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Onderwerp:

Saneren Vinkenterrein onder Niet Gesprongen Explosieven (NGE) condities

Gevraagd besluit:
1) Ter uitvoering van opsporing en ruiming van conventionele explosieven bij het Vinkenterrein een krediet
beschikbaar te stellen van € 1.290.000;
2) De bij raadsbesluit RB14.0150 geraamde onttrekking aan de reserve Bodemsanering tot een bedrag
van € 387.000,- hiervoor te bestemmen.
3) De programma begrotingswijziging ID15.00945 vast te stellen.
Publiekssamenvatting
In de raadsvergadering van 29 september 2014 heeft de gemeenteraad Den Helder besloten om middelen
beschikbaar te stellen voor de sanering en herinrichting van het Vinkenterrein gelegen aan de Fabrieksgracht.
Bij de voorbereiding van de aanbesteding is een vooronderzoek gedaan naar de kans op de aanwezigheid van
niet gesprongen explosieven. Hierbij bleek dat er mogelijk blindgangers aanwezig zijn op het terrein. Dit kan
gevaar opleveren bij de sanering en herinrichting. Om dit risico te beheersen zijn maatregelen nodig die in totaal
€ 1.290.000 gaan kosten. Van dit bedrag komt uiteindelijk € 387.000 (30%) voor rekening van de gemeente dat
gedekt kan worden uit de reserve bodemsanering, de overige € 903.000 (70%) wordt gedekt uit een
bommenregeling van het Rijk. Het heeft verder geen financiële gevolgen voor het bodemprogramma omdat de
algemene saneringswerkzaamheden kunnen worden gecombineerd met de NGE-werkzaamheden. Wel is een
begrotingswijziging nodig om gebruik te kunnen maken van de bommenregeling.
Inleiding
In de raadsvergadering van 29 september 2014 heeft de gemeenteraad Den Helder besloten om middelen
beschikbaar te stellen voor de sanering en herinrichting van het Vinkenterrein gelegen aan de Fabrieksgracht
(RB14.0103). Bij de voorbereiding van de aanbesteding is een vooronderzoek gedaan naar de kans op de
aanwezigheid van niet gesprongen explosieven (NGE). De conclusie van het onderzoeksrapport luidt dat de
kans bestaat dat op het terrein blindgangers aanwezig zijn. Bij de herinrichting van het Vinkenterrein zal deze
aanwezigheid mogelijk gevaar kunnen opleveren voor de openbare veiligheid. Daarom dient de sanering te
worden uitgevoerd onder NGE-condities.
Beoogd maatschappelijk resultaat
Sanering van het Vinkenterrein onder NGE-condities.
Kader
Arbowet
Vanuit de Arbo wetgeving is een opdrachtgever/ werkgever verplicht het personeel dat voor hem werkt op en
veilige manier zijn/ haar werk te kunnen laten doen.
Meicirculaire gemeentefonds - bommenregeling
De meicirculaire gemeentefonds informeert de gemeenten over de uitkeringen uit het fonds: de algemene
uitkering, de decentralisatie- en integratie-uitkeringen en de nieuwe uitkering uit het deelfonds sociaal domein.
Voor gemeenten is dit belangrijke informatie bij het opstellen van hun begroting.
Iv3-Informatievoorschrift Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen - bommenregeling
Informatie voor Derden (Iv3) is een landelijk informatiesysteem waarbij gemeenten dezelfde kostenindelingen
afspreken. Deze informatie wordt landelijk centraal verzameld. De afnemers van deze financiële informatie zijn
de financiële toezichthouder, de Europese Unie, het ministerie van BZK en het CBS.
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Argumenten
Veiligheidsoverwegingen:
Uit veiligheidsoverwegingen is het noodzakelijk NGE-maatregelen te treffen bij de voorbereiding en uitvoering
van de werkzaamheden aan het Vinkenterrein.
Bommenregeling; 70% vergoeding van werkelijke kosten
Om gebruik te kunnen maken van de ‘bommenregeling’ van het ministerie van BZK is het nodig dat de kosten
voor vooronderzoek, opsporing, preventieve maatregelen, noodzakelijke spoedvoorzieningen en
grondwerkzaamheden ten laste komen van lastenfunctie “160 opsporingen ruiming van conventionele
explosieven” uit de begroting. Om gebruik te kunnen maken van deze regeling en te beschikken over het krediet
is een begrotingswijziging nodig.
Maatschappelijk draagvlak
Het voorstel komt niet in aanmerking voor een referendum op grond van Referendumverordening Den Helder
2012 Artikel 2; lid m, besluit met een spoedeisend karakter.
Financiële consequenties
De totale kosten van de NGE-werkzaamheden zijn geraamd op € 1.290.000. Gemeentes kunnen na uitvoering
van het opsporen en ruimen van explosieven vanuit het gemeentefonds een bijdrage verkrijgen van 70% van de
werkelijk gemaakte kosten, in dit geval dus € 903.000. Voor de dekking van de resterende € 387.000 (30%) kan
een deel van de bij RB14.0150 bestemde onttrekking aan de Reserve Bodemsanering worden gebruikt, dit
omdat de algemene saneringswerkzaamheden kunnen worden gecombineerd met de NGE-werkzaamheden.
Het project heeft verder geen financiële gevolgen voor het bodemprogramma 2015-2018. Mogelijk dat
uiteindelijk een voordelig effect blijkt nadat zowel de NGE-werkzaamheden als de daadwerkelijke sanering zijn
afgerond. Dit bedrag zal dan weer beschikbaar komen binnen de Reserve Bodemsanering.
Verantwoording bommenregeling
Voor de verantwoording naar het Ministerie van BZK volstaat de toezending van een gemeenteraadsbesluit met
daarin opgenomen de gemaakte kosten voor vooronderzoek, opsporing, preventieve maatregelen,
noodzakelijke spoedvoorzieningen en grondwerkzaamheden.
Risico
Indien tijdens het werk daadwerkelijk een explosief wordt aangetroffen zal het werk worden stilgelegd en zal er
vertraging ontstaan. Vooraf wordt een communicatieplan/draaiboek opgesteld hoe te handelen wanneer er een
blindganger wordt gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) wordt ingeschakeld voor de ruiming van
het explosief. In de raming is rekening gehouden met de gemiddelde kosten voor het ruimen van één explosief.
Communicatie
Omwonenden worden middels een bewonersbrief op de hoogte gesteld. Daarnaast zal voor aanvang van de
werkzaamheden een bewonersavond worden georganiseerd.
Realisatie
Door het vooronderzoek naar mogelijke explosieven heeft de aanbesteding vertraging opgelopen. De start van
de sanering onder NGE-condities zal in het 4e kwartaal van 2015 zijn. Hierdoor zal de oplevering van het
Vinkenterrein in alle waarschijnlijkheid in de loop van of eind 2016 plaatsvinden.

Den Helder, 31 maart 2015.
Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester
Koen Schuiling

secretaris
dr. Joost C.M. Cox
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