gemeentefonds
(70%). Het resterende bedrag wordt betaald door het waterschap, waardoor de gemeente per
saldo geen kosten maakt. De gemeente Renkum levert geen financiële bijdrage aan de realisatie
van het project ‘Heelsumse beek/Jufferswaard’.
Op basis van uw raadsbesluit zal zowel een last als bate van € 170.667 in de begroting 2014
worden opgenomen.
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*) Vanaf 2015 wordt de mogelijkheid voor het ontvangen van een suppletie-uitkering beperkt
tot de werkelijk gemaakte kosten. De mogelijkheid om op basis van toekomstige kosten een
bijdrage te ontvangen vervalt.

Juridische consequenties
Geen.

WMO-aspecten
geen

Duurzaamheid
Het opsporen en ruimen van explosieven maakt het mogelijk het natuurlijker inrichten van de
Heelsumse beek, het opknappen van de Jufferswaard en het maken van voorzieningen voor vissen
veilig uit te voeren. Na afronding van de werkzaamheden voldoet de Heelsumse beek ook in de
uiterwaarden aan de KRW-eisen (Europese Kader Richtlijn Water) en ontstaat een mooier
natuurgebied en een betere afvoer van water.

Effect op vermindering regeldruk
geen

Alternatieven
Gelet op de reeds gemaakte afspraken met het waterschap is er geen alternatief.
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