Raadsvoorstel

Registratienummer:

RVO19.0004

Portefeuillehouder:

R. Duijnker

Van afdeling:

Ruimte en Economie

Behandelend ambtenaar:
Telefoonnummer:
E-mail adres:

F.P.C. Mossou
(0223) 67 8876
f.mossou@denhelder.nl

Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:
 AU19.00353; Overzicht Kosten Niet-gesprongen
explosieven



Onderwerp:

Aanvraag suppletie-uitkering 'Bommenregeling' 2019

Gevraagd besluit:
1. De werkelijk gemaakte kosten voor NGE onderzoek en benadering op het strand van Den Helder vast
te stellen op € 16.613,34 (excl. BTW);
2. De werkelijk gemaakte kosten voor NGE onderzoek en vrijgave voor de rotonde Breewijd-Zuiderhaaks
in het kader van project Noorderhaaks te Julianadorp vast te stellen op € 4.055,33 (excl. BTW).
3. De werkelijk gemaakte kosten voor NGE vrijgave voor de aanleg van drie bluswatervoorzieningen in de
duinen van Den Helder vast te stellen op € 2.290,00 (excl. BTW).
4. De werkelijk gemaakte kosten voor NGE bureauonderzoek voor de Polderweg in de Den Helder vast te
stellen op € 750,00 (excl. BTW).
5. De werkelijk gemaakte uren omgezet in kosten van het eigen personeel van de gemeente Den Helder
ten behoeve van NGE onderzoeken vast te stellen op € 25.767,20 (excl. BTW).
6. De werkelijk gemaakte kosten (totaal € 49.475,87) 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 à € 34.633,11) vanuit de 'Bommenregeling'.
Publiekssamenvatting
Bij verscheidene projecten worden door de Gemeente Den Helder kosten gemaakt betreffende het
onderzoeken en opsporen van niet-gesprongen explosieven (NGE). De Gemeente Den Helder heeft onder
andere onderzoek laten doen naar explosieven op de stranden van Den Helder. Daarnaast zijn kosten gemaakt
bij de aanleg van bluswatervoorzieningen in de duinen, de aanleg van rotonde Zuiderhaaks-Breewijd in
Julianadorp en is er een onderzoek gedaan voor de Polderweg in Den Helder. 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 april 2019.
Inleiding
De Gemeente Den Helder maakt bij verscheidene projecten kosten voor het opsporen van niet-gesprongen
explosieven (NGE). Op basis van de in 2017 opgestelde NGE-risicokaart worden bij grondroerende
werkzaamheden bepaald of deze verdacht zijn op niet-gesprongen explosieven. Als de locatie valt binnen een
risicogebied is dit aanleiding om nader onderzoek te laten doen door gecertificeerde bureaus.
Er zijn kosten gemaakt bij de volgende projecten:
- NGE onderzoek op de stranden van Den Helder;
- NGE onderzoek ten behoeve van de rotonde Zuiderhaaks-Breewijd in Julianadorp;
- NGE onderzoek ten behoeve van de aanleg van drie bluswatervoorzieningen in de duinen van Den
Helder;
- NGE onderzoek ten behoeve van de projectvoorbereiding van de Polderweg in Den Helder.
Tevens komen de gemaakte uren van het eigen personeel, welke zich bezig heeft gehouden met NGE
gerelateerde werkzaamheden, in aanmerking voor de subsidieregeling.
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 april 2019 een raadsbesluit te worden verzonden naar het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties.
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Beoogd maatschappelijk resultaat
Het beoogd resultaat van dit voorstel, is gebruik maken van de suppletie uitkering van het Rijk waarmee 70%
van de gemaakte kosten ten aanzien van NGE vergoed worden. Door de uitgevoerde onderzoeken worden
werkzaamheden van projecten veilig uitgevoerd en is vast gesteld dat de stranden veilig toegankelijk zijn voor
inwoners en bezoekers.
Kader
De ‘Bommenregeling’ (die via het Gemeentefonds loopt), waarin het volgende is bepaald:
 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);
 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 waar grondroerende werkzaamheden worden uitgevoerd
onderzoek te doen naar de aanwezigheid van Niet-Gesprongen Explosieven (NGE).
Om dit proces te vereenvoudigen heeft de gemeente Den Helder in 2017 een NGE risicokaart op laten stellen
welke voldoet aan de laatste wet -en regelgeving (WSCS-OCE). Uit deze kaart is gebleken dat er voor de
genoemde projecten een verhoogd risico aanwezig is ten aanzien van het aantreffen van explosieven. Uit
veiligheidsoverwegingen is daarom extra onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van Niet Gesprongen
Explosieven (NGE). Alles in het kader van veilig werken en het veilig kunnen betreden van de grondgebieden
van Den Helder.
Maatschappelijke aspecten
Draagvlak
Het voorstel leent zich volgens de Referendumverordening gemeente Den Helder 2012 voor het houden van
een referendum. Het college raad een referendum af, omdat om in aanmerking te komen voor een bijdrage
vanuit de ‘Bommenregeling’ dient het raadsbesluit vóór 1 april 2019 te worden verzonden naar het Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Duurzaamheid
