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Samenvatting:
In 2018 heeft GS Gelderland de gemeente Aalten belast met de uitvoering van de sanering van de
Speelplaats gelegen aan De Bijvank te Dinxperlo. Deze asbestverontreiniging van de bodem is het
gevolg van een bombardement tijdens de WO II op de eerste Bribusfabriek aan de Nieuwstraat te
Dinxperlo. Hierdoor is het asbesthoudend dak vernietigd en is er asbest in de omgeving terecht
gekomen. Omdat de saneringslocatie verdacht is op de aanwezigheid van niet-gesprongen
explosieven (nge) zijn er tijdens de sanering diverse onderzoeken naar de aanwezigheid van
conventionele explosieven (CE) uitgevoerd. Voor de kosten in het kader van de opsporing en ruim ing
van nge wordt nu een bijdrage uit het Suppletiefonds van 70 % bij het Rijk aangevraagd
Het Raadsbesluit voor het indienen van een aanvraag voor suppletie moet voor 1 april 2019 binnen
zijn bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. De gemaakte kosten CE die worden opgevoerd
bedragen €28.450,--. De tegemoetkoming vanuit het Suppletiefonds bedraagt dan € 19.91 5,--
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Informatieblad
Nummer:
Beslispunten
1.
: De Raad verzoeken om gemaakte kosten groot € 28.450,00 Ex BTW in het kader van de
Suppletieregeling in te dienen bij ministerie BZK
2.
3.
Inleiding
In 2018 heeft GS Gelderland de gemeente Aalten belast met de uitvoering van de sanering van de
Speelplaats gelegen aan De Bijvank te Dinxperlo. Deze asbestverontreiniging van de bodem is het
gevolg van een bombardement tijdens de WO II op de eerste Bribusfabriek aan de Nieuwstraat te
Dinxperlo. Hierdoor is het asbesthoudend dak vernietigd en is er asbest in de omgeving terecht
gekomen. Omdat de saneringslocatie verdacht is op de aanwezigheid van niet gesprongen
explosieven (nge) zijn er tijdens de sanering diverse onderzoeken naar de aanwezigheid van
conventionele explosieven (CE) uitgevoerd. Voor de kosten in het kader van de opsporing en ruiming
van nge wordt nu een bijdrage uit het Suppletiefonds van 70 % bij het Rijk aangevraagd.
Het Raadsbesluit voor het indienen van een aanvraag voor suppletie moet voor 1 april 2019 binnen
zijn bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. De gemaakte kosten CE die worden opgevoerd
bedragen €28.450,-- Ex BTW. De tegemoetkoming vanuit het Suppletiefonds bedraagt dan € 19.91 5,EX BTW.
Toelichting bedragen:
GS Gelderland heeft de gemeente Aalten via art 53 Wet bodembescherming (Wbb) belast met de
uitvoering van de sanering. Dat houdt in, dat de gemeente de sanering uitvoert en GS Gelderland de
sanering betaalt. Alleen een gemeente kan een verzoek in het kader van de Suppletieregeling
indienen bij het Rijk. De gemeente krijgt de tegemoetkoming uit het Suppletie fonds en de rest van de
kosten vergoedt GS Gelderland.
De sanering is reeds uitgevoerd en het bevoegd gezag heeft ingestemd met de wijze waarop er is
gesaneerd. Tevens zijn de kosten al met GS Gelderland verrekend.
De kosten voor eigen uren worden niet door GS Gelderland vergoed. Daarom worden de uren die
betrekking hebben op werkzaamheden CE ook opgevoerd; 95 uur € 63,-- Ex BTW = € 5985,-- Ex
BTW( voor deze kosten betaalt de gemeente wel zelf de 30 % die niet wordt vergoed, maar die vallen
binnen de reguliere fte)
Overzicht kosten EX BTW sanering:
Totale kosten sanering:
€ 165.565,-Hiervan CE
€ 22.465,-Uren eigen dienst CE
€
5.985,-Totaal voor verzoek CE
€ 28.450,-Vergoeding GS Gelderland
€ 149.840,-Verwacht uit Suppletie sanerieng € 15.725,-Totale vergoeding voor sanering € 165.565,-Verwacht uit Suppletie uren
€
4.190,-Totale suppletiebijdrage: € 15.725,-- + € 4.190,-- = € 19.91 5,-Argumenten
Tijdens de sanering zijn deze kosten gemaakt en hiervoor bestaat een Suppletieregeling
die een tegemoetkoming in de kosten regelt.
Kanttekeningen
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De studies naar nge geven aan dat er tijdens de WO II plaatselijk zwaar gevochten is. Na het
beoordelen van de resultaten van deze studies heeft de gemeente besloten om ook andere verdachte
gebieden in kaart te brengen door het opstellen van een Explosieven Kansenkaart.
De gemeente Aalten zit met meerdere gemeenten en de provincie Gelderland in een werkgroep van
het GOO (Gelders Ondergrond Overleg) om een Explosieven Kansenkaart per gemeente op te
stellen. Er zullen dan dezelfde regels in een groot deel van Gelderland gelden om veilig in de bodem
te kunnen werken. De kaart en concept beleidsregels zullen naar verwacht in oktober 2019 gereed
zijn. (Als de kaart is opgesteld kan hiervoor ook een tegemoetkoming van 70 % uit het Suppletiefonds
worden opgevraagd)
Intern overleg gevoerd met: (FBI; team Financiën en Administratie; Edith Oonk)
Overlegpunten: (voor) financiering en Suppletie regeling
Participatie en Communicatie
Tijdens de sanering is er veelvuldig overleg met de bewoners geweest.
Op dit moment worden de tuinen van een aantal bewoners gesaneerd en is er nog steeds veelvuldig
overleg.

Vervoigstappen inclusief tijdspad
De sanering van een aantal tuinen aan de Nieuwstraat in Dinxperlo is op dit moment bezig. Ook hier
geldt dat de Suppletieregeling. De bijdrage uit het Suppietiefonds zal dan voor 1 april 2020 bij het Rijk
worden aangevraagd.
Voor het opstellen van de Explosieven Kansenkaart geldt de onderstaande planning:
Februari :
stap 1 :voorlichtingsronde door adviesbureau aan alle gemeenten Gelderland
Juli:
stap 2: opstellen ‘Explosieven Kansenkaarten’ gereed
Oktober:
stap 3: concept beleid
Eind jaar:
vaststelling door Raad

Bij lagen
Bommenregeling: uit Meicirculaire 2018 en Septembercirculaire 2014
Raadsvoorstel
Concept Raadsbesluit
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