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Van: (DZL)
Verzonden: woensdag6 april201113:33
Aan:
CC:

.
Onderwerp: Overlegm.b.t.bomWestkapelle.

Vanochtend heeft op het gemeentehuis van Veere een overleg plaatsgevonden m.b.t. het
t.z.t, ruimen van de bom die gevonden is bij de uitvoering van de glooiingswerkzaamheden
aan het Gat van Westkapelle.
Het overleg werd voorgezeten door , burgemeester van de
gemeente Veere. Bij het overleg waren medewerkers van de gemeente Veere, EOD,
projectbureau Zeeweringen, waterschap, aannemer Zeeuwse Stromen en Van den Herik,
politie, brandweer, en hulpverleningsdiensten aanwezig.

Hieronder de hoofdpunten van dit overleg. Zaken die specifiek van toepassing zijn voor
_eweringen heb ik even vet weergegeven.

• Vanwege de chemisch vertraagde ontsteking dient de bom ter plaatse onschadelijk
gemaakt te worden.

• Ter beperking van eventuele schade en ontruimingen dient een
beschermingsconstructie geplaatst te worden.

• Door deze beschermingsconstructie dient alle "levende have" binnen een straal van
500 m (zogenaamde schervengevarenzone) van de bom geëvacueerd te worden.
Wanneer de constructie niet geplaatst wordt, is deze straal 1320 m.

• Alle graafwerkzaamheden t.b.v. het maken van de beschermingsconstructie
en de nieuw aan te brengen bekleding van de dijk (plateau rondom KNRM
gebouw) in de nabijheid van de bom zullen eerst worden uitgevoerd voordat
een datum wordt vastgesteld voor het ruimen van de bom. Dit i.v.m. de kans
dat er meerdere te ruimen explosieven aanwezig zijn. Alle aangetroffen
explosieven zouden dan in één keer geruimd kunnen worden. Tijdens de
graafwerkzaamheden zal vanzelfsprekend gedetecteerd en eventueel
benaderd worden.e. Met het onschadelijk maken van de bom is zo'n 2,5 uur gemoeid. Het onschadelijk
maken begint aansluitend aan het evacueren van bewoners etc.

• De bom zal vernietigd worden op een springplaats in de buurt van Oranjezon (nabij
Oostkapelle, indien geschikt).

• Vernietigen op zee is geen optie, omdat de locatie waar de bom ligt en de
omstandigheden zodanig zijn dat niet wordt voldaan aan de daarvoor benodigde
criteria.

• Het geschikt maken van het terrein rondom de bom t.b.v, het plaatsen van de
beschermingsconstructie duurt ongeveer 3 weken. Hiertoe dient een deel van
het duin ten zuiden van het KNRM gebouw extra ontgraven te worden i.v.m.
het creeën van ruimte.

Afspraken:

• Gemeente inventariseert waar, wie en wat geëvacueerd en opgevangen dient te
worden en bepaalt een locatie voor de opvang.

• Gemeente zal, wanneer de ontruimingsdatum bekend is, een voorlichting organiseren
voor de betreffende belanghebbenden.
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• Springplaats zal door de EOD bezocht worden om te bekijken of deze geschikt is voor het
vernietigen van het betreffende explosief.

• Bou'wen hulpconstructie wordt verzorgd door aannemer Zeeuwse Stromen in samenwerking met
Van den Herik.

• Voorbereidende werkzaamheden (extra ontgraven duin, maken plateau en extra detectie
en benadering) worden uitgevoerd door Van den Herik. Om deze werkzaamheden te
bespoedigen zal Van den Herik trachten een extra ploeg in te zetten.

• Indien tijdens detecteren verdachte locatie worden aangetroffen buiten het werkterrein van
Zeeweringen, zal in overleg met de gemeente Veere bepaald worden of vervolgacties noodzakelijk
zijn.

• Kosten voor ontruiming, opvang, hulpconstructie zijn voor rekening van de gemeente Veere.
• Kosten voor extra ontgraving, detectie en benadering (rondom bom) zijn voor rekening

van Project Zeeweringen.
• Nieuwe afspraak voor bespreken verdere gang van zaken en concrete afspraken maken

op donderdag 28 april 2011 om 13.00 uur in de bouwkeet nabij het gebouw van de KNRM
te Westkapelle. e

: indien er naar jullie mening nog zaken ontbreken, dan hoor ik het graag. Dan
kan ik e.e.a. aanvullen en aangepast rondsturen.

Met vriendelijke groet,

Projectleider

Afdeling WVI
Rijkswaterstaat dienst Zeeland
Kanaalweg 1 I 4337 PAMiddelburg
Postbus 1000 I 4330 ZW Middelburg

T 088
88

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

Werkdagen maandag tot en met vrijdagochtend
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