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Van afdeling: Ruimte en Economie Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:  ID17.03815 Notitie resterende NGE kosten 

Vinkenterrein       

Behandelend ambtenaar: 
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E-mail adres: 

W. Liefting 

(0223) 67 8824 

w.liefting@denhelder.nl 

Onderwerp:  Aanvraag suppletie-uitkering 'Bommenregeling' 2018 voor NGE kaart, Vinkenterrein en 

project Noorderhaaks 

 

Gevraagd besluit: 

 

- De werkelijk gemaakte kosten voor de NGE-kaart vast te stellen op €45.218,33 (excl. BTW); 

- De resterende NGE gerelateerde werkelijk gemaakte kosten voor de sanering van het Vinkenterrein 

vast te stellen op € 520.542,41 (excl. BTW); 

- De werkelijk gemaakte kosten voor NGE onderzoek en vrijgave in het kader van project Noorderhaaks 

te Julianadorp vast te stellen op € 29.894,71 (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 (70% van de werkelijk 

gemaakte kosten) vanuit de 'Bommenregeling'. 

 

Publiekssamenvatting 

Bij verscheidene projecten worden door de gemeente Den Helder kosten gemaakt betreffende het opsporen 

van niet-gesprongen explosieven (NGE). De gemeente Den Helder heeft hiervoor een NGE-kaart laten 

opstellen voor de gehele gemeente in plaats van losse onderzoeken uit te voeren per projectlocatie. Op deze 

manier zal op langere termijn kostenbesparend gewerkt worden. Daarnaast zijn bij de sanering van het 

Vinkenterrein en het project Noorderhaaks extra kosten gemaakt voor het opsporen van NGE. Gemeenten 

kunnen in geval van NGE gerelateerde kosten een bijdrage van 70% in de kosten ontvangen door het indienen 

van een raadsbesluit bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties vóór 1 maart.   

 

Inleiding 

De gemeente Den Helder maakt bij verscheidene projecten kosten voor het opsporen van niet-gesprongen 

explosieven (NGE). De gemeente Den Helder heeft hiervoor een NGE-kaart laten opstellen voor de gehele 

gemeente in plaats van losse onderzoeken uit te voeren per projectlocatie. Hierdoor zullen op langere termijn 

kosten bespaard worden doordat veel gebieden direct uitgesloten kunnen worden op de aanwezigheid van 

NGE. Daarnaast heeft de gemeente tijdens de sanering en ontwikkeling van het Vinkenterrein kosten gemaakt 

betreffende het opsporen van NGE. 

Ook zijn er kosten gemaakt voor het project Noorderhaaks te Julianadorp waarbij het vanuit historisch 

onderzoek noodzakelijk was om NGE onderzoek en vrijgave te realiseren voor de aanleg van een fietspad 

langs de Breewijd. 

 

Via de zogeheten ‘Bommenregeling’ kan aanspraak gemaakt worden op de suppletie-uitkering uit het 

Gemeentefonds, welke aangevraagd kan worden bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties. Deze regeling is ter hoogte van 70% van de werkelijk gemaakte kosten (excl. BTW). 

Hiervoor dient vóór 1 maart 2018 een raadsbesluit te worden verzonden naar het ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties.  

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
Onderzoek naar NGE heeft als beoogd resultaat het eventueel opsporen of uitsluiten van (aanwezige) NGE. Dit 
is noodzakelijk en ook verplicht bij ruimtelijke ontwikkelingen zoals project Noorderhaaks of de sanering en 
ontwikkeling van het Vinkenterrein. Hiermee wordt veiligheid gewaarborgd.  

 

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 
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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);  BTW komt niet voor compensatie in aanmerking. 

 

Argumenten 
Vanwege de bombardementen op Den Helder in de Tweede Wereldoorlog is de Gemeente Den Helder verplicht 
(uit veiligheidsoverwegingen) om bij projecten zoals de sanering van het Vinkenterrein en de aanleg van de 
Noorderhaaks te Julianadorp onderzoek te doen naar de aanwezigheid van Niet-Gesprongen Explosieven 
(NGE). NGE opsporing en vrijgave voor het Vinkenterrein en de Noorderhaaks bleek noodzakelijk uit historisch 
onderzoek. Alles in het kader van veilig werken. 
 
Hieraan voorafgaand wordt een onderzoek uitgevoerd naar de eventuele aanwezigheid van NGE. Hiervoor 
heeft de gemeente een NGE kaart laten opstellen welke aangeeft welke gebieden worden verdacht op de 
aanwezigheid van NGE. Voordat de opgestelde NGE kaart beschikbaar was werden veel NGE onderzoeken 
afzonderlijk van elkaar uitgevoerd, wat iedere keer tot extra kosten leidde. Door eenmalig te investeren in een 
kaart voor de gehele gemeente zal deze zich terugverdienen. Tevens voldoet de kaart aan de laatste wet en 
regelgeving (WSCS-OCE 2012) en is de kaart toekomstgericht opgesteld. 
 

