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1 Inleiding
Op 16 mei 2019 heeft burgemeester Van de Mortel een noodverordening ingesteld vanwege de
vondst van twee Duitse en twee Engelse mortierbrisantgranaten en een oud Hollandse handgranaat
in een waterpartij nabij Fort Isabella. Magneetvissers hadden de desbetreffende Duitse en Engelse
mortier-brisantgranaten en een oud Hollandse handgranaat uit deze waterpartij gevist. De
noodverordening is ingesteld, omdat niet bekend was of er nog meer gevaarlijke munitie in de
waterpartij aanwezig was. De waterpartij is gelegen tussen de Postweg en de Reutsedijk, welke
uitmondt op de Isabellavijver. Volgens de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) was de gevonden
munitie erg gevaarlijk vanwege de inhoud en instabiliteit. Op vrijdag 17 mei 2019 heeft de EOD de
twee Duitse en twee Engelse mortierbrisantgranaten en een oud Hollandse handgranaat tot
ontploffing gebracht.
Fort Isabella is voormalig kazerneterrein. Dat maakte het zeer aannemelijk dat in de genoemde
waterpartij nog meer scherpe en dus gevaarlijke explosieven aanwezig zijn. In de sloten waren
regelmatig magneetvissers actief die met hun magneet van alles uit het water halen, waaronder
munitie. De EOD heeft aangegeven dat scherpe explosieven geactiveerd kunnen worden door het
magneetvissen daar op, mede gelet op de instabiliteit van deze explosieven. Op basis van deze
kennis moest de gemeente rekening houden met ontploffingsgevaar ten gevolge van de hierboven
genoemde activiteiten waardoor het leven en de gezondheid van personen in de omgeving van de
bom alsmede materiële belangen in ernstige mate werden bedreigd. Voor de handhaving van de
openbare orde en ter beperking van het gevaar voor personen en goederen was de noodverordening
ingesteld.
Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u dat burgemeester Van de Mortel heeft besloten de
noodverordening in te trekken.
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Voorgeschiedenis

Op 6 juni 2019 is uw raad in de gemeenteraadsvergadering geïnformeerd over het instellen van de
noodverordening.
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Inhoudelijk

Er hebben verschillende opsporingsacties plaatsgevonden op de locatie, door het bedrijf Reaseuro.
Hierbij zijn alle oppervlakkige en zichtbaar aanwezige ontplofbare oorlogsresten verwijderd.
Hierdoor is het niet meer mogelijk om in aanraking te komen met ontplofbare oorlogsresten door
zich op te houden op genoemde locatie. Daarnaast is magneetvissen op 12 december 2019 in de
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Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Vught verboden gesteld. Gemeentelijke
toezichthouders en politie zien toe op de naleving hiervan.
Gemeente Vught heeft onlangs een extern en onafhankelijk bedrijf (Expload) verzocht om de
situatie bij Fort Isabella uitvoerig te bekijken, te onderzoeken en de gemeente te adviseren over de
instandhouding van de noodverordening. Expload is van mening dat gezien bovenstaande acties, er
voldoende maatregelen zijn getroffen om de dreiging die heeft geleid tot het vaststellen van de
'noodverordening vondst explosieven Fort Isabella 16 mei 2019 gemeente Vught', af te wenden. Er
is geen noodzaak meer om de noodverordening in stand te houden. Op basis van dit advies heeft
burgemeester Van de Mortel besloten de noodverordening in te trekken.

Juridische basis
De burgemeester heeft de bevoegdheid om een noodverordening af te kondigen en ook weer in te
trekken.
Artikel 176 lid 7 Gemeentewet stelt dat;
• wanneer de dreiging die heeft geleid tot het vaststellen van de noodverordening als bedoeld
in artikell 76 van de Gemeentewet is opgeheven;
• de noodzaak tot het geven van algemene voorschriften ter handhaving van de openbare en
ter beperking van (dreigend) gevaar is komt te vervallen.

Communicatie
Het intrekkingsbesluit wordt gepubliceerd. Daarnaast ontvangen de volgende partijen een
kennisgeving hiervan;
• De gemeenteraad (d.m.v. deze raadsinformatiebrief) .
• Commissaris van de Koning in Noord-Brabant.
• Gebiedsofficier van Justitie.
• Basisteamchef van Politie de Meierij.
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Bijlage

1. Intrekkingsbesluit noodverordening vondst explosieven Fort Isabella 16 mei 2019 gemeente
Vught

Burgemeester en wethouders van Vught,
de secretaris,
de burgemeester,

R.J. van de Mortel
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Intrekkingsbesluit
noodverordening vondst explosieven Fort Isabella 16 mei 2019
gemeente Vught
De burgemeester van de gemeente Vught,

Overwegende
• Dat er verschillende opsporingsacties hebben plaatsgevonden op de locatie waarvoor de
noodverordening was ingesteld, waarbij alle oppervlakkige en zichtbare aanwezige
ontplofbare oorlogsresten zijn verwijderd;
• het hierdoor niet meer mogelijk is om in aanraking te komen met ontplofbare oorlogsresten
door zich op te houden op genoemde locatie;
• dat magneetvissen op 12 december 2019 in de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente
Vught verboden is gesteld;
• dat gemeentelijk toezichthouders en politie toezien op de naleving hiervan;
• dat een onafhankelijk extern bedrijf de situatie op de betreffende locatie uitvoerig heeft
onderzocht en beoordeeld;
• dat dit bedrijf van mening is dat met bovenstaande uitgevoerde acties voldoende maatregelen
zijn getroffen, om de dreiging die heeft geleid tot het vaststellen van de 'noodverordening
vondst explosieven Fort Isabella 16 mei 2019 gemeente Vught', af te wenden;
• dat hierdoor de noodzaak tot het geven van algemene voorschriften ter handhaving van de
openbare orde en ter beperking van (dreigend) gevaar is komen te vervallen;
Gelet op
• artikel 176 lid 7 van de Gemeentewet;
Besluit
• de algemeen verbindende voorschriften in de zin van artikel 176 Gemeentewet zoals gegeven
op 16 mei 2019 met onmiddellijke ingang in te trekken.
Gemeente Vught, 3 november 2020,
De burgemeester van Vught,

0--R.J. van de Mortel

Dit besluit wordt ter kennisgeven aangeboden aan:
1. Gemeenteraad Vught.
2. Commissaris van de Koning in N oord-Brabant.
3. Gebiedsofficier van Justitie.
4. Basis teamchef van Politie de Meierij.
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