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(Publieks)samenvatting
Het gemeentefonds kent een zogenaamde bommenregeling die het mogelijk maakt 70% van de
kosten voor het opsporen van explosieven vergoed te krijgen via een suppletie-uitkering. Hiervoor
volstaat de toezending van een gemeenteraadsbesluit met daarin opgenomen de gemaakte kosten. Een
verdere onderbouwing is niet nodig.
Het college heeft in 2011 twee verdachte gebieden laten onderzoeken door een gecertificeerd bedrijf.
Het college stelt de raad voor om vóór 1 maart 2012 een verzoek tot suppletie-uitkering in te dienen
bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
Voorgesteld besluit
Een verzoek aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken te doen om een suppletie-uitkering uit het
gemeentefonds, ad € 139.622,-- in de noodzakelijk gemaakte kosten voor opsporing van
conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.
Inleiding
Het gemeentefonds kent een zogenaamde bommenregeling die het mogelijk maakt 70% van de
kosten voor het opsporen van explosieven vergoed te krijgen via een suppletie-uitkering.
Naar aanleiding van een vooronderzoek van het parkgebied Heerenduinweg te IJmuiden en de
IJmondhaven te IJmuiden is geconcludeerd dat deze gebieden als verdacht op achtergebleven
explosieven uit de Tweede wereldoorlog moesten worden beschouwd.
Om risico’s voor de openbare orde en veiligheid te voorkomen - het parkgebied Heerenduinweg werd
heringericht en de vaargeul die toegang geeft tot de IJmondhaven werd verdiept - is aan een
gecertificeerd opsporingsbedrijf opdracht gegeven deze gebieden te onderzoeken en eventueel
aanwezige explosieven uit de Tweede Wereldoorlog te (laten) ruimen, voordat aan de
werkzaamheden tot herinrichting respectievelijk verdieping zou worden begonnen. Om een bijdrage
van 70% van de te maken kosten te kunnen verkrijgen van de rijksoverheid, is een besluit van de
gemeenteraad nodig. De aanvraag moet samen met het raadsbesluit voor 1 maart 2012 ingediend
worden bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het college legt dan ook de gemeenteraad van
Velsen het voorstel om in te stemmen met de kosten voor explosieven opruimingswerkzaamheden
van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog ten behoeve van het parkgebied
Heerenduinweg en IJmondhaven.
Beoogd maatschappelijk resultaat
De gemeentewet schrijft voor dat de verantwoordelijkheid voor de openbare orde en veiligheid bij de
burgemeester ligt, de gemeente dient deze dan ook te waarborgen. Conventionele explosieven vormen
een risico voor de veiligheid en daarom wordt voorgesteld om opsporingswerkzaamheden in de
verdachte gebieden uit te laten voeren. Zo worden de risico’s met betrekking tot conventionele
explosieven uitgesloten tijdens (bouw)werkzaamheden en zal er geen sprake zijn van onverwachte
nadelige gevolgen voor de bewoners en nabije omgeving.
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Kader
Gemeentewet
Bommenregeling Gemeentefonds
Argumenten
In de onderstaande uiteenzetting worden de voorgestelde keuzen nader gemotiveerd:
Detectie, benaderen en bomruiming
Detectie werkzaamheden waren nodig in een verdacht gebied om een verklaring vrij van explosieven
te ontvangen voor de gebieden. Nadat het verdachte gebieden gedetecteerd waren zijn de
gedetecteerde verdachte objecten benaderd en geïdentificeerd. Afsluitend van de opsporing is het
gebied vrij van explosieven verklaard. Hierdoor konden de werkzaamheden veilig doorgang vinden
en hebben de projecten geen stagnatie ondervonden.
Maatschappelijk draagvlak
De werkzaamheden waarborgen de openbare orde en veiligheid.
Financiële consequenties
De uitvoering van explosieven opsporingswerkzaamheden is uit veiligheidsoverwegingen
noodzakelijk gebleken en komt dan ook in aanmerking voor suppletie uit het gemeentefonds. Er zal
een aanvraag worden ingediend voor een financiële bijdrage in de kosten van de
opsporingswerkzaamheden bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Directoraat-generaal Bestuur
en Koninkrijksrelaties. De gemeente kan een suppletie ontvangen van 70% van de kosten, te
ontvangen via het gemeentefonds. Indien de aanmelding, met het daarbij behorende raadsbesluit voor
1 maart 2012 wordt ingediend, dan vindt de uitbetaling nog in het lopende jaar plaats.
Kosten:
Parkgebied Heerenduinen: € 159.254,-- (excl. BTW) 70% vergoeding: € 111.678,-IJmondhaven:
€ 39.920,-- (excl. BTW)
70% vergoeding € 27.944,-Totaal te ontvangen € 139.622,--
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