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Voorgesteld raadsbesluit
Subsidie aan te vragen voor suppletie uit het Gemeentefonds voor het opsporen en ruimen van
conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog, voor de projecten IJmuiderstraatweg te
IJmuiden, sportpark Rooswijk, HOV Velsen en Keetberglaan te IJmuiden.
Samenvatting
Uit onderzoek is gebleken dat de projecten IJmuiderstraatweg te IJmuiden, sportpark Rooswijk,
HOV Velsen en Keetberglaan te IJmuiden verdacht zijn op achtergebleven explosieven uit de
Tweede Wereldoorlog. Het college acht het dan ook noodzakelijk om opsporingswerkzaamheden
uit te voeren en hiertoe subsidie aan te vragen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK) om in aanmerking te komen voor suppletie uit het Gemeentefonds voor
het opsporen en ruimen van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.
Aanleiding
De aanleiding voor bovenstaande subsidieaanvraag vormen de volgende vier projecten:
1. Herontwikkeling IJmuiderstraatweg te IJmuiden:
Het project IJmuiderstraatweg betreft rioolvervanging en het verleggen van fiets- en
wandelpaden, rijweg, parkeerplaatsen en groenstroken.
2. Revitalisering sportpark Rooswijk
Vernieuwing sportpark met aanleg nieuwe sportvelden en parkeerplaatsen.
3. Aanleg HOV Velsen
Het project HOV betreft de aanleg van een Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbinding tussen
Haarlem en Velsen. Hiervoor wordt een bestaande busbaan gekoppeld aan een nieuw tracé dat
voor een groot deel op een oude spoorweg wordt gerealiseerd. Hiervoor dienen bestaande
wegen en kabels en leidingen te worden vervangen en verlegd. Op een aantal locaties zal
heiwerkzaamheden plaatsvinden en zal de groenvoorziening worden aangepakt.
De aanleg van de HOV vindt plaats in samenwerking met de Provincie. Het niet-subsidiabele
deel (30%) van dit project zal voor rekening van de Provincie komen.
4. Realisatie van het plangebied Keetberglaan te IJmuiden
In samenwerking met Woningbedrijf Velsen worden in het plangebied Keetberglaan 103
appartementen, verdeeld over 3 woongebouwen van 7 bouwlagen, nieuw gebouwd.
Het niet-subsidiabele deel (30%) van dit project zal voor rekening van Woningbedrijf Velsen
komen.
Programma
Programma 10 Openbare orde en veiligheid
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Kader
Het ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) kent een vergoeding voor het
opsporen en ruimen van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog, de bommenregeling. Deze
vergoeding kent drie soorten gemeenten te weten:
•
•
•

gemeenten met een vaste vergoeding;
maatstafgemeenten, ook wel veelgebruikers genoemd;
en vangnetgemeenten.

Beoogd doel en effect van het besluit
Doel is het aanvragen van subsidie voor het veilig kunnen uitvoeren van de werkzaamheden die
worden genoemd in de vier hierboven genoemde projecten. Het effect is het duurzaam borgen
van de veiligheid in de vier gebieden
Directe maatschappelijke consequenties
Door deze maatregelen wordt de veiligheid naar de omgeving gewaarborgd, waardoor een
veiliger leefomgeving ontstaat.
Argumenten
Het ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) kent een vergoeding voor het
opsporen en ruimen van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog, de bommenregeling. Deze
vergoeding kent drie soorten gemeenten te weten:
•
•
•

gemeenten met een vaste vergoeding;
maatstafgemeenten, ook wel veelgebruikers genoemd;
en vangnetgemeenten.

De gemeente Velsen behoort tot de groep vangnetgemeenten. Dit zijn gemeenten die incidenteel
geconfronteerd worden met kosten die samenhangen met het opsporen van conventionele
explosieven. Voor deze gemeenten is een vangnet ingericht om de eventuele kosten te dekken.
Dit vangnet is in de vorm van een suppletie uit het gemeentefonds ingericht. Indien de
gemeenteraad besluit tot het opsporen van conventionele explosieven, krijgen deze gemeenten
een aanvullende bijdrage uit het gemeentefonds van 70% van de projectkosten. In dit
raadsvoorstel wordt aangegeven waar de kosten uit bestaan. De bommenregeling kent geen
eigen beleidsregels maar verwijst naar de beleidsregels uit het vervallen bijdragebesluit
opsporing conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De beleidsregels geven aan
welke kosten voor suppletie in aanmerking komen. Hieronder vallen in ieder geval kosten voor:

• vooronderzoek;
• advies;
• gemeentelijk of in te huren toezicht/directievoering van 1 fte;
•

opsporen en ruimen van conventionele explosieven;

