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Adviesnota raad 

Aanvragen tegemoetkoming kosten explosievenonderzoek   
 

Beslispunten 

 

1. Een tegemoetkoming in de daadwerkelijk gemaakte kosten voor opsporing 

conventionele explosieven (OCE) ten behoeve van diverse projecten aan te vragen 

bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor een totaal 

bedrag van 70% van € 231.296,16 zijnde € 161.906,32 (bedragen exclusief Btw).     

 

Inleiding 

 

Gemeenten kunnen vanuit het gemeentefonds een bijdrage van 70% voor het 

opsporen en ruimen van conventionele explosieven (OCE) ontvangen door het 

indienen van een raadsbesluit. Dit is opgenomen in de voorwaarden van de 

zogenaamde “Bommenregeling”. Alle daadwerkelijk gemaakte kosten, waaronder de 
voorbereiding alsmede de opsporing, komen voor subsidie in aanmerking. In de 

gemeente Veldhoven hebben in 2021 de volgende OCE projecten plaatsgevonden: 

 Habraken 

 Habraken (particulier terrein Renders) 

 

Met het indienen van bijgevoegd raadsbesluit kan de subsidie aangevraagd worden. 

  

Beoogd effect 

 

Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen uit de Gemeentewet (garanderen 

openbare orde en veiligheid) en de Arbeidsomstandighedenwet (garanderen 

arbeidsveiligheid) in het kader van mogelijk achtergebleven conventionele explosieven 

(CE).   

 

Argumenten 

 

1.1 De gemeente heeft de plicht om historisch vooronderzoek te (laten) verrichten. 

Als er een redelijk vermoeden bestaat op het aantreffen van conventionele 

explosieven (CE) in de (water)bodem heeft de gemeente de plicht hier onderzoek naar 

te plegen. Zo wordt voorkomen dat tijdens de realisatie van het project risico’s 
ontstaan. Gecertificeerde opsporingsbedrijven mogen alleen starten met de 

opsporings- en benaderwerkzaamheden als de verdachte gebieden goed in kaart zijn 

gebracht. 

 

1.2 Er is een reële kans dat er niet gesprongen explosieven aanwezig zijn. 

Uit historisch onderzoek is gebleken dat er een reële kans bestaat dat in de 

betreffende gebieden nog niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog 

kunnen worden aangetroffen. Door zorgvuldig onderzoek en eventuele ruiming vooraf, 

wordt voorkomen dat er zich onveilige situaties kunnen voordoen tijdens de realisatie 

van het project. 
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1.3 Er is geen of onvoldoende kennis van OCE binnen de gemeente aanwezig. 

Ambtenaren, die binnen de gemeente betrokken zijn bij onderzoeken naar 

conventionele explosieven, dienen goed voorbereid te zijn op het (laten) werken in 

gebieden waar mogelijk conventionele explosieven kunnen worden aangetroffen. Zij 

dienen zich bewust te zijn van de veiligheidsaspecten in relatie tot het (laten) werken 

in deze gebieden. Door het behalen van het certificaat ‘Basiskennis Opsporen 
Conventionele Explosieven’ hebben zij deze kennis vergaard. De Arbowet verplicht dit 
certificaat bij OCE-werkzaamheden.  

 

Kanttekeningen en risico’s 

 

1.1 De subsidie hoeft niet te worden verantwoord. 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft aangegeven niet te 

controleren op de gedeclareerde kosten, maar verwijst naar de integriteit van de 

gemeenteraad en wat hij vindt dat onder explosieven opsporingswerkzaamheden 

behoort en of de kosten in aanmerking komen voor suppletie. Deze kosten worden 

zorgvuldig toegerekend naar de diverse projecten. 

  

Financiën 

 

Overzicht van projecten en gemaakte kosten voor opsporing conventionele 

explosieven (OCE): 

 
Projectnaam 

(inclusief projectnr.) 

Kosten (ex Btw) Vergoeding (70%) 

Habraken 

(908200/433300/38011) 

€ 55.291,88 € 38.704,32 

Habraken 

(in opdracht van Renders) 

€ 176.004,28 € 123.202,00 

Totaal € 231.296,16  € 161.906,32  

 

Zowel de uitgaven (kosten) als de inkomsten (vergoeding) zijn geraamd binnen de 

betreffende projecten c.q. bouwgrondexploitaties (bge). De bijdrage van het Rijk zal 

daarom terugvloeien naar de betreffende projecten c.q. bouwgrondexploitaties (bge).  

  

Communicatie en samenspraak 

 

Over dit voorstel wordt niet actief gecommuniceerd.   

 

Uitvoering / planning 

 

De uitvoering van de voorbereidende werkzaamheden alsmede van de opsporing heeft 

inmiddels plaatsgevonden.   

 

Bijlagen 

 

1. Raadsbesluit nr. 22.028 
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Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad 

 

 

 

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Veldhoven, 

 

 

 

 

 

A.J.G. Bex      M.J.A. Delhez 

secretaris                                   burgemeester 
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