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Beantwoorden raadsvragen inzake Uitname Reserve NGE 
 
Tijdens de commissievergadering van 9 oktober 2014 is er een aantal vragen gesteld over 
het agendapunt: Uitname Reserve Niet Gesprongen Explosieven (NGE). 
 
Deze memo geeft antwoord op deze vragen.  
 
 

1. Wat gebeurt er als we ergens een explosief vinden in het gebied dat niet onderzocht 
is? 

 
Uitgangspunt van het doen van onderzoek naar niet gesprongen explosieven (NGE) is dat dit 
onderzoek plaatsvindt op plaatsen waar de grond wordt geroerd.  
 
Het is bekend dat Nederland tijdens WOII veelvuldig gebombardeerd is. Dit heeft tot gevolg 
dat er altijd een risico is op het aantreffen van NGE. 
Daarbij moet in het achterhoofd worden gehouden dat veel van deze niet gesprongen 
explosieven al 70 jaar in de grond liggen zonder dat er zich ontploffingen hebben 
voorgedaan.  
 
In geval inwoners bij toeval een niet gesprongen explosief aantreffen wordt de politie gebeld. 
Zij schakelen de EODD in. Die laatste draagt zorg voor het onschadelijk maken van het 
explosief.  
 
Indien men de grond gaat roeren wordt dit risico groter. De opdrachtgever van de 
graafwerkzaamheden (veelal ook de projectleider van de uiteindelijke bestemming) heeft de 
verplichting om dit werk veilig te laten uitvoeren. Veiligheidsonderzoek betekent naar Arbo-
technisch werken ook het doen van onderzoek naar NGE. Het onderzoek wordt uitgevoerd 
conform een projectplan van een gecertificeerd bedrijf dat NGE detecteert en benadert. Dit 
plan heeft een veiligheidsparagraaf. Het bevoegd gezag (de burgemeester) neemt kennis 
van dit projectplan en ondertekent het.  
Bij het aantreffen van een explosief na actief vooronderzoek naar NGE wordt de politie 
eveneens ingeschakeld. Ook dan zorgt de EODD voor het onschadelijk maken van het 
explosief.  
 
De burgemeester bewaakt in beide gevallen de veiligheid. De politie en de EODD is voor het 
overgrote deel de aangewezen partij voor het nemen van veiligheidsmaatregelen. Indien 
nodig zal de burgemeester zorgen voor ontruiming, evacuatie van omwonenden en neemt de 
communicatie op zich.  
 
Mocht er in de toekomst (na afronding van de graafwerkzaamheden) bij toeval een explosief 
worden gevonden binnen de (voormalige) projectgrenzen van de projecten Vliegveld Bergen 



en Saenegheest dan wordt zoals gebruikelijk de politie gebeld. Zij zorgen in samenspraak 
met de EODD voor het onschadelijk maken. De kans dat je hier NGE vindt is net zo groot als 
op een andere plek net buiten die projectgrenzen.  
 

2. Onder welke regeling van het Rijk valt het geld van de bestemmingsreserve? 
 
Dit is een suppletie-uitkering een heet de “bommenregeling”. De uitkering uit dit fonds van 
het Rijk wordt gedaan in het Gemeentefonds en wordt bekend gemaakt in de meicirculaire.  
Deze zit ook bij het voorstel.  
De gemeenteraad neemt een besluit dat hij suppletie aanvraagt tbv projecten voorj NGE 
onderzoek bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.  
 
Het Rijk vergoedt 70% van de geschatte kosten voor NGE onderzoek. Het is voor de 
gemeente Bergen gebruikelijk dat er tussen de projectleider en de gemeente een 
overeenkomst wordt gesloten waarin staat dat de projectleider verantwoordelijk is voor 
betaling van de overige 30% van de kosten.  
De gemeente betaalt zelf dus niets voor het NGE onderzoek.  
 

3. Staat dit geld in onze eigen begroting en zo ja als we een uitname doen krijgen we 
dat dan van het Rijk weer gecompenseerd? 

 
Omdat de werkzaamheden binnen deze projecten langer dan een jaar duurden, heeft de 
raad in 2012 ingestemd met het vormen van een bestemmingsreserve tbv deze projecten.  
 
Dus de eenmalige uitkering van het Rijk in het gemeentefonds in 2011 is in 2012 omgezet 
naar een bestemmingsreserve. 
 
Zodra de projecten zijn afgerond zal het geld dat in de reserve is overgebleven vervallen in 
de algemene reserve.  
 

4. Past de aanleg van de waterbergingen binnen het bestemmingsplan en zijn er 
vergunningen nodig?  

  
Zowel de aanleg van de waterberging op het voormalige vliegveld als de waterberging 
Saenegheest passen binnen het betreffende bestemmingsplan. Voor de werkzaamheden op 
het vliegveld zijn inmiddels enkele omgevingsvergunningen aangevraagd. Voor de 
waterberging Saenegeheest is de planvorming in de afrondende fase en is nog geen 
vergunning aangevraagd. 
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