De kosten voor NGE zijn een belangrijke stap in het waarborgen van de veiligheid bij grondwerk in
risicogebieden.
Financiële consequenties
Er zijn voor vier projecten kosten gemaakt met betrekking tot NGE die ingediend kunnen worden voor de
suppletie-uitkering ‘Bommenregeling’ van het gemeentefonds.
NGE stranden
Vanaf begin 2018 heeft een strandzoeker Niet Gesprongen Explosieven (NGE) gevonden op de stranden
binnen de gemeente Den Helder. Naar aanleiding van deze vondsten is een gecertificeerd onderzoek
uitgevoerd door het bedrijf REASeuro. REASeuro heeft ca. 4,5 hectare strand onderzocht ten noorden van
strandslag Falga. De benaderwerkzaamheden in het opsporingsgebied hebben geleid tot een vrijgave tot aan
het grondwaterpeil. Het strand kan veilig worden betreden.
De externe kosten die Gemeente Den Helder heeft gemaakt voor uitvoeren van NGE-onderzoek zijn €
16.613,34 (excl. BTW). Hiervan draagt de bommenregeling voor wordt 70% gedeclareerd bij het Rijk in het
kader van de ‘Bommenregeling’. Ook 70 % van de interne kosten (eigen mensuren) kunnen bij het Rijk
gedeclareerd worden. De resterende externe kosten worden ten laste van de algemene middelen gebracht.
Rotonde Breewijd-Zuiderhaaks
De rotonde Breewijd-Zuiderhaaks is voort gekomen uit het burgerparticipatietraject van het project
Noorderhaaks in Julianadorp. Uit de NGE-risicokaart is gebleken dat de locatie van de rotonde verdacht is op
explosieven. Om de civieltechnische werkzaamheden veilig uit te voeren is er na het opbreken van de
bestaande verhardingen een explosievenonderzoeken uitgevoerd. Na vrijgave zijn de werkzaamheden veilig
uitgevoerd.
De externe kosten die Gemeente Den Helder heeft gemaakt voor het uitvoeren van het explosievenonderzoek
zijn € 4.055,33 (excl. BTW). Hiervan draagt de bommenregeling voor 70% bij aan de kosten. De resterende
kosten worden ten laste gebracht van het projectbudget van de Noorderhaaks.
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Bluswatervoorzieningen
In het kader van het uitvoeringsprogramma Waterbreed zijn er drie bluswatervoorzieningen geboord tot ca. 40
meter diep in de duinen van Den Helder. Uit de NGE-risicokaart is gebleken dat de drie locaties verdacht zijn
van explosieven. Voordat de bluswatervoorzieningen zijn geboord zijn de locaties vrijgegeven van explosieven
en konden de putten veilig aangebracht worden.
De externe kosten die Gemeente Den Helder heeft gemaakt voor het uitvoeren van het explosievenonderzoek
zijn € 2.290,00 (excl. BTW). Hiervan draagt de bommenregeling voor 70% bij aan de kosten. De resterende
kosten worden ten laste gebracht van het projectbudget van de bluswatervoorzieningen.
Polderweg
In het kader van de projectvoorbereiding van de herinrichting van de Polderweg in Den Helder is er een NGEbureauonderzoek uitgevoerd in de vorm van een projectleiderssamenvatting(PLS). Uit de NGE-risicokaart is
gebleken dat een deel van het projectgebied verdacht is van explosieven. De resultaten uit het onderzoek
worden meegenomen in de verdere voorbereiding en uitvoering van het project.
De externe kosten die Gemeente Den Helder heeft gemaakt voor het uitvoeren van het explosieven
bureauonderzoek zijn € 750,00 (excl. BTW). Hiervan draagt de bommenregeling voor 70% bij aan de kosten.
De resterende kosten worden ten laste gebracht van het projectbudget van de Polderweg.
Interne uren en adviezen
Ook 70 % van de interne kosten (eigen mensuren) kunnen bij het Rijk gedeclareerd worden. Er zijn onder
andere interne kosten gemaakt bij het onderzoek op het strand. Ook kunnen externe partijen, welke
voornemens zijn grondroerende werkzaamheden uit te voeren binnen de gemeente Den Helder, de gemeente
benaderen met de vraag of er historisch vooronderzoek ten aanzien van NGE uitgevoerd is. De aanvragen
komen centraal binnen bij een persoon van de gemeente welke gericht op het projectgebied informatie aan
levert vanuit de NGE risicokaart aan de aanvragende partij.
Naar aanleiding van de explosieven op het strand is er informatie over explosieven op de website van de
gemeente Den Helder gepubliceerd.
Communicatie
Het voorstel behoeft geen communicatietraject. Alle individuele NGE onderzoeken kende waar nodig een
individueel communicatietraject.
Realisatie
Om in aanmerking te komen voor een bijdrage vanuit de ‘Bommenregeling’ dient het raadsbesluit vóór 1 april
2019 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 2019
toegekend aan de gemeente Den Helder.
Den Helder, 15 januari 2019.
Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester
Koen Schuiling

secretaris
Robert Reus
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