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Voorstel:
1. De totale kosten van de berging van het vliegtuigwrak bij Millingen vast te stellen op
€ 253.085.
2. Het college op te dragen om namens de raad het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties te verzoeken de gemaakte kosten te vergoeden.

Inleiding:
Op 15 april 2019 heeft uw raad ingestemd met de berging van het vliegtuigwrak uit de Tweede
Wereldoorlog in het buurtschap Millingen, in het kader van het Nationaal Programma Berging
Vliegtuigwrakken, en hiertoe een bedrag van € 400.000,-. beschikbaar gesteld, dit op basis van een
schatting van de namens het Ministerie van Defensie verantwoordelijke Stafofficier Vliegtuigbergingen
(SOVB). De voorbereidingen van de berging zijn gestart in 2019. In november 2020 is de berging
succesvol afgerond en zijn het vliegtuigwrak en de stoffelijke resten van de piloot geborgen.
Argumenten:
1.1 Het kostenoverzicht moet voor 1 april 2021 worden ingediend
Het Nationaal Programma biedt de mogelijkheid voor gemeenten tot het ontvangen van een bijdrage
van 100% in de kosten van de berging van een vliegtuigwrak uit de WOII en de opsporing en ruiming
van de hierbij aanwezige (conventionele) explosieven. De bijdrage wordt uitgekeerd via de zgn.
"bommenregeling" in het gemeentefonds. Om voor de bijdrage in aanmerking te komen dient de
gemeente voor 1 april 2021 bij het ministerie van BZK een raadsbesluit in waarin de gemaakte kosten
zijn opgenomen. Op die manier stelt de raad de gemaakte kosten vast en ontstaat duidelijkheid over
het bedrag dat de raad voor vergoeding in aanmerking wil laten komen. Inmiddels zijn alle kosten
inzichtelijk gemaakt en kunnen deze ingediend worden.
2.1 De uitvoering is verzorgd door Buro Noord / DagNL uit Olst
Voor de uitvoering van de opdracht is gebruik gemaakt van de diensten van Buro Noord / DagNL uit
Olst. Zij hebben ons en het Vliegtuigbergingsteam van het Ministerie van Defensie, onder leiding van
de SOVB, gedurende het gehele project bijgestaan en begeleid, o.a. op het gebied van:
- voorbereidende werkzaamheden
- milieukundige begeleiding
- aanvraag van de benodigde vergunningen
- bodemonderzoek
- opstellen plan van aanpak en plan van eisen
- contractvorming en aanbesteding ten behoeve van de selectie van het civieltechnische bedrijf wat
de daadwerkelijke berging zou gaan uitvoeren
- verdere begeleiding gedurende het hele project
Voor de daadwerkelijke opgraving en berging is middels een aanbestedingsprocedure het
civieltechnisch bedrijf Bodac B.V uit Schijndel gecontracteerd.
Vanuit de gemeente Dalfsen zelf zijn vier medewerkers betrokken geweest bij het project, twee
medewerkers vanuit het beleidsveld Openbare orde en Veiligheid, een medewerker vanuit Openbare
Ruimte en een medewerker vanuit Communicatie.
Kanttekeningen en risico’s
Wij hebben alle kosten die te maken hebben met de daadwerkelijke berging van het vliegtuigwrak
geïnventariseerd, deze zouden in aanmerking moeten komen voor 100%-vergoeding, conform de
richtlijnen die wij hierover hebben ontvangen.
Alternatieven:
Het alternatief is dat de kosten niet worden ingediend, deze blijven dan ten laste van de gemeente.
Duurzaamheid:
n.v.t.
Financiële consequenties:
In onderstaand overzicht staan de kosten die in 2019 en 2020 zijn gemaakt door Buro Noord en
Bodac B.V.
Daarnaast is er door het bedrijf Xapp een informerende film gemaakt over de berging. Tenslotte zijn er
door de medewerkers van de gemeente Dalfsen uren besteed aan het project. Het gaat in totaal om
543 uur. De kosten die hiermee gemoeid zijn bedragen (afgerond) € 39.000,-.

De totale kosten van Buro Noord bedroegen: € 50.402,De totale kosten voor Bodac B.V. bedroegen: € 159.618,Overige kosten (b.v zaalhuur startbriefing): € 1.333,De kosten voor de film bedroegen: € 2.500,-.
Kosten voor uren gemeente: € 39.232,-.
Totaal: € 253.085,In de jaarrekening 2020 is rekening gehouden met een bijdrage van het rijk van afgerond € 211.000,
dit is exclusief de eigen uren. Indien de uren volledig worden vergoed, dan levert dit een voordeel op
in 2021 van afgerond € 39.000,-.
Communicatie:
n.v.t.
Vervolg:
Het college zal er zorg voor dragen dat het raadsvoorstel wordt ingediend bij het Ministerie van BZK,
om voor vergoeding in aanmerking te komen.
Bijlagen:
1. Enkele richtlijnen t.b.v. de financiering Nationaal Programma Berging Vliegtuigwrakken WOII
(document Ministerie van BZK)

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,
de burgemeester,
drs. E. van Lente

de waarnemend-gemeentesecretaris/directeur,
H.J. van der Woude

Raadsbesluit
De raad van de gemeente Dalfsen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 februari 2021, nummer 1228;
overwegende dat uw raad in 2019 heeft besloten in te stemmen met de berging van het vliegtuigwrak
uit de Tweede Wereldoorlog in het buurtschap Millingen, in het kader van het Nationaal Programma
Berging Vliegtuigwrakken, en hiertoe een bedrag van € 400.000,-. beschikbaar heeft gesteld;
gelet op het feit dat het Nationaal Programma de mogelijkheid biedt voor gemeenten tot het
ontvangen van een bijdrage van 100% in de kosten van de berging welke wordt uitgekeerd via de zgn.
"bommenregeling" in het gemeentefonds;
gezien het feit dat de gemeente voor 1 april 2021 bij het ministerie van BZK een raadsbesluit dient in
te dienen waarin de gemaakte kosten zijn opgenomen.

besluit:
1. De totale kosten van de berging van het vliegtuigwrak bij Millingen vast te stellen op
€ 253.085.
2. Het college op te dragen om namens de raad het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties te verzoeken de gemaakte kosten te vergoeden.
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 29 maart
2021.
De raad voornoemd,

de voorzitter,
drs. E. van Lente

de griffier,
drs. J. Leegwater

