2018-412
Gemeenteraad

Onderwerp
Datum

Raadsvoorstel

subsidieaanvraag bommenregeling

11 december 2018

Afdeling Ruimtelijk Domein
Portefeuilleh ouder F.T.J.M. Backhuijs

Onderwerp
Subsidieaanvraag Bommenregeling
Gevraagd besluit
1. Een aanvraag op basis van de Bommenregeling bij het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in te dienen voor een suppletie uitkering van gemaakte kosten door het Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden voor opsporing en ruiming van conventionele explosieven uit de
Tweede Wereldoorlog binnen onze gemeentegrenzen, vastgesteld op
€ 101.568,75 exclusief BTW.
2. De eventuele rijksbijdrage door middel van storting in het gemeentefonds,
zijnde maximaal 70% van de aanvraag oftewel € 71.098,13, over te
dragen aan het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.
3. De financiële gevolgen van dit voorstel (budgettair neutraal) in de
najaarsnota te verwerken.
Inleiding
Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft onze gemeente
gevraagd een subsidieaanvraag op basis van de Bommenregeling bij het
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in te dienen.
De gekanaliseerde Hollandse IJssel wordt de komende jaren door het
waterschap uitgebaggerd. Omdat er een vermoeden is dat niet gesprongen
explosieven (NGE) uit de Tweede Wereldoorlog aanwezig kunnen zijn is een
onderzoek uitgevoerd voor opsporing en ruiming van conventionele
explosieven. De aanvraag betreft het deel van de onderzoekskosten dat
binnen onze gemeentegrenzen heeft plaatsgevonden. Gemeenten kunnen
namelijk voor dergelijke onderzoeken een beroep doen op de zogenaamde
Bommenregeling. In de Septembercirculaire gemeentefonds 2014 wordt deze
uitkering nader omschreven. Een van de voorwaarden is dat de raad een
besluit neemt over de aanvraag.
Gewenst effect
De bijdrage van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
zal worden uitgekeerd als suppletie van het gemeentefonds.
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Argumenten
1.1

Met de aanvraag geven wij gehoor aan het verzoek van het
waterschap.
Het baggeren van de gekanaliseerde Hollandse IJssel dient ook een
gemeentelijk belang.

Kanttekeningen
1.1

De kosten zijn door een derde partij gemaakt.
De Bommenregeling is ingesteld ten behoeve van gemeenten. Echter,
desgevraagd heeft het ministerie van BZK bevestigd dat conform het
verzoek van het waterschap het mogelijk is voor een gemeente om in
een aanvraag kosten van derden, zoals een waterschap, in een
aanvraag op te nemen.

Financiële aspecten
Voor de gemeente heeft de aanvraag geen financiële consequenties.
Uitsluitend het toegekende suppletie-bedrag zal worden overgedragen aan het
waterschap, ook indien dat lager uitvalt dan aangevraagd. En het is niet
mogelijk dat het HDSR een eventueel misgelopen suppletiebedrag in rekening
brengt.
Communicatie aspecten
Niet van toepassing.
Uitvoering
Om in aanmerking te komen voor de suppletie volstaat het toezenden van het
raadsbesluit aan het ministerie BZK, bij voorkeur per email. Verzoeken die het
ministerie vóór 1 april ontvangt worden in het jaar van ontvangst toegekend.
Verzoeken van na die datum worden meegenomen in het volgende jaar.
Bijlagen
1. Brief HDSR verzoek subsidieaanvraag bommenregeling.
2. Overzicht kosten HDSR voor Nieuwegein zonder BTW.
3. Raadsbesluit subsidieaanvraag bommenregeling.
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