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Raadsvergadering

1. Samenvatting
Wat willen we bereiken?
Met de aanvraag voor subsidie door het indienen van een raadsbesluit bij het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beogen wij een financiële bijdrage te verkrijgen
voor verrichte en te verrichten detectie-, benader-, en ruimingswerkzaamheden van
conventionele explosieven.
Wat gaan we daarvoor doen?
Indien de raad akkoord gaat met de aanvraag wordt het raadsbesluit en een verzoek om een
bijdrage vanuit het gemeentefonds ingediend bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.
Wat mag het kosten?
Het totaal van de geraamde en gerealiseerde kosten bedraagt € 1.100.000,- exclusief BTW.
Wie is daarvoor verantwoordelijk?
Opsporing en ruiming van Niet Gesprongen Explosieven (NGE) en de werkzaamheden die
daarmee gepaard gaan vallen onder de verantwoordelijkheid van de burgemeester in het
kader van de Openbare Orde en Veiligheid.
2. Voorstel
Het college heeft besloten om de raad voor te stellen:
1.
een suppletie-uitkering uit het gemeentefonds aan te vragen bij het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ten behoeve van detectie- en
ruimingswerkzaamheden voor het project "Detectiewerkzaamheden Schiphol 2014".
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3. Uitwerking
Wat willen we bereiken?
Voor verrichtte en te verrichten detectie-, benader-, en ruimingswerkzaamheden en
werkzaamheden die uit veiligheidsoverwegingen noodzakelijk zijn kan een financiële
bijdrage worden verkregen door hiervoor een raadsbesluit in te dienen bij het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze bijdrage verloopt via een aanvulling op het
gemeentefonds. Het raadsvoorstel wordt op dit moment voorgelegd nu de kosten van het
Schipholproject nauwkeuriger te ramen zijn en het verzoek van Schiphol nog meegenomen
kan worden voordat de subsidieregeling wordt gewijzigd. Het verzoek tot een financiële
bijdrage kan nog worden ingediend tot en met 28 februari 2014. Hoe de nieuwe regeling er
uit komt te zien en hoe de uitkeringen worden bepaald is vooralsnog niet bekend.
Bekendmaking geschiedt via de meicirculaire.
Wat gaan we daarvoor doen?
Schiphol Nederland BV is voornemens meerdere opsporingen en indien nodig daarmee
gepaard gaande ruimingen te verrichten in 2014. Uit historisch onderzoek blijkt dat binnen
het werkterrein zich verdachte objecten kunnen bevinden. Mogelijk betreffen deze objecten
Niet Gesprongen Explosieven (NGE) uit de Tweede Wereldoorlog. De werkzaamheden waar
het hier om gaat betreffen:
1. het detecteren, benaderen en ruimen van de Niet Gesprongen Explosieven onder
beveiligde omstandigheden;
2. alle veiligheidsmaatregelen.
In januari 2014 hebben wij toegezegd om Schiphol Nederland BV tegemoet te komen bij het
verkrijgen van een suppletie-uitkering uit het gemeentefonds Alleen gemeenten kunnen een
beroep doen op het verkrijgen van een uitkering uit het gemeentefonds voor gemaakte
kosten op het gebied van opsporing, benadering en ruiming van conventionele explosieven.
De gemeente dient daarvoor als formeel opdrachtgever te functioneren voor de beveiligde
werkzaamheden op Schiphol. Deze rolvervulling hebben wij reeds op ons genomen. Wij
lopen hierbij geen enkel (financieel) risico. De risico's, zowel financieel als juridisch, worden
afgedekt in de samenwerkingsovereenkomst (2014.0005386).
Wat mag het kosten?
Vanaf 1 oktober 2009 is de specifieke uitkeringsregeling voor de opsporing en ruiming van
conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog omgezet in een algemene uitkering
aan gemeenten in het gemeentefonds. Amsterdam, Rotterdam en Den Haag ontvangen
vanaf die tijd een vast bedrag. Voor een aantal gemeenten, de zogenaamde veelgebruikers,
is een aparte regeling getroffen. Zij krijgen een vast bedrag op basis van het criterium 'aantal
nieuwbouwwoningen'. Bovenop dat bedrag kunnen zij geen extra aanvulling op het
gemeentefonds aanvragen. Zij zijn veelgebruiker omdat zij in meerdere jaren een uitkering
hebben gekregen. De overige gemeenten, waaronder op dit moment Haarlemmermeer,
kunnen per raadsbesluit een verzoek indienen bij het ministerie van BZK voor een aanvulling
op het gemeentefonds van de gemaakte en nog te maken kosten tot een maximum van
70%. De gemeenteraad dient daartoe een besluit te nemen. Op basis van dit raadsbesluit
financiert het ministerie van BZK tot maximaal 70% van de kosten. De overige 30% van de
kosten moeten door de gemeente, of in overeenstemming door andere partijen, gedragen
worden. De benodigde gelden worden in de gemeentebegroting gereserveerd.
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Begin 2012 heeft de gemeente Haarlemmermeer een raadsbesluit bij het ministerie van BZK
ingediend voor het Ringvaartproject, PrimAviera-project en het project Jansoniusterrein
(raadsbesluit 2011.0047471). Omdat daarvoor geld is uitgekeerd in meerdere jaren staat de
gemeente Haarlemmermeer op de nominatie voor de veelgebruikerslijst voor de nieuwe
regeling 2015-2018.

Financiën niet gedekt door regeling (30%)
De 30% projectkosten die niet worden gedekt door het rijk worden bij het Schipholproject
gedekt door Schiphol Nederland BV. De gemeente verleent alleen medewerking onder
voorwaarde van de nog op te stellen en te ondertekenen samenwerkingsovereenkomst op
dit gebied.
Voor de aanvulling van 70% van de kosten volstaat de toezending van een
gemeenteraadsbesluit. Er hoeft geen verdere onderbouwing overlegd te worden om voor
een uitkering in aanmerking te komen. In dit raadsbesluit staan in onderstaande tabel de
geraamde kosten vermeld. De bedragen zijn gebaseerd op offertes van en opdrachten aan
'Werkveld Specifiek Certificatieschema voor het Systeemcertificaat Opsporen Conventionele
Explosieven' (WSCS-OCE) gecertificeerde opsporingsbedrijven. Het WSCS-OCE bevat de
proceseisen voor vooronderzoek en opsporing van conventionele explosieven.
Het totaal van de geraamde en gerealiseerde kosten voor het project
"Detectiewerkzaamheden Schiphol 2014" bedraagt € 1.100.000,-exclusief BTW.
Wie is daarvoor verantwoordeiijk?
Het opsporen van Niet Gesprongen Explosieven en de werkzaamheden die daarmee zijn
gemoeid vallen onder de verantwoordelijkheid van de burgemeester in het kader van de
Openbare Orde en Veiligheid.
Planning
De planning is dat detectie, benadering en eventuele ruiming explosieven plaatsvindt in de
periode van maart 2014 tot en met december 2014.

4. Ondertekening
Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
de secretaris,
deijurgemeesler.
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