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Onderwerp:

Aanvraag suppletie-uitkering 'Bommenregeling' 2017

Gevraagd besluit:
 De tot 7 december 2016 werkelijk gemaakte en door de projectleider en toezichthouder goedgekeurde
uitvoeringskosten voor het opsporen van niet-gesprongen explosieven bij de sanering en ontwikkeling
van het Vinkenterrein vast te stellen op € 424.481,28 (excl. BTW);
 De werkelijk gemaakte kosten in te dienen bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties om in aanmerking te komen voor de suppletie-uitkering (70% van de werkelijk
gemaakte kosten) vanuit de 'Bommenregeling'';

Publiekssamenvatting
De gemeente Den Helder heeft tijdens de sanering en herinrichting van het Vinkenterrein kosten gemaakt
betreffende het opsporen van Niet-Gesprongen Explosieven (NGE) uit de Tweede Wereldoorlog. Gemeenten
kunnen in het geval van opsporing van NGE een bijdrage van 70% in de werkelijk gemaakte kosten ontvangen.
Hiervoor is een raadsbesluit benodigd dat de werkelijk gemaakte kosten vaststelt.

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.
Tijdens het saneren van het Vinkenterrein heeft gemeente Den Helder kosten gemaakt betreffende het
opsporen van niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Via de zogeheten ‘Bommenregeling’
kunnen gemeenten een suppletie-uitkering uit het Gemeentefonds aanvragen bij het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ter hoogte van 70% van de werkelijk gemaakte kosten (excl. BTW).
Hiervoor dient vóór 1 maart 2017 een raadsbesluit te worden verzonden naar het ministerie van Binnenlandse
zaken en Koninkrijksrelaties.

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 voor het opsporen van NGE uit de Tweede Wereldoorlog bij de sanering en verdere
ontwikkeling van het Vinkenterrein vergoed worden.
Met het uitvoeren van deze sanering onder NGE condities is het voormalig Vinkenterrein gesaneerd en dit
binnenstedelijke gebied na 30 jaar braak gelegen te hebben gereed voor verdere ontwikkeling.

Kader
De ‘Bommenregeling (die via het Gemeentefonds loopt), waarin is bepaald dat:
 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.
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Argumenten
Vanwege de bombardementen op Den Helder in de Tweede Wereldoorlog is gemeente Den Helder verplicht
(uit veiligheidsoverwegingen) om bij de sanering en ontwikkeling van het Vinkenterrein onderzoek te doen naar
het opsporen van Niet-Gesprongen Explosieven (NGE). Tot op heden zijn er geen explosieven gevonden.

Maatschappelijke aspecten
Duurzaamheid
Door het verwijderen van eventuele NGE en uitsluiting van aanwezigheid hiervan wordt de veiligheid van het
terrein vergroot.

Financiële consequenties
De kosten die Gemeente Den Helder heeft gemaakt voor het opsporen van NGE bij de sanering en ontwikkeling
van het Vinkenterrein zijn € 424.481,28 (excl. BTW).
Overige kosten
De bommenregeling draagt voor 70% bij aan de gemaakte kosten. Dit betekent dat 30% van de kosten niet voor
vergoeding via de bommenregeling in aanmerking komt. Dit bedrag wordt gedekt uit het projectbudget voor
bodemsanering (Product 763 – Bodemsanering) van het Vinkenterrein, zoals besloten in raadsbesluit
RB15.0015. In dit raadsbesluit zijn de totale lasten geraamd op € 1.290.000, nu bleek bedrag in de
voorbereiding hoger geraamd was en tijdens de uitvoering is dit ook zo gebleken.
De werkzaamheden op het Vinkenterrein zijn echter nog niet voltooid. Eind februari 2017 zijn naar verwachting
alle NGE kosten bekend. Om wederom in aanmerking te komen voor een uitkering via de ‘Bommenregeling’,
worden deze kosten volgend jaar (vóór 1 maart 2018) ingediend bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijkrelaties.

Communicatie
Tijdens de voorbereiding zijn de bewoners geïnformeerd over de sanering onder NGE condities. Gedurende de
uitvoering zijn bewoners betrokken via nieuwsbrieven. Participatie is bij de NGE werkzaamheden niet mogelijk.
Tijdens de verdere ontwikkeling van het Vinkenterrein, zoals de realisatie van een speelplaats, is gebruik
gemaakt van een participatietraject.
Persbericht:
Nee

Realisatie
Om in aanmerking te komen voor een bijdrage vanuit de ‘Bommenregeling’ dient het raadsbesluit vóór 1 maart
2017 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 2017
toegekend aan de gemeente Den Helder.

Den Helder, 20 december 2016.
Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester
Koen Schuiling

secretaris
Robert Reus
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