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(Publieks)samenvatting
Uit onderzoek is gebleken dat delen van het projectgebied Oud IJmuiden verdacht zijn op achtergebleven explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het college acht het dan ook noodzakelijk om opsporingswerkzaamheden uit te laten voeren in het projectgebied Oud IJmuiden en legt de gemeenteraad van Velsen het voorstel voor om in te stemmen met de kosten hiervan. Tevens wordt de gemeenteraad verzocht om het raadsbesluit voor 1 maart 2011 beschikbaar te stellen bij het Ministerie van
Binnenlandse Zaken, Directoraat-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties, om op deze wijze in aanmerking te komen voor een bijdrage in de kosten uit het gemeentefonds.
Voorgesteld besluit
in te stemmen met het verzoek tot aanvulling van het gemeentefonds ten behoeve van de
kosten voor explosieven opsporingswerkzaamheden van conventionele explosieven uit de
Tweede Wereldoorlog in het projectgebied Oud IJmuiden in de gemeente Velsen;

Inleiding
Naar aanleiding van het vooronderzoek van het projectgebied Oud IJmuiden, met de kenmerken
72396-VO-02 d.d. 17-6-2008 en 72510-PA-02 d.d. 8-10-2009, is geconcludeerd dat een deel van de
te bebouwen gebieden als verdacht op achtergebleven explosieven uit de Tweede Wereldoorlog beschouwd moeten worden. Om risico’s voor de openbare orde en veiligheid te voorkomen is het wenselijk om deze deelgebieden door een gecertificeerd opsporingbedrijf te laten onderzoeken en eventueel aanwezige explosieven uit de Tweede Wereldoorlog te laten ruimen voordat de bouwwerkzaamheden op deze verdachte locaties gaan starten. Om een bijdrage van 70% van de te maken kosten te
kunnen verkrijgen van de rijksoverheid is een besluit van de gemeenteraad nodig over de uitvoering
van deze werkzaamheden. De aanvraag moet samen met het raadsbesluit voor 1 maart 2011 ingediend worden bij het ministerie van buitenlandse zaken.
Het college legt dan ook de gemeenteraad van Velsen het voorstel voor om in te stemmen met de
kosten voor explosieven opsporingswerkzaamheden van conventionele explosieven uit de Tweede
Wereldoorlog t.b.v. het projectgebied Oud IJmuiden in de gemeente Velsen. Tevens vraagt het college om het raadbesluit voor 1 maart 2011 beschikbaar te stellen aan het ministerie van Binnenlandse
zaken en koninkrijksrelaties.

Beoogd maatschappelijk resultaat
De gemeentewet schrijft voor dat de verantwoordelijkheid voor de openbare orde en veiligheid bij de

burgemeester ligt, de gemeente dient deze dan ook te waarborgen. Conventionele explosieven vormen
een risico voor de veiligheid en daarom wordt voorgesteld om opsporingswerkzaamheden in de verdachte deelgebieden van het projectgebied Oud IJmuiden uit te laten voeren. Zo worden de risico’s
m.b.t. conventionele explosieven uitgesloten tijdens de bouwwerkzaamheden en zal er geen sprake
zijn van onverwachte nadelige gevolgen voor bewoners in de nabije omgeving.
Argumenten
In de onderstaande uiteenzetting worden de voorgestelde keuzen nader gemotiveerd:
Detectie, benaderen en bomruiming
Detectiewerkzaamheden zijn nodig in een verdacht gebied om een verklaring vrij van explosieven te
ontvangen voor het projectgebieden. Nadat het verdachte gebied gedetecteerd is worden de gedetecteerde verdachte objecten benaderd en geïdentificeerd. Afsluitend van de opsporing wordt het gebied
vrij van explosieven verklaard. Hierdoor kunnen de werkzaamheden veilig doorgang vinden en zal
het project geen stagnatie ondervinden, met de daarbij komende kosten.
Bijdragebesluit
Indien de gemeenteraad besluit tot het opsporen van conventionele explosieven, krijgt de gemeente
een aanvullende bijdrage uit het gemeentefonds van 70% van de projectkosten. Voor 1 maart 2011 zal
er moeten worden aangegeven, in een gemeenteraadsbesluit, welke kosten er gemaakt zullen worden.
Het gemeenteraadsbesluit dient vervolgens ingestuurd te worden naar het ministerie van Binnenlandse Zaken, Directoraat-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties.
Op basis van het bovenstaande heeft de gemeente Velsen het standpunt ingenomen dat zij onderzoek
naar conventionele explosieven noodzakelijk acht en in aanmerking wil komen voor een aanvullende
bijdrage uit het gemeentefonds van 70% van de projectkosten.
Maatschappelijk draagvlak
De werkzaamheden waarborgen de openbare orde en veiligheid.
Financiële consequenties
Voor het opsporen van explosieven in de verdachte delen van het projectgebied Oud IJmuiden zijn
kostenramingen opgesteld, zie bijlage. Het verdachte gebied zal gedetecteerd worden op conventionele
explosieven. Eventuele verdachte objecten zullen worden benaderd en vervolgens verwijderd. In de
kostenraming is er rekening mee gehouden dat daadwerkelijk explosieven gevonden zullen worden die
onschadelijk gemaakt moeten worden. Mocht uiteindelijk niets gevonden worden, dan zullen de werkelijke kosten lager zijn dan deze raming en zal een deel van de door het rijk verstrekte bijdrage geretourneerd worden.
Omdat de uitvoering van explosieven opsporingswerkzaamheden uit veiligheidsoverwegingen noodzakelijk is gebleken, komt dit project in aanmerking voor een suppletie uit het gemeentefonds. Er zal
een aanvraag worden ingediend voor een financiële bijdrage in de kosten van explosieven opruimingswerkzaamheden bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De gemeente
kan een suppletie ontvangen van 70% van de kosten, te ontvangen via het gemeentefonds. Indien de
aanmelding, met het daarbij behorende raadsbesluit voor 1 maart 2011 word ingediend, dan vindt de
uitbetaling via het gemeentefonds nog in het lopende jaar plaats, 50% in week 26, daarna 1/52ste deel
per week. De kosten zijn gebaseerd op kostenramingen voor de nog te maken kosten, en de al gemaakte directiekosten.

