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Kernboodschap Ten behoeve van verschillende civieltechnische projecten in de gemeente Haarlem 

is in 2017 en 2018 onderzoek uitgevoerd naar niet gesprongen explosieven. Een 
deel van deze kosten is subsidiabel bij het Rijk. Daarvoor is een raadsbesluit nodig, 
ter bevestiging dat deze kosten daadwerkelijk zijn gemaakt. Met dit besluit kan 
vervolgens de subsidieaanvraag bij het Rijk worden ingediend. De aanvraag moet 
vóór 1 april 2019 bij het Ministerie zijn ontvangen.

Behandelvoorstel voor
commissie

De commissie Beheer wordt verzocht advies te geven aan de raad over het 

voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het 
raadsstuk in de raadsvergadering.

Relevante eerdere
besluiten

n.v.t.

Besluit College 
d.d. 29 januari 2019

1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast.

de secretaris, de burgemeester,
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Besluit Raad

d.d. .4.8 FHB 2019
(wordt ingevuld door de 
griffie)

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,

Besluit:
1. Vast te stellen dat de gemaakte kosten in 2017 en 2018 voor onderzoek naar 

niet gesprongen explosieven in totaal € 154.878,44 excl. btw bedragen.
2. Een verzoek in te dienen bij het Ministerie van BZK tot het verstrekken van 

een bijdrage in deze kosten conform de "bommenregeling".
3. De bijdrage van het Rijk te laten terugvloeien naar het project Spaarne 

walmuur respectievelijk naar de Algemene Middelen. De verwachte 
inkomsten voor project Spaarne walmuur zijn € 29.723,68. Voor de overige 
projecten zijn deze € 78.691,23.

1. Inleiding
Gemeentes kunnen vanuit het gemeentefonds een bijdrage vogrrfiét opsporen en ruimen van niet 
gesprongen explosieven (NGE) ontvangen van het Rijk. Dit is opgenomen in de voorwaarden van de 
zogenaamde "bommenregeling". Kosten voor vooronderzoek, opsporing, preventieve maatregelen, 
noodzakelijke spoedvoorzieningen en grondwerkzaamheden komen hiervoor in aanmerking. Btw 
komt hiervoor niet in aanmerking. Gemeenten kunnen 70% van de kosten voor het opsporen van 
explosieven vergoed krijgen. Bij de subsidieaanvraag aan het Rijk dient een raadsbesluit, ter 
bevestiging van de gemaakte kosten, te worden overlegd.

2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor:
1. Vast te stellen dat de gemaakte kosten in 2017 en 2018 voor onderzoek naar niet gesprongen 

explosieven in totaal € 154.878,44 excl. btw bedragen.
2. Een verzoek in te dienen bij het Ministerie van BZK tot het verstrekken van een bijdrage in deze 

kosten conform de "bommenregeling".
3. De bijdrage van het Rijk te laten terugvloeien naar het project Spaarne walmuur respectievelijk 

naar de Algemene Middelen. De verwachte inkomsten voor project Spaarne walmuur zijn € 
29.723,68. Voor de overige projecten zijn deze € 78.691,23.
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3. Beoogd resultaat
Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen uit de Gemeentewet (garanderen openbare orde 
en veiligheid) en de Arbeidsomstandighedenwet (garanderen arbeidsveiligheid) in het kader 
van mogelijk achtergebleven niet gesprongen explosieven.
Het verkrijgen van subsidie door het Rijk voor onderzoek en verwijdering van niet gesprongen 
explosieven.

