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Onderwerp / voorstel:
Suppletie-uitkering in het kader van de 
bommenregeling 2019

Aan de Raad.

Voorstel
Wij stellen u voor:
1 Ten behoeve van de feitelijke uitgaven in 2018 tot en met maart 2019 in verband met 
conventionele explosieven in de Spoorzone bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties een aanvraag in te dienen voor suppletie uit het gemeentefonds ter 
hoogte van 70% van het bedrag € (bedrag wordt ingevuld op 21 maart 2019) ex btw.
2. In te stemmen met het doorsluizen van de door het Rijk toegekende suppletie-uitkering 
bommenregeling naar de grondexploitaties Spoorzone A2 en B.

Inleiding
Bij de bodemsaneringen ten behoeve van het bouwrijp maken van de kavels aan de 
Parallelweg (gebied Spoorzone) zijn en worden op dit moment kosten gemaakt betreffende het 
onderzoeken, opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. 
Via de zogeheten "Bommenregeling" van het Gemeentefonds kunnen gemeenten een 
suppletie-uitkering aanvragen bij het Rijk voor 70% van de gemaakte explosieven 
opsporingskosten (excl. BTW). Hiervoor dient een raadsbesluit te worden verzonden naar het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
Wij stellen u voor om hier gebruik van te maken. 

Centrale vraag
Kunt u instemmen met het voorstel om suppleties in te dienen en het mandaat aan het hoofd 
financiën om het feitelijke bedrag eind maart 2019 te bepalen? 

Beoogd resultaat (wat)
Het ontvangen van een suppletie-uitkering van 70% van de gemaakte kosten voor de 
onderzoeken en het opsporen van conventionele explosieven.

Kader
Grondexploitaties Spoorzone A2 en B, landelijke regeling. 
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Argumenten
Ten behoeve van de bodemsaneringen die nodig zijn voor de verkoop van de kavels op de 
Spoorzone en het veranderen van de kabels en leidingen in het gebied heeft een nader 
onderzoek naar mogelijke aanwezigheid van conventionele explosieven plaats gevonden. 
Een eerste deel is in januari afgerond, daarbij is een aantal explosieven verwijderd, het tweede 
deel van het onderzoek vindt eind februari plaats. Als blijkt dat er dan nog explosieven 
aanwezig zijn, zullen deze in maart 2019 verwijderd worden.
Het zijn extra kosten, die een direct gevolg zijn van de oorlogshandelingen rond het voormalige 
station Woudenberg – Scherpenzeel. Deze werkzaamheden worden door deskundigen 
uitgevoerd. De kosten komen ten laste van de grondexploitaties van het gebied. Het gaat dan 
om de kosten (historische) vooronderzoeken, detectiewerkzaamheden en 
opruimwerkzaamheden.
Vanaf 2015 kunnen alle gemeenten in geval van opsporing en ruiming van conventionele 
explosieven een bijdrage van 70% van de werkelijk gemaakte kosten ontvangen door het 
indienen van een raadsbesluit hieromtrent. Verzoeken die voor 1 april 2019 bij het Ministerie 
zijn ingediend worden in de meicirculaire 2019 toegekend.
De kosten zijn (op moment van schrijven van dit raadsvoorstel) deels bekend, maar zullen in de 
periode tot de raadsbehandeling (door het nog lopende onderzoek) pas definitief bekend 
worden. 

Indien de bijdrage (suppletie-uitkering) door het rijk via het Gemeentefonds wordt 
overgemaakt aan de gemeente Woudenberg, dient de gemeente de bijdrage over te maken 
naar de betreffende grondexploitatie. Via dit voorstel wordt de raad hiervoor om instemming 
gevraagd. 

Duurzaamheid
Onderzoek doen en verwijderen van explosieven is nodig voor de veiligheid bij het werken op 
deze gronden en voor de bedrijven die zich straks zullen vestigen.

Draagvlak
-

Beoogd resultaat (hoe)
-

Financiële consequenties
Op het moment van schrijven van dit raadsvoorstel vinden de onderzoeken nog plaats, de 
kosten voor het vooronderzoek en het eerste uitvoeringsgebied zijn bekend. Ook is zeker dat 
februari in beeld is, welke locaties verder nog geruimd moeten worden. Deze kosten komen ten 
laste van de grondexploitaties spoorzone A2 en B, welke in april worden aangeboden voor 
behandeling aan de raad. Het verkrijgen van 70% suppletie vermindert het totaal aan kosten.
Op basis van het raadsbesluit zal de suppletiebijdrage uit de Bommenregeling, bestaande uit 
70% van de aangegeven kosten, in de meicirculaire 2019 van het Gemeentefonds worden 
toegekend aan de gemeente Woudenberg. Achteraf dienen de toegekende bedragen weer 
verrekend te worden in het betreffende project, zodat deze als dekking kunnen worden 
gebruikt voor de reeds gemaakte kosten.

Aanpak/uitvoering
Raadsbesluit dient voor 1 april 2019 ingediend te zijn bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties.

Conclusie
Kunt u instemmen met het voorstel om een suppletie verzoek in te dienen?

Communicatie
In het gebied rondom de Spoorzone wordt onderzoek gedaan naar de mogelijke aanwezigheid 
van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog was er in 
dit gebied onder meer sprake van luchtaanvallen. Daarom is er een kans dat er nog 
explosieven in de grond aanwezig zijn. Dit onderzoek is nodig omdat de bodem gesaneerd 
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moet worden ten behoeve van de verkoop van gronden op de Spoorzone en omdat kabels en 
leidingen in het gebied veranderd moeten worden. Gevonden explosieven worden met grote 
zorgvuldigheid opgeruimd door ervaringsdeskundigen. Wij doen voor de extra kosten die we 
hiervoor moeten maken een beroep op een speciale regeling van Het Rijk.
 

Bijlage(n)
Concept Raadsbesluit. 

Burgemeester en wethouders van Woudenberg

drs. S.M.T. van der Marck-Verschoor T. Cnossen
Secretaris Burgemeester
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