1. Kosten explosieven onderzoek Oud IJmuiden, gemeente Velsen
Directievoering
Op grond van het Bijdragebesluit is de volgende verdeling van kosten bepaald:
Gemeente1
€ 5.254,20
Suppletie uit het gemeentefonds
€ 12.259,80
Totaal
€ 17.514,00
Gemeente2
Suppletie uit het gemeentefonds
Totaal

€ 7.938,00
€ 18.522,00
€ 26.460,00

Probleemanalyse
Op grond van het Bijdragebesluit is de volgende verdeling van kosten bepaald:
Gemeente
€1.850,13
Suppletie uit het gemeentefonds
€ 4.316,97
Totaal3
€ 6.167,10
Detectie
Op grond van het Bijdragebesluit is de volgende verdeling van kosten bepaald:
Gemeente
€ 2.440,20
Suppletie uit het gemeentefonds
€ 5.693,80
Totaal4
€ 8.134,00
Benaderen
Op grond van het Bijdragebesluit is de volgende verdeling van kosten bepaald:
Gemeente
€ 4.035,00
Suppletie uit het gemeentefonds
€ 9.415,00
Totaal
€ 13.450,00
Bomruiming
Op grond van het Bijdragebesluit is de volgende verdeling van kosten bepaald:
Gemeente
€ 12.000,00
Suppletie uit het gemeentefonds
€ 28.000,00
Totaal
€ 40.000,00

Totale gemeente kosten:
Totaal Suppletie:
Totaal kosten explosievenopsporing:

€ 31.860,33
€ 74.340,77
€ 106.201,10

De gemeentelijke kosten van € 31.860,33 worden gedekt uit de grondexploitatie Oud IJmuiden.

Realisatie
Personeel
De gemeente Velsen laat het explosieven onderzoek door een BRL OCE gecertificeerd bedrijf uitvoe1
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ren. Dit bedrijf zal de detectie uitvoeren en vervolgens de mogelijk verdachte objecten benaderen.
Resultaat zal een vrij van explosieven verklaring voor het gedetecteerde gebied zijn. Vervolgens kan
het nieuwbouwproject voortgezet worden.
Communicatie
De communicatie over de opsporingswerkzaamheden zal vanuit de projectorganisatie Oud IJmuiden
aangestuurd worden. Indien explosieven gevonden worden, dan neemt de veiligheidsorganisatie van
de gemeente Velsen de verantwoordelijkheid voor de communicatie over de ruiming van de explosieven.
Ministerie van Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties
Het ministerie van BZK wordt middels het gemeenteraadsbesluit geïnformeerd over de aanmelding
vanuit de gemeente Velsen voor een aanvullende bijdrage. Op basis van dit gemeenteraadsbesluit zal
er door het ministerie van BZK een suppletiebedrag verstrekt worden ter grootte van 70% van de
aangegeven
Raad
De gemeenteraad van Velsen wordt gevraagd om in te stemmen met de kosten voor explosieven opsporingswerkzaamheden van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog t.b.v. het projectgebied Oud IJmuiden. Indien de gemeenteraad akkoord is gegaan met de kosten moet het gemeenteraadsbesluit beschikbaar gesteld worden bij het Ministerie van BZK.
Planning
Detectie verdachte gebieden april-mei 2011

Evaluatie
N.v.t.
Velsen, 18-01-2011
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen
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