4. Argumenten

1. De onderzoeken naar niet gesprongen explosieven zijn in 2017 en 2018 uitgevoerd 
De onderzoekswerkzaamheden zijn uitgevoerd door gespecialiseerd bureau REASeuro in 2017 en
2018 ten behoeve van de volgende projecten (zie bijlage 1):

Vervangen kademuur Spaarne €
Groot onderhoud Teding van Berkhoutstraat €
Groot onderhoud Nagtzaamstraat €
Aziëpark €_

Totaal excl. btw €

42.462,40
71.583,53

3.589,01
37.243.50

154.878,44

2. De kosten van het onderzoek zijn subsidiabel
De kosten van het opsporen van explosieven kunnen een zware financiële belasting betekenen voor 
gemeenten die met deze problematiek te maken hebben. Daarnaast treft deze financiële belasting 
ook andere partijen die grondroerende werkzaamheden uitvoeren. De Rijksoverheid heeft dit 
onderkend. Daarom kunnen gemeenten een beroep doen op een specifieke bijdrage in de kosten 
voor het opsporen van explosieven. Deze tegemoetkoming is een vast percentage van 70% van de 
gemaakte kosten exclusief btw.

3. De subsidie vloeit terug naar het projectbudget van Spaarne walmuur respectievelijk naar de 
Algemene Middelen

Het toegekende bedrag resulteert in inkomsten voor onze gemeente. In het budget van project 
Spaarne walmuur is hiermee rekening gehouden. Daarom vloeit de bijdrage voor dit project terug 
naar het projectbudget. Het toegekende bedrag voor de overige projecten vloeit terug naar de 
Algemene Middelen. De verwachte inkomsten zijn:

kademuur Spaarne € 29.723,68
overige projecten € 78.691,23

Totaal excl. btw € 108.414,91
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4. De onderzoeken naar niet gesprongen explosieven zijn noodzakelijk
Voorde genoemde projecten moeten er werkzaamheden in de bodem plaatsvinden, bijvoorbeeld 
het ontgraven van putten/sleuven, het aanbrengen van damwanden en dergelijke. Om het risico op 
aanwezige explosieven in de realisatiefase uit te sluiten, is voorafgaand onderzoek en de opsporing 
van niet gesprongen explosieven noodzakelijk.

5. Risico's en kanttekeningen

1. De aanvraag dient vóór 1 april 2019 bij het Ministerie te zijn ontvangen.
Om gebruik te kunnen maken van de Rijksbijdrage moet het besluit door de gemeenteraad tijdig 
worden genomen. Vervolgens moet de aanvraag vóór 1 april 2019 bij het Ministerie zijn ontvangen. 
Het risico is dat de aanvraag niet tijdig wordt ingediend bij Rijk. Als beheersmaatregel hierbij geldt 
dat het raadsbesluit in februari wordt genomen.

2. Risico: de Rijksbijdrage is lager of wordt niet toegekend.
Nadat de aanvraag bij het Rijk is ingediend, worden de stukken door het Rijk beoordeeld. Er is een 
mogelijkheid dat de toegekende bedrag lager uitvalt of niet wordt toegekend. Dit geldt bijvoorbeeld 
ten aanzien van de kosten die in 2017 zijn gemaakt. De regeling van het Rijk is daarin onduidelijk. Om 
dit risico te verkleinen, wordt bij de aanvraag gebruik gemaakt van de expertise van gespecialiseerd 
bureau REASeuro.

6. Uitvoering
Het raadsbesluit wordt samen met een verzoek om een bijdrage vanuit het Gemeentefonds 
ingestuurd naar het Ministerie van BZK, directie Financieel-Economische Zaken (FEZ). Deze aanvraag 
dient vóór 1 april 2019 bij het Ministerie te zijn ontvangen. Op basis van het raadsbesluit zal de 
subsidie uit de bommenregeling, bestaande uit 70% van de aangegeven kosten, in de meicirculaire 
2019 van het Gemeentefonds worden toegekend aan de gemeente Haarlem.

De nog te maken kosten in 2019 voor deze en/of nieuwe projecten kunnen in het komende 
kalenderjaar worden meegenomen.

7. Bijlagen
Bijlage 1: Specificatie gemaakte kosten onderzoek niet gesprongen explosieven
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