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Aan de Raad
Voorstel
Aanvraag indienen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Directoraatgeneraal Bestuur en Koninkrijksrelaties, voor een suppletie uitkering voor uitgevoerde
werkzaamheden ten behoeve van de opsporing en verwijdering van explosieven uit WOII vanuit
veiligheidsoverwegingen.
Inleiding
Om in aanmerking te komen voor een suppletie uitkering Gemeentefonds voor uitgevoerde
werkzaamheden ten behoeve van opsporing en verwijdering van explosieven dient een aanvraag te
worden ingediend bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Deze aanvraag dient vergezeld te gaan van een raadsbesluit. In het raadsbesluit staat hoeveel is
uitgegeven aan het opsporen van conventionele explosieven.
Argumenten
De gemeente Rozendaal behoort tot een groep van gemeenten die bij grondroeringen te maken heeft
met niet gesprongen explosieven. In 2014 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties besloten dat de kosten voor opsporing en ruiming van niet gesprongen explosieven
achteraf kunnen worden ingediend door middel van een raadsbesluit en dat 70% van deze kosten voor
suppletie in aanmerking komen.
Hiervoor kan door middel van een raadsbesluit bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties suppletie worden aangevraagd.
Het ministerie keert 70% van de werkelijk gemaakte kosten uit via het Gemeentefonds.
Het is essentieel dat in het raadsbesluit de gerealiseerde kosten worden vermeld. Net als onder het
voormalige Bijdragebesluit komt BTW niet voor compensatie in aanmerking.
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De volgende kosten rond opsporing en ruiming komen in aanmerking:
a. kosten van vooronderzoek;
b. kosten van opsporingswerkzaamheden;
c. kosten van preventieve maatregelen ter voorkoming van schade;
d. kosten die gemaakt zijn in verband met het treffen van noodzakelijk spoedvoorzieningen;
e. kosten van grondwerkzaamheden.
Het is nodig met deze posten rekening te houden bij het inzichtelijk maken van de gerealiseerde
werkzaamheden en daaraan gekoppelde kosten.
In het kader van de projecten De Del en de nieuwe Dorpsschool zijn er vanuit veiligheidsoverwegingen
kosten gemaakt voor het opsporen en in het geval van de Del ook het ruimen van niet gesprongen
explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.
Hiervoor is het overzicht ‘Overzicht gemaakte kosten explosievenonderzoek tbv subsidieaanvraag BZK’
opgesteld welke als bijlage bij de raadsstukken is gevoegd.
Indien uw raad akkoord gaat met het voorstel, dan dient het raadsbesluit gestuurd te worden naar het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Directoraat-generaal Bestuur en
Koninkrijksrelaties.
Uit het raadsbesluit moeten de werkelijk gemaakte kosten (excl. BTW) blijken die de gemeente
Rozendaal heeft gemaakt ten behoeve van opsporing en ruiming van niet gesprongen conventionele
explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.
Financiële gevolgen
Vanuit veiligheidsoverwegingen zijn er bij de projecten De Del en de nieuwe Dorpsschool kosten
gemaakt voor het opsporen en in het geval van de Del ook het ruimen van niet gesprongen
explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.
De totale kosten voor het project zijn uitgekomen op € 310.904,- exclusief BTW.
De hoogte van de bijdrage bedraagt 70% van de gemaakte kosten zoals opgenomen in de bijlage
“Overzicht gemaakte kosten explosievenonderzoek tbv subsidieaanvraag BZK”. Dit overzicht maakt
onderdeel uit van het besluit.
Dekkingsplan
De resterende kosten worden opgevoerd in de betreffende projecten.
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