
 

 

Raadsstuk 
Onderwerp: Vaststelling noodzaak onderzoek naar en het verwijderen van een NGE 

nabij de Emmabrug, conform de ‘bommenregeling’  
BBV nr: 2015/469902 

 

 

1. Inleiding 

De kademuur van de Leidsevaart tussen de Westergracht en de Emmabrug is vervangen. De 

uitvoering van deze werkzaamheden vonden plaats in een gebied waarvoor aantoonbaar een 

verhoogd risico aanwezig was op de aanwezigheid van NGE. Voor dit project is een 

Historisch Vooronderzoek-Niet Gesprongen Explosieven (HVO-NGE) uitgevoerd. Uit dit 

onderzoek is gebleken dat het gebied verdacht is op aanwezigheid van Niet Gesprongen 

Explosieven (NGE).  

 

Om de aanwezigheid van een NGE in het werkgebied te kunnen uitsluiten hebben we een 

onderzoek uitgevoerd. Nabij de Emmabrug is een object in de waterbodem aangetroffen wat 

mogelijk een NGE zou kunnen zijn. Door met ander materieel te werken kon het werkgebied 

verkleind worden en kwam het mogelijk NGE buiten het werkgebied te liggen. Dit object  

heeft daarom ook geen gevaar gevormd gedurende de uitvoer van de werkzaamheden aan de 

Leidsevaart.  

 

Het onderzoek dat in het najaar van 2015 is uitgevoerd komt in aanmerking voor suppletie bij 

het Rijk net als het verwijderen van  het object.  Deze kosten zijn €247.911,10  voor het 

onderzoek en €12.392,35 voor het verwijderen. De subsidie bedraagt 70% van de werkelijke 

kosten. De regeling geeft aan dat een raadsbesluit vereist is om de noodzakelijkheid van het 

onderzoek en de verwijdering vast te stellen. Vervolgens kan het college van B&W de 

subsidie aan vragen, met het raadsbesluit als argumentatie. Het raadsbesluit ligt nu aan u 

voor. 

 

2. Voorstel aan de raad 

 

Het college stelt de raad voor: 

 Te constateren dat het gedane onderzoek en de verwijdering van het mogelijke NGE 

noodzakelijk is conform de ‘bommenregeling’ van het Rijk.  

 

3. Beoogd resultaat 

 

Het verkrijgen van subsidie voor het onderzoek naar en verwijderen van een mogelijk 

explosief . 

 

4. Argumenten 

 

1. Met ingang van 1 januari 2015 is de zogenaamde “Bommenregeling” aangepast. Vanaf 

2015 kunnen alle gemeenten in geval van opsporing en ruiming van explosieven een 

bijdrage van 70% in de kosten ontvangen door het indienen van een raadsbesluit. Vanaf 

2015 is de mogelijkheid voor het ontvangen van een suppletie-uitkering beperkt tot de 

werkelijk gemaakte kosten. 

2. 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.  
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3. De aanwezigheid van mogelijk een NGE kan een gevaar zijn voor de veiligheid in de 

toekomst. Daarom is het belangrijk dat het object gedefinieerd wordt. De kosten voor de 

verwijdering behoren bij het proces om de kadermuur te herstellen en zullen ook daaruit 

gedekt worden. Het verwijderen van het object blijkt goedkoper dan verder onderzoek 

naar de exacte definiëring van het object. 

4. Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen uit de Gemeentewet (garanderen openbare 

orde en veiligheid) en de Arbeidsomstandighedenwet (garanderen arbeidsveiligheid). 

Mocht blijken dat een NGE is aantroffen voorkomen we hiermee  in de toekomst 

mogelijk een ongecontroleerde ontploffing van conventionele explosieven (CE) uit de 

tweede Wereldoorlog. 

5. Met deze argumentatie is aan de noodzakelijkheid zoals vereist in de ‘Bommenregeling’ 

voldaan.  

 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

 

Het budget dat het rijk heeft gereserveerd voor deze Bommenregeling is beperkt. De subsidie 

wordt toegekend op basis van resterend beschikbaar budget. 

 

6. Uitvoering 

 

Zodra bovengenoemd besluit genomen is wordt de subsidieaanvraag ingediend. De subsidie 

aanvraag is aangekondigd bij het Rijk. 

 

7. Bijlagen 

Proces-verbaal van Oplevering Niet Gesprongen Explosieven Haarlem Westergracht / 

Kademuur Leidsevaart d.d. 13 oktober 2015. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 
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8. Raadsbesluit 
 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 

 

De raad constateert dat het gedane onderzoek en de verwijdering van het mogelijke NGE 

noodzakelijk is conform de 'bommenregeling' van het Rijk. 

 

Gedaan in de vergadering van … … …… (wordt ingevuld door de griffie) 

 

De griffier    De voorzitter 

 

 


