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HV

de raad
van de gemeente
Asten
Samenvatting
Het afgelopen jaar is door Waterschap Aa en Maas (Waterschap) een ondergrondse
transportleiding van het rioolgemaal vervangen. Vooraf is verplicht onderzoek verricht
naar aanwezigheid van conventionele explosieven. In Nederland kennen we de
Suppletieregeling Explosieven. Gemeenten kunnen aanspraak maken op deze regeling als
vergoeding voor opsporing van conventionele explosieven. Het Waterschap heeft
voorafgaand aan de vervangingswerkzaamheden het onderzoek verricht en daarom
vraagt het Waterschap aan de gemeente Asten om namens hen deze uitkering bij het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties aan te vragen.
Beslispunten
Wij stellen u voor om in te stemmen om, namens het Waterschap, een aanvraag
uitkering Suppletieregeling Explosieven ad € 31.092,45 in te dienen bij het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.
Inleiding
Het Waterschap heeft het afgelopen jaar de ondergrondse transportleiding van
rioolgemaal de Hutten naar de waterzuivering in Asten vervangen. Voordat de
werkzaamheden konden starten is, door het bedrijf REASeuro uit Riel, verplicht
onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van explosieven.
Voor vergoeding van de kosten van deze voorbereidende werkzaamheden kennen we in
Nederland de Suppletieregeling Explosieven. Dit is de belangrijkste regeling op het
gebied van de financiering van het opsporen en ruimen van explosieven vanuit het
Gemeentefonds
Vanaf 2015 kunnen, alle gemeenten, in geval van opsporing en ruiming van
conventionele explosieven een bijdrage van 70% van de werkelijk gemaakte kosten
ontvangen.
Alléén gemeenten kunnen een aanvraag indienen en in aanmerking komen voor een
vergoeding.
De gemeente is het bevoegde gezag wanneer het gaat om de openbare veiligheid en kan
namens het Waterschap de uitkering aanvragen.
Wat willen we bereiken
Het ontvangen van een suppletie-uitkering uit het Gemeentefonds voor het onderzoek en
opsporen van conventionele explosieven.

Wat gaan we daarvoor doen
• Voor 1 maart 2017 dient de gemeente Asten, door middel van het indienen van
bijgevoegd raadsbesluit, een aanvraag uitkering aan bij het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.
• Na ontvangst van de uitkering uit het Gemeentefonds zal de gemeente Asten de
ontvangen uitkering doorbetalen aan het Waterschap.
Mogelijke alternatieven
n.v.t
Risico’s
n.v.t.
Communicatie
Na toekenning uitkering Gemeentefonds ontvangt het Waterschap hiervan een afschrift.
Wat mag het kosten
n.v.t
Bijlage(n)/ter inzage (incl. AST-nr)
Verzoek Aa en Maas: AST/2016/21717
Factuur: AST/2016/24841

h.vdmortel@someren.nl
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RAADSBESLUIT
Onderwerp:
Aanvraag uitkering suppletiefonds explosieven

Dagtekening:

7 februari 2017

Agendanummer:

17.02.

De raad van de gemeente Asten;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 december
2016 met zaaknummer AST/2016/023799;
gehoord het advies van de commissie Algemene Zaken en Control van 19 januari 2017;
besluit:
1. Explosieven op te sporen in die gevallen waarin dit met het oog op de openbare
veiligheid noodzakelijk is;
2. Vóór 1 maart 2017, namens het Waterschap Aa en Maas, voor de opsporing
een bijdrage van 70% van € 44.417,79 zijnde € 31.092,45 middels een
suppletie-uitkering aan te vragen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijkrelaties;
3. Voor de dekking van de overige 30% als uitgangspunt te hanteren, dat de
initiatiefnemer (Waterschap Aa en Maas) de kosten draagt.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van
7 februari 2016.

De raad voornoemd,
griffier,
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter,
mr. H.G. Vos
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