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Aanvraag subsidie naar aanleiding van onderzoek niet
gesprongen explosieven Oosterdijk

Voorgesteld besluit
Uw raad besluit:
een subsidie verzoek in te dienen bij het ministerie voor compensatie van onvoorziene
kosten gemaakt voor onderzoek naar niet gesprongen explosieven ten behoeve van
saneringsproject Oosterdijk.
Geheimhouding
Nee
Ja
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RAADSVOORSTEL
INLEIDING
Bij de uitvoering van bodemsaneringswerkzaamheden aan de Oosterdijk te Bergen NH is
onderzoek uitgevoerd naar conventionele explosieven en is een aantal granaten uit de
Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt.
In de standaard praktijk van veilig uitvoeren van grondwerken (Arbo wetgeving) is bij
verdachtheid voor niet gesprongen explosieven / conventionele explosieven (NGE-CE)
historisch vooronderzoek noodzakelijk. Op de locatie aan de Oosterdijk heeft de hierbij
bevestigde vastgestelde verdachtheid geleid tot detectiewerkzaamheden en uiteindelijk
gecontroleerde detonatie van gevonden munitie.
Het raadsvoorstel is gericht op het verkrijgen van compensatie uit het Gemeentefonds van
het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) op grond van de
zogeheten “Bommenregeling”. 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. De suppletie-uitkering is vastgesteld op 70% van
de gemaakte kosten.
KEUZERUIMTE
De “Bommenregeling” biedt de gemeente Bergen NH de mogelijkheid om gebruik te maken
van een suppletie-uitkering uit het gemeentefonds. Dit heeft betrekking op een
tegemoetkoming van kosten, gemaakt voor de publieke veiligheid en heeft geen politieke
consequenties. Het aanvragen van de vergoeding draagt bij aan een financieel gezonde
bedrijfsvoering voor Bergen NH.
TOELICHTING OP HET ADVIES
Vanuit haar wettelijke verplichting naar de aannemers welke grondwerkzaamheden voor
haar verrichten, heeft de gemeente Bergen NH in het gebied rondom de voormalige
stortplaats Oosterdijk onderzoek laten uitvoeren naar de aanwezigheid van explosieven.
Mede vanuit haar rol als bevoegd gezag op het gebied van explosieven heeft de gemeente
een voorbeeldfunctie.
Het vooronderzoek heeft geleid tot het vaststellen van verdachtheid voor het aantreffen van
niet gesprongen conventionele explosieven (NGE-CE). Bij de hierop volgende scans en
opsporingsactiviteiten is een 7-tal granaten gevonden en onder begeleiding van de EOD
gecontroleerd tot ontploffing gebracht.
Binnen de begroting van de saneringswerkzaamheden vielen de aan het onderzoek en de
ruiming van explosieven verbonden kosten binnen de post “onvoorziene uitgaven”.
Graag maakt de gemeente gebruik van de mogelijkheid om deze onvoorziene kosten
volgens de “Bommenregeling” eenmalig te compenseren tot een plafond van 70%. De voor
vergoeding in aanmerking komende kosten zijn als volgt gespecificeerd:
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Oosterdijk verbreding bermsloot
Vooronderzoek NGE-CE
Benaderen en vrijgave ECG

1.750,00
11.833,60

Grondwatersanering
Multisensor detectie
Benaderen en vrijgave ECG
Vrijgave boorgaten bomenrij OCE

5.925,00
32.055,00
455,00

Coördinatie en directievoering
Begeleiding HB Adviesbureau

3.102,50

Totaal exclusief btw

55.121,10

Compensatie Bommenregeling
Suppletie-uitkering 70%

38.585,00

OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE
Het College stelt voor om gebruik te maken van de wettelijke mogelijkheid tot aanvragen van
een tegemoetkoming uit het Gemeentefonds ingevolge de “Bommenregeling”.
REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE
De beoogde suppletie heeft uitsluitend betrekking op in de gemeente Bergen NH gemaakte
kosten en de suppletie-uitkering volgens de “Bommenregeling” vloeit terug in de middelen
van deze gemeente.
RISICO’S
Aan de aanvraag van de suppletie-uitkering zijn geen risico’s verbonden
FINANCIËN
Het aanvragen van de vergoeding draagt bij aan een financieel gezonde bedrijfsvoering van
Bergen NH en komt ten goede van de voorziening Bodemsanering fcl 9210031, ecl 432000
(tegemoetkoming onvoorziene uitgaven).
COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL
De opsporing en uiteindelijke detonatie van explosieven zijn in samenspraak met de
omwonenden plaatsgevonden. De omgang met NGE-CE vraagt vanuit veiligheidsoogpunt de
nodige discretie. De projectleiding van de gemeente Bergen NH heeft in de communicatie op
gepaste wijze haar verantwoording genomen als opdrachtgever en bevoegd gezag NGE.
UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE
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. In de
opgave van de gemaakte kosten dient te worden opgenomen dat de bedragen exclusief btw
zijn. Het raadsbesluit wordt ingediend per e-mail via regelingen@minbzk.nl. Tevens wordt
het per post aangevraagd bij Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
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De gemaakte kosten worden inzichtelijk gemaakt via het kostensysteem Iv3 (Inzicht voor
Derden) via lastenfunctie 160 “opsporing en ruiming van conventionele explosieven”. Het
ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties heeft aangegeven niet te
controleren op de gedeclareerde kosten (of deze kostensoort voor vergoeding in aanmerking
komt aan de hand van de vervallen beleidsregels) maar verwijst naar de integriteit van de
gemeenteraad, wat zij vinden dat onder explosieven opsporingswerkzaamheden behoren en
of de kosten in aanmerking komt voor suppletie.
BIJLAGEN
Geen
ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN
N.v.t.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

De heer mr. M.N. Schroor
secretaris

Mevrouw drs. H. Hafkamp
burgemeester
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