Bij het project Noorderhaaks bleek uit historisch vooronderzoek dat de groenstrook van de Breewijd verdacht 

was op de aanwezigheid van gedumpt en- of achtergebleven munitie. Dit heeft als oorzaak dat de wijken van 

Juliandorp opgehoogd zijn met zand uit zee welke vermoedelijk zijn gewonnen uit voormalige oefengebieden. 

Door de groenstrook wordt een nieuw vrijliggend fietspad aangelegd en het was noodzakelijk om de ondergrond 

eerst vrij te geven na NGE alvorens de reguliere civiele werkzaamheden uit te voeren. 

 

 

Maatschappelijke aspecten 

 

Draagvlak 

 

Het voorstel leent zich niet voor het houden van een referendum omdat deze betrekking heeft op de 

gemeentelijke begroting. Het gaat hierbij over een uitgevoerde wettelijke verplichting tot onderzoek naar NGE 

en de financiële compensatie vanuit het rijk hiervan. Daarom is het op grond van artikel 2, lid e, een 

uitzonderingsbepaling van de gemeentelijke referendumverordening.  

 

 

Duurzaamheid 

 

N.v.t. 

 

Financiële consequenties 

Er zijn voor twee projecten kosten gemaakt met betrekking tot NGE die ingediend kunnen worden voor de 

suppletie-uitkering ‘Bommenregeling’ van het gemeentefonds. Dit zijn de NGE kaart en de sanering van het 
Vinkenterrein.  

 

NGE kaart 

De kosten die Gemeente Den Helder heeft gemaakt voor het opstellen van de NGE-kaart zijn €45.218,33 (excl. 

BTW). Hiervan draagt de bommenregeling voor 70% bij aan de kosten. De overige 30% wordt gedekt ten laste 

van de post onvoorziene bodemsaneringskosten (Product 763 – Bodemsanering). 

 

Vinkenterrein 

Bij de sanering en ontwikkeling van het Vinkenterrein zijn kosten gemaakt voor het opsporen van NGE. In een 

eerder raadsbesluit, genomen op 27 februari 2017 (RB16.0114) zijn de NGE gerelateerde kosten van de 

sanering tot en met 5 december 2016 vastgesteld. Deze kosten zijn voor 1 maart 2017 ingediend bij het 

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De vergoeding van 70% van dit bedrag is reeds 

verkregen in de meicirculaire van 2017. Echter was de sanering op 5 december nog niet afgerond en zijn na 

deze termijn nog kosten gemaakt in relatie tot het opsporen van NGE. Daarom worden bij vaststelling de 

resterende kosten vanaf 7 december 2016 tot afronding van de sanering ingediend. Hierna zijn alle NGE 

gerelateerde kosten voor het opsporen van NGE bij de sanering en ontwikkeling van het Vinkenterrein 

ingediend bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.  

 

De resterende kosten die de Gemeente Den Helder heeft gemaakt voor het opsporen van NGE bij de sanering 

en ontwikkeling van het Vinkenterrein zijn € 520.542,41. 
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De bommenregeling draagt voor 70% bij aan de gemaakte kosten. Dit betekent dat 30% van de kosten niet voor 

vergoeding via de bommenregeling in aanmerking komt. Dit bedrag wordt gedekt uit het projectbudget voor 

bodemsanering (Product 763 – Bodemsanering) van het Vinkenterrein, zoals besloten in raadsbesluit 

RB15.0015. 

 

 

Noorderhaaks te Julianadorp 

De NGE gerelateerde kosten die de gemeente Den Helder heeft gemaakt bij het project Noorderhaaks 

bedragen € 29.894,71 (excl. BTW). Hiervan draagt de bommenregeling voor 70% bij aan de kosten. De overige 

30 procent wordt gedekt uit het projectbudget voor het project Noorderhaaks. Deze middelen zijn beschikbaar 

gesteld in RB15.0084.  

 

Communicatie 

Tijdens de voorbereiding en sanering van het Vinkenterrein zijn de bewoners geïnformeerd over de sanering 

onder NGE condities. Gedurende de uitvoering zijn bewoners betrokken via nieuwsbrieven. Participatie is bij 

NGE werkzaamheden niet mogelijk. 

 

Realisatie 
Om in aanmerking te komen voor een bijdrage vanuit de ‘Bommenregeling’ dient het raadsbesluit vóór 1 maart 
2018 te worden verzonden naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarom wordt 
voor de goedgekeurde kosten reeds een aanvraag ingediend. Op basis van het raadsbesluit wordt de 
suppletiebijdrage (70% van de werkelijk gemaakte kosten) uit de ‘Bommenregeling’ in de meicirculaire 2018 
toegekend aan de gemeente Den Helder. 

 

 

 

 

Den Helder, 6 november 2017. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
  

 