• vernietigen van munitie.
Wijziging 2012
In 2012 heeft er een wijziging plaatsgevonden in de bommenregeling voor wat betreft de
declarabele kosten. Alleen de netto bedragen komen voor een bijdrage in aanmerking. Het rijk
verstrekt geen suppletie over de BTW.
De beleidsregels geven aan dat publiekrechtelijke lichamen, zoals de Provincie, niet zelfstandig
in aanmerking komen voor een suppletie uit het gemeentefonds. In uitzondering hierop kunnen zij
wel via de gemeente waarbinnen het project plaatsvindt, aanspraak maken op een suppletie. Zo
zal het niet-subsidiabele deel van HOV Velsen voor rekening van de Provincie komen.
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Indien de Raad akkoord gaat met het voorstel dient het raadsbesluit vervolgens ingestuurd te
worden naar het ministerie van Binnenlandse Zaken, Directoraat-generaal Bestuur en
Koninkrijksrelaties. Uit het raadsbesluit moet blijken dat opsporing en ruiming van conventionele
explosieven uit de Tweede Wereldoorlog uit veiligheidsoverwegingen noodzakelijk is en welke
uitgaven daarmee gepaard gaan. Het gemeenteraadsbesluit gaat samen met een verzoek om
een bijdrage vanuit het gemeentefonds. Op basis van deze gemeenteraadsbesluiten zullen
suppletiebijdragen aan de gemeente worden verstrekt ter grootte van 70% van de aangegeven
kosten.
Het geaccordeerde raadsvoorstel dient voor 1 maart 2013 te zijn ingediend bij het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
De opdrachtgever van projecten is conform de arbeidsomstandigheden wet (artikel 3 en 6)
verantwoordelijk voor een veilige werkplek. Tevens stelt het bijdragebesluit, waar in de
bommenregeling wordt verwezen onder artikel 3, dat de kosten van werkzaamheden die verband
houden met de opsporing en ruiming van conventionele explosieven voor rekening van de
gemeente zijn. Het rijk vergoedt een deel van de kosten volgens de bommenregeling uit het
gemeentefonds. De subsidieaanvraag dient te worden ingediend voor 1 door middel van een
raadsbesluit (voor 1 maart).
Bij de vier projecten is inmiddels een deel van de explosievenopruimingswerkzaamheden
uitgevoerd.
Inspraak, participatie etc.
Geen.
Alternatieven
• Geen aanvraag voor suppletie uit het gemeentefonds indienen met als gevolg dat de
gemeente deze kosten zelf moet dragen.
• De werkzaamheden voor explosievenopsporing niet/deels uitvoeren. Het gevolg is dat de
projecten niet gerealiseerd kunnen worden of dat bewoners en medewerkers aan de
projecten bewust aan een veiligheidsrisico worden blootgesteld.
Bij het niet uitvoeren van de CE opsporingswerkzaamheden en het onverwacht aantreffen
van CE zullen meerkosten ontstaan door stagnatie en zal een latent risico op dodelijk letsel
bij arbeiders en bewoners ontstaan.
Risico’s
• Risico is dat de gevraagde bijdrage niet wordt toegekend door het ministerie. Dit zou een
nadeel betekenen voor de gemeentelijke begroting.
Financiële consequenties
Totaal van alle CE projecten binnen de gemeente Velsen
Kosten:
Herontwikkeling IJmuiderstraatweg
Revitalisering sportpark Rooswijk
Aanleg HOV
Herontwikkeling plangebied Keetberglaan
Totaal

€ 85.000,00
€ 235.146,44
€ 90.000,00
€ 36.595,50
€ 446.741,94

Op grond van de bommenregeling en met provincie gemaakte afspraken is de volgende
verdeling van kosten bepaald:
Gemeente Velsen
€ 96.043,93
Provincie Noord Holland
€ 27.000,00
Woningbedrijf Velsen
€ 10.978,65
Suppletie uit het gemeentefonds
€ 312.719,36
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Voor de IJmuiderstraatweg te IJmuiden en sportpark Rooswijk is er krediet toegekend voor de
kosten voor het onderzoek en het verwijderen van eventuele explosieven (de 30% gemeentelijke
kosten). Alleen voor deze projecten worden door de gemeente kosten gemaakt.
Uitvoering van besluit
Het ministerie van BZK wordt middels het gemeenteraadsbesluit geïnformeerd over de
aanmelding vanuit de gemeente Velsen voor een aanvullende bijdrage. Op basis van dit
gemeenteraadsbesluit zal er door het ministerie van BZK een suppletiebedrag verstrekt worden
ter grootte van 70% van de kosten.
Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit
Geen
Achterliggende stukken – relevante aanvullende of historische informatie
Geen

Burgemeester en wethouders van Velsen
De secretaris,

De burgemeester,

D. Emmer

F.M. Weerwind
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