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  Raadsvergadering van 27 mei 2014 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

Domein 

Registratienr. 

 Cees Ris / registratienr.:  

15 mei 2014 

C. Ris  

0224 – 210 274 

Bommenregeling 

Economisch Domein 

14.006785 

 

 

Samenvatting

De Provincie NH heeft in de afgelopen periode het spoorwegviaduct op de N248 tussen de N241 en 

de N245 gereconstrueerd. De doorrijhoogte van het viaduct is daarbij  verhoogd van 3,9 m1naar de 

tegenwoordig gebruikelijke 4,6 m1. In het kader van deze verruiming is het noodzakelijk geweest een 

onderzoek te verrichten naar niet gesprongen explosieven.  Voor de verrichte detectie-, benader-, en 

ruimingswerkzaamheden kan door de verantwoordelijke gemeente een beroep worden gedaan om 

een financiële bijdrage aan te vragen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  

in het kader van de “bommenregeling”.  De gemeente kan 70% van de kosten voor het opsporen 

van explosieven vergoed krijgen via een suppletie-uitkering. Om hiervoor in aanmerking te komen is 

een raadbesluit nodig waarin gevraagd wordt een verzoek in te dienen bij het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  om een aanvulling op het gemeentefonds voor de kosten 

van het opsporen van conventionele explosieven. Vanuit de provincie is een formeel verzoek 

ingediend om via de gemeente Schagen een beroep te doen op deze regeling. 

 

Voorgesteld besluit

Wij stellen u voor in te stemmen met: 

 

   -Het indienen van een verzoek aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  voor  

   een aanvulling op he gemeentefonds van € 70.412,- (= 70% van € 100.589,-) voor de kosten van het  

   opsporen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog op de locatie van het   

   spoorviaduct  over de N248. 

   -Nadat de gemeente de suppletie-uitkering van het Rijk heeft ontvangen (naar alle  

   waarschijnlijkheid in de tweede helft van 2014) zal de gemeente de bijdrage overmaken aan de  

   provincie. 

 

 

 

Financiële gevolgen

Er zijn voor de gemeente Schagen geen financiële gevolgen. De gemeente zal als intermediair 

functioneren tussen de opdrachtgever (provincie) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties door middel van het aanvragen van een suppletie uitkering.   Op basis van het 

raadsbesluit financiert BZK tot maximaal 70% van de kosten. De overige 30% van de kosten moeten 

door de betrokken partijen zelf gedragen worden. 

Raadsvoorstel 
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Advies raadscommissie

In haar vergadering van 28 april 2014 adviseerde de agