
¥ 
Memo 

 

 

Datum: 16 augustus 2017 

Aan: Wendy Liefting 

Van: Bart van der Willik, Ruimte en Economie 

Onderwerp: Gemaakte NGE kosten in het kader van de sanering Vinkenterrein te Den Helder 

 

Tijdens de bodemsanering op het voormalig Vinkenterrein zijn door de gemeente Den Helder kosten 

gemaakt voor het opsporen van niet gesprongen explosieven (NGE). De gemaakte NGE uitvoeringskosten 

bestaan uit het laagsgewijs ontgraven, binnen het werkgebied in depot zetten, het uitvoeren van 

laagsgewijze detectie en het in de oorspronkelijke staat terug brengen van het terrein. Deze kosten vloeien 

voort uit de conclusies en aanbevelingen van de Projectgebonden Risicoanalyse Niet Gesprongen 

Explosieven Vinkenterrein te Den Helder, RO-150012 versie 1.0  d.d. 16 februari 1015  van REASeuro.  

 

In de onderstaande tabellen zijn de goedgekeurde en betaalbaar gestelde NGE uitvoeringskosten 

opgenomen. De bedragen zijn overgenomen uit het NGE kostendeel van termijn 1 tot en met 12 van 

bestek 15033 "Bodemsanering onder NGE-condities Vinkenterrein te Den Helder". De reguliere sanering 

kosten zijn geboekt op projectcode/kostenplaats 763170, de NGE uitvoeringskosten zijn geboekt op 

kostenplaats 160.  

 

In 2017 zijn termijn 1 tot en met 8 van de gemaakte NGE gerelateerde kosten (zie onderstaande tabel) via 

RB 16.0114 ingediend bij het Rijk met het verzoek 70% van deze kosten te vergoeden. Inmiddels is dit 

bedrag, namelijk € 297.136,89 van het Rijk via de meicirculaire van 2017 ontvangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momenteel bevind het werk zich in een afrondende fase en zijn ook de na termijn 8 gemaakte NGE kosten 

bekend. De onderstaande tabel geeft de NGE kosten voor termijn 9 t/m 12 weer. Hiermee zijn de NGE 

kosten afgerond. 

 

NGE kosten sanering Vinkenterrein 

termijn 9 t/m 12 (svz 4/8/17) 

  

Omschrijving Bedrag (excl. 

BTW) 

Termijn 9 € 69.922,15 

Termijn 10 € 337.979,73 

Termijn 11 € 27.512,05 

Termijn 12  € 12.034,80 

Te declareren interne uren € 73.093,68 

Totaal € 520.542,41 
 

NGE kosten sanering Vinkenterrein

termijn 1 t/m 8 (svz 7/12/16)

Omschrijving bedrag (excl BTW)

Termijn 1 35.605,97€                       
Termijn 2 93.129,38€                       
Termijn 3 119.397,18€                     
Termijn 4 17.748,74€                       
Termijn 5 14.123,23€                       
Termijn 6 78.734,69€                       
Termijn 7 41.694,52€                       
Termijn 8 24.047,57€                       
Totaal 424.481,28€                     



 

 

Geadviseerd wordt het tweede en laatste deel van de NGE kosten, namelijk € 520.542,41 vóór 1 maart 

2018 in te dienen bij het Rijk. Bij toekenning hiervan zal de totale bijdrage van het Rijk m.b.t. de 

bommenregeling voor het Vinkenterrein € 661.516,58 bedragen. 

 

 

 


