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Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fracties Vermooten en de Vrije Socialisten 
betreffende het uitgevoerde 'bommenonderzoek' Boerenverdrietsluis 

 

 
Aan de fracties Vermooten / Vrije Socialisten 

i.a.a. de leden van de Gemeenteraad 
 

Op 30 oktober 2016 heeft u onder verwijzing naar artikel 39 van het reglement van orde voor de 

vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over het uitgevoerde 'bommenonderzoek' 

Boerenverdrietsluis: 

 

1. Is er aan het eind van de jaren negentig in opdracht van defensieonderzoek verricht naar 

bommen? 

2. Was dit voor dat de Oude Rijkswerf werd overgedragen naar Willemsoord B.V.? 

3. Waarom nu weer een onderzoek terwijl toen iedere vierkante meter van het terrein op de 

schop is gegaan? 

4. Wie heeft aangeven dat er dieper misschien iets op de bodem zat/lag? 

5. Was het op oude kaarten niet duidelijk dat dit misschien resten van een oude zeedijk kon zijn? 

6. Is het college het met ons eens dat de 7,4 ton die uitgegeven is voor dit onderzoek in het 

water is gegooid? 

7. Is het college het met ons eens dat het apart is dat er op de plek waar zo vaak is gewerkt 

weer een duur onderzoek heeft plaats gevonden? 

 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt 

 

Vraag 1 

Voor zover wij weten is er geen specifiek onderzoek verricht. Voor de gemeente is wel door 

onderzoeksbureau REASeuro een probleeminventarisatie en –analyse gedaan naar het opsporen van 

conventionele explosieven. 

 

Vraag 2 

Het onderzoek van bureau REASeuro is uitgevoerd in 2009. 

 

Vraag 3 
Uit het onderzoek probleeminventarisatie en –analyse komt naar voren dat er munitie is ontploft en 
blindgangers terecht zijn gekomen rondom de Boerenverdrietsluis (verdacht gebied). Om het 
maatschappelijk belang (de veiligheid en gezondheid) te waarborgen, is door de Rijksoverheid in 2012 
gekozen voor een wettelijk verplichte certificatieregeling (WSCS-OCE) voor het opsporen van 
conventionele explosieven. Het onderzoek probleeminventarisatie en –analyse uit 2009 voldoet niet 
aan deze regeling. Dit is de reden geweest dat Willemsoord BV voor de restauratie van de 
Boerenverdrietsluis nieuw onderzoek heeft uitgevoerd. Uit dit onderzoek is wederom naar voren 
gekomen dat het gebied rondom de Boerenverdrietsluis ‘verdacht’ is, waardoor er een bepaalde 
werkwijze gevolgd moet worden bij de renovatie van de Boerenverdrietsluis. 
 
Vraag 4 
Het door Willemsoord BV ingehuurde (en volgens de WSCS-OCE gecertificeerde) adviesbureau: ‘De 
maximale hoogte waarvan de vliegtuigbommen zijn afgeworpen bedraagt 8.000 voet (circa 2.438 m). 
Op grond van de sondeercurves is vastgesteld dat een blindganger van een 500 lbs vliegtuigbom kan 
zijn ingedrongen tot een diepte van maximaal 7,5 m-mv/waterbodem’ (de waterbodem ligt op NAP – 
8,0 m, dus dient er gedetecteerd te worden tot een diepte van NAP – 15,5 m). 
 
Vraag 5 
Nee. 
 
 



 

  Raadsvragen ¥ Pagina 2 van 2 

 

Vraag 6 
Het onderzoek is wettelijk verplicht en komt voort uit de noodzaak om het maatschappelijk belang 
(veiligheid en gezondheid) te waarborgen bij het opsporen van conventionele explosieven.  
 
Vraag 7 
Zie vraag 6.  

 

Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Den Helder, 4 november 2016 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling 

 

 

 

 

 

 

secretaris 

Robert Reus 

 

 

 

 

 


