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Onderwerp:  Aanvraag suppletie-uitkering 'Bommenregeling' 2017 

 

Gevraagd besluit: 

 De werkelijk gemaakte kosten in 2015 en 2016 voor het opsporen van niet-gesprongen explosieven bij 

de renovatie van de Boerenverdrietsluis op de Oude Rijkswerf Willemsoord vast te stellen op 

€738.982,- excl. BTW; 

 De werkelijk gemaakte kosten in te dienen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties om in aanmerking te komen voor de suppletie-uitkering (een bijdrage van 70% van 

de werkelijk gemaakte kosten) vanuit de ‘Bommenregeling’; 
 Vooruitlopend op de suppletie-uitkering vanuit de ‘Bommenregeling’ Willemsoord BV voor een bedrag 

van €517.287,- (70% van de werkelijk gemaakte kosten) te compenseren; 

 Bijgevoegde begrotingswijziging (BGW16.0008) vast te stellen.  

 

Publiekssamenvatting 
De gemeente Den Helder is 100% aandeelhouder van Willemsoord BV. Willemsoord BV heeft bij de renovatie 
van de Boerenverdrietsluis kosten gemaakt betreffende het opsporen van niet-gesprongen explosieven (NGE) 
uit de Tweede Wereldoorlog. Gemeenten kunnen in geval van opsporing van NGE een bijdrage van 70% in de 
kosten ontvangen door het indienen van een raadsbesluit bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijkrelaties. Omdat de bijdrage vanuit het ministerie wordt toegekend aan de gemeente, wordt vanuit 
liquiditeitsoogpunt voorgesteld om, vooruitlopend op deze bijdrage, Willemsoord BV nog dit jaar te 
compenseren voor 70% van de werkelijk gemaakte kosten. 

 

Inleiding 
De gemeente Den Helder is 100% aandeelhouder van Willemsoord BV. Willemsoord BV heeft bij de renovatie 
van de Boerenverdrietsluis kosten gemaakt betreffende het opsporen van niet-gesprongen explosieven uit de 
Tweede Wereldoorlog. Via de zogeheten ‘Bommenregeling’ kunnen gemeenten een suppletie-uitkering uit het 
Gemeentefonds aanvragen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ter hoogte van 70% 
van de werkelijk gemaakte kosten (excl. BTW). Hiervoor dient vóór 1 maart 2017 een raadsbesluit te worden 
verzonden naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.    

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Met de renovatie van de Boerenverdrietsluis wordt de directe verbinding van Willemsoord met de Waddenzee in 

ere hersteld. Deze directe ontsluiting van Den Helder (Willemsoord) vanaf het wad leidt ertoe dat het aantal 

schepen vanaf het wad zal groeien, waarmee de levendigheid op Willemsoord (nog meer) wordt vergroot.   

 

Het beoogd resultaat van dit voorstel, is het vergoed krijgen van 70% van de gemaakte kosten voor het 

opsporen van NGE uit de Tweede Wereldoorlog bij de renovatie van de Boerenverdrietsluis. 

 

Kader 

De ‘Bommenregeling (die via het Gemeentefonds loopt), waarin is bepaald dat: 

 Gemeenten kunnen in geval van opsporing en ruiming van explosieven een bijdrage van 70% in de 

kosten ontvangen door het indienen van een raadsbesluit; 

 De mogelijkheid voor het ontvangen van een suppletie-uitkering is beperkt tot de werkelijk gemaakte 

kosten;  

 Om in aanmerking te komen voor een bijdrage volstaat de toezending van een gemeenteraadsbesluit 

waarin de gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen van explosieven zijn opgenomen (er hoeft 

geen verdere onderbouwing overlegd te worden); 
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 BTW komt niet voor compensatie in aanmerking.  

 

Argumenten 

Vanwege de bombardementen op Den Helder in de Tweede Wereldoorlog is Willemsoord BV verplicht (uit 

veiligheidsoverwegingen) om bij de renovatie van de Boerenverdrietsluis onderzoek te doen naar het opsporen 

van Niet-Gesprongen Explosieven (NGE). Tot op heden zijn er geen explosieven gevonden. 

 

Maatschappelijke aspecten 

N.v.t. 

 

Duurzaamheid 

N.v.t. 

 

Financiële consequenties 

De kosten die Willemsoord BV heeft gemaakt voor het opsporen van NGE bij de renovatie van de 

Boerenverdrietsluis zijn €738.982,- excl. BTW (zie bijlage: Het gewaarmerkte overzicht van de accountant). 

 

Liquiditeit 

De hoogte van deze kosten heeft ertoe geleid dat erbij Willemsoord BV een liquiditeitsprobleem is ontstaan. 

Omdat de bijdrage vanuit de ‘Bommenregeling’ wordt toegekend aan de gemeente is (vanuit liquiditeitsoogpunt) 

het voorstel om vooruitlopend op deze bijdrage, Willemsoord BV nog dit jaar te compenseren voor 70% van de 

werkelijk gemaakte kosten €517.287,-. Een mogelijk risico dat de gemeente loopt met deze compensatie, is dat 

de bijdrage in 2017 vanuit de ‘Bommenregeling’ lager is dan het uitgekeerde bedrag aan Willemsoord BV. De 

afspraak is gemaakt dat bij een lagere uitkering Willemsoord BV het verschil terugstort naar de gemeente.     

 

Overige kosten 

De bommenregeling draagt voor 70% bij aan de gemaakte kosten. Dit betekent dat 30% van de kosten niet voor 

vergoeding in aanmerking komt. Dit bedrag van €221.695,- wordt door Willemsoord BV gefinancierd.  

 

Renovatie 

De renovatie van de Boerenverdrietsluis is op dit moment nog niet klaar. Willemsoord BV verwacht nog 

ongeveer €300.000,- aan kosten te maken in het kader van NGE. Om wederom in aanmerking te komen voor 

een uitkering vanuit de ‘Bommenregeling’, worden deze kosten volgend jaar (vóór 1 maart 2018) ingediend bij 

het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. 

  

Communicatie 

In overleg met Willemsoord BV is dit raadsvoorstel tot stand gekomen.  

 

Realisatie 

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage vanuit de ‘Bommenregeling’ dient het raadsbesluit vóór 1 maart 
2017 te worden verzonden naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.  Op basis van 

het raadsbesluit wordt de suppletiebijdrage (70% van de werkelijk gemaakte kosten) uit de ‘Bommenregeling’ in 
de meicirculaire 2017 toegekend aan de gemeente Den Helder.  

 

 

Den Helder, 27september 2016. 
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