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Geachte

Naar aanleiding van uw inspectiebezoek aan het dijktraject Wilhelminapolder -
Oost-Bevelandpolder, uw telefoongesprek met mijn medewerker de

en uw brief van 10 april 2012, bericht ik u het volgende.

In genoemd dijktraject is in het bovenbeloop op 5 april jl. een mortiergranaat
aangetroffen, waarbij zowel politie als de Explosieven Opruimingsdienst zijn
betrokken.
Naar aanleiding van deze vondst, is door Rijkswaterstaat de Stichting
Bunkerbehoud Zeeland ingeschakeld. Deze stichting heeft naar aanleiding van
meldingen over de eventuele aanwezigheid van twee kleine mitrailleurbunkers en
het vinden van betreffende granaat, archiefonderzoek uitgevoerd. Uit dat
onderzoek d.d. 18 april 2012 is gebleken dat de twee kleine bunkers direct na de
Tweede Wereldoorlog in kaart zijn gebracht en geruimd. Volgens de stichting is er
geen reden aan te nemen dat er zware munitie ter plaatse aanwezig zou zijn. In
theorie zou er door een vliegtuig een bom kunnen zijn geworpen die niet is
afgegaan of kan er door aanaarding iets in de grond zitten. Beide
veronderstellingen acht de stichting op basis van het archiefonderzoek echter zo
goed als uitgesloten.

Inmiddels is op 1 mei jl. opnieuw een toevalstreffer gevonden. Omdat ook deze is
gevonden in het deel van de dijk waarbij het onderhoudspad overgaat in de kruin,
bestaat het vermoeden dat de explosieven ten tijde van de dijkversterking in de
jaren '80 daar terecht zijn gekomen.
Met het oog op de veiligheid zijn de ontgraafwerkzaamheden sinds de tweede
vondst stilgelegd. Tevens is de OCE-deskundige van Van den Herik Sliedrecht
verzocht om onderzoek te doen naar een verhoogde kans op het aantreffen van
CE binnen het projectgebied. Inmiddels is door Van den Herik een
'briefrapportage' opgesteld d.d. 10 mei 2012, waarvan u bijgaand een afschrift
aantreft. Uit deze rapportage volgt dat het aantreffen van de twee explosieven als
afzonderlijke incidenten beschouwd dienen te worden en dat er een kleine kans
op het aantreffen van CE in de zeewering van Wilhelminapolder bestaat.

Ondanks de geconstateerde geringe kans van aantreffen, is besloten om Van den
Herik opdracht te geven tot het doen van een nader historisch onderzoek om op
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die wijze het werk op een zo veilig mogelijke wijze voort te zetten. Daarnaast
zullen detecteringen uitgevoerd worden in het gehele dijktraject, waarna de
graafwerkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Op de delen van het traject
waar detectie niet mogelijk blijkt (kreukelberm) zal door Van den Herik een plan
van benaderen opgesteld worden, dat vervolgens ter goedkeuring aan de
gemeente Goes wordt voorgelegd.

Wij gaan er van uit u met het voorgaande voldoende geinformeerd te hebben
over de door Rijkswaterstaat ondernomen actie om te voorkomen dat op enig
moment gevaar voor personen bestaat.
Wij houden u van verdere ontwikkelingen terzake op de hoogte.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

DE STAATSSECRETARISVAN INFRASTRUCTUUREN MILIEU,
Namens deze,~;:::3JECTBUREAU ZEEWERINGEN,
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