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Voorstel tot het vaststellen van de beleidsnota Niet-Gesprongen Explosieven met
bijbehorende kaart

Publiekssamenvatting:
In 2017 is er een Niet Gesprongen Explosieven(NGE)-Risicokaart opgesteld. Hieruit blijkt dat delen van
gemeente Den Helder verdacht zijn op de aanwezigheid van NGE. Een NGE-beleidskaart met
bijbehorende NGE-beleidsnota kan de gemeente veel tijd en kosten besparen. Op die manier wordt een
uniform handelingskader voor het omgaan met NGE-verdachte gebieden vastgelegd. In dit raadsadvies
treft u een voorstel ter vaststelling van de NGE beleidsnota en -kaart.

Geadviseerd besluit
1. de Niet-Gesprongen Explosieven beleidsnota en bijbehorende kaart vast te stellen.

Raadsvoorstel:
Aanleiding en context
Vorig jaar heeft de gemeente opdracht gegeven tot het opstellen van een Niet-Gesprongen
Explosieven (NGE) beleidskaart, in aanvulling op de eerdere NGE-risicokaart uit 2017. (Zie
collegeadvies a18.00608, geformaliseerd via Turap 2 2018, RB18.0109)
Uit historisch vooronderzoek blijkt dat grote delen van de gemeente verdacht zijn op NGE naar de
situatie anno 1945. Zolang een gebied als NGE-verdacht is aangemerkt, moet bij iedere
bodemingreep een explosievenonderzoek worden uitgevoerd. Dit is voor de gemeente en andere
initiatiefnemers geld- en tijdrovend.
De gemeente is na de oorlog veranderd en uitgebreid. Zo hebben er na de oorlog op diverse plaatsen
grondroerende werkzaamheden plaatsgevonden zoals de aanleg van nieuwe woonwijken en
bedrijventerreinen, ophogingen, afgravingen, etc. Daardoor zijn veel van de gebieden die op de NGERisicokaart als verdacht zijn aangemerkt, anno 2019 toch niet meer of minder verdacht.
De centrale vraag die dit voorstel beantwoordt: Op welke manier kan er veilig gewerkt worden in NGE
verdachte gebieden, zonder dat er mogelijk overbodig nader onderzoek (met bijbehorende kosten,
tijdsduur en inspanning) wordt uitgevoerd?
Doelen en resultaten
Doel van dit voorstel is vaststellen van de Niet-Gesprongen Explosieven beleidsnota met bijbehorende
kaart. De beleidskaart geeft initiatiefnemers een duidelijk en eenduidig handelingskader. Zo weten
alle partijen wat er nodig is om veilig te kunnen werken. Dit zorgt tevens voor een kostenbesparing.
Kaders en omstandigheden
Gemeentewet, artikel 172: de burgemeester is belast met de handhaving van de openbare orde. De
burgemeester kan voor het handhaven van de openbare orde of voor het beperken van eventueel
gevaar bevelen of algemeen verbindende voorschriften opstellen voor de locatie(s) waar naar NGE
wordt gezocht of waar een NGE is aangetroffen.
Het werken met NGE staat onder de ARBO wet, die verplicht tot het doen van nader onderzoek in
verdachte gebieden. Het opsporen en benaderen van conventionele explosieven in Nederland is
voorbehouden aan gecertificeerde opsporingsbedrijven volgens het Werkveld Specifiek
Certificatieschema voor het Systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-OCE).
NGE kosten kunnen worden opgevoerd onder de ‘Bommenregeling’, een vergoeding vanuit het Rijk
via het gemeentefonds. 70% van de gemaakte kosten worden vergoed.

Argumenten en alternatieven
Reaseuro heeft in samenwerking met Antea Group opdracht gekregen tot het opstellen van een NGE
beleidsnota. Deze is inmiddels opgeleverd en wordt middels dit advies ter vaststelling aangeboden.
De kaart wordt online ter beschikking gesteld, en geeft een duidelijk handelingskader voor
ontwikkelingen in explosief verdacht gebied. Daardoor verminderd het de onderzoekslasten van
interne en externe initiatiefnemers.
Het alternatief is niet vaststellen van de nota. Dit zorgt ervoor dat er bij ingrepen in de bodem in
verdacht gebied, aanvullend onderzoek naar explosieven zal moeten plaatsvinden. Omdat een
aanzienlijk deel van de gemeente verdacht is, leidt dit tot aanzienlijke financiële en administratieve
lasten voor initatiefnemers, waaronder de gemeente zelf.
N.B. De nota is Omgevingswetproof en zal na inwerkingtreding van de Omgevingswet opgenomen
worden in Omgevingsplan c.q. visie.
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Bestuurlijke vernieuwing
De beleidskaart wordt openbaar te raadplegen.
Duurzaamheid
Dit voorstel heeft geen aspecten met betrekking tot duurzaamheid.
Financiële consequenties
De kosten voor het opstellen van NGE-beleidsnota zijn reeds gemaakt. Het publiceren van de
beleidsnota en kaart zal hoogstwaarschijnlijk leiden tot een besparing, omdat er minder onderzoek
nodig is en ook minder advisering nodig is.
Uitvoering en planning
Na vaststelling wordt de kaart via de website beschikbaar gesteld. Zie ook communicatiestrategie.
Communicatie
Er zal een persbericht en artikel op de gemeentenieuwspagina worden uitgezet.
De pagina op de gemeentelijke website, waar nu de NGE risicokaart en algemene informatie te vinden
is, zal worden aangepast.
Er zal worden gekeken of er interesse bestaat bij vakbladen en/of landelijke tijdschriften voor de NGE
beleidskaart van Den Helder. We zijn niet de enige gemeente in Nederland met NGE beleid, maar wel
een van de weinige.

Den Helder, 8 september 2020
Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester
Jeroen Nobel

secretaris
Robert Reus
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CONCEPT - Raadsbesluit
Raadsvergadering d.d.

23 november 2020

Besluit nummer

2020-050246

Onderwerp

Voorstel tot het vaststellen van de beleidsnota Niet-Gesprongen
Explosieven met bijbehorende kaart

De raad van de gemeente Den Helder;
gelezen het raadsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 8
september 2020,

besluit:
1. de Niet-Gesprongen Explosieven beleidsnota en bijbehorende kaart vast te stellen.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 23 november 2020
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