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Publiekssamenvatting:
Het afgelopen jaar hebben diverse partijen kosten gemaakt voor het onderzoek en de opsporing van 
ontplofbare oorlogsresten (OO) in de bodem. De raad wordt voorgesteld de totale kosten van deze 
activiteiten vast te stellen op een bedrag van € 172.601. Het raadsbesluit wordt ingediend bij het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, met het verzoek om 68% te vergoeden in de vorm van 
een suppletie- uitkering uit het Gemeentefonds op grond van de zogeheten Bommenregeling.

Geadviseerd besluit
1. de totale gemaakte kosten voor onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten vast te stellen op € 172.601,-
;
2. het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te verzoeken om 68% van dit bedrag (€ 
117.369,-) uit te keren als suppletie-uitkering uit het Gemeentefonds op grond van de Bommenregeling.
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Raadsvoorstel:

Aanleiding en context 
Het afgelopen jaar hebben diverse partijen kosten gemaakt voor de opsporing en eventuele ruiming 
van ontplofbare oorlogsresten (OO) in de bodem. Onze raad kan een verzoek indienen bij het bij het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om 68% van deze kosten (exclusief btw) als 
suppletie-uitkering te vergoeden uit het Gemeentefonds op grond van de zogeheten Bommenregeling.

Doelen en resultaten
Met de bijdrage van het Rijk wordt een deel van de kosten voor onderzoek naar OO en eventuele 
opruiming vergoed. Daarmee worden de financiële lasten van ontwikkelingen voor de gemeente 
omlaag gebracht en wordt bovendien bevorderd dat onderzoek naar OO bij verdachte situaties in 
ieder geval niet achterwege wordt gelaten, wat ten goede komt aan de veiligheid van de inwoners en 
werknemers van bedrijven in Den Helder.

Kaders en omstandigheden
Raad en college hoeven geen verantwoording af te leggen aan het rijk over een algemene uitkering uit 
het Gemeentefonds. Het is aan de raad om de lokale situatie te beoordelen en om, in het verlengde, 
vast te stellen of de gemaakte kosten legitiem zijn.

Argumenten en alternatieven
In de bijlage treft u de acht projecten en de gemaakte uren door medewerkers waarvoor suppletie-
uitkering wordt aangevraagd. De totale kosten exclusief btw bedragen € 172.601,05 en het bedrag 
waarvoor suppletie-uitkering wordt aangevraagd (68%) bedraagt € 117.368,71.

Bestuurlijke vernieuwing
Het voorstel heeft geen  aspecten ten aanzien van bestuurlijke vernieuwing.
Het voorstel is op grond van de Referendum verordening gemeente Den Helder 2012 vatbaar voor 
een referendum, vanwege de termijn van het verzoek is het advies geen referendum te houden.

Duurzaamheid
Het voorstel heeft geen aspecten met betrekking tot duurzaamheid

Financiële consequenties
Het voorstel heeft geen financiële consequenties.

Uitvoering en planning
Om in aanmerking te komen voor een bijdrage vanuit de Bommenregeling dient het raadsbesluit vóór 
1 april 2023 via email te worden verzonden naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. De suppletiebijdrage wordt toegekend in de meicirculaire 2023, waarna het bedrag 
op de rekening wordt gestort van de gemeente Den Helder.

Communicatie
Het voorstel heeft geen specifieke aspecten met betrekking tot de communicatie.

Den Helder, 21 februari 2023

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester
J.A. (Jan) de Boer MSc.

secretaris
K. (Koen) van Veen
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CONCEPT - Raadsbesluit

Raadsvergadering d.d. 6 maart 2023

Besluit nummer 2023-005022

Onderwerp Voorstel met betrekking tot het vaststellen van de suppletieuitkering 
Bommenregeling 2023

De raad van de gemeente Den Helder;

gelezen het raadsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 21 
februari 2023,

besluit:

1. de totale gemaakte kosten voor onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten vast te stellen op € 
172.601,-;

2. het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te verzoeken om 68% van dit bedrag 
(€ 117.369,-) uit te keren als suppletie-uitkering uit het Gemeentefonds op grond van de 
Bommenregeling.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 6 maart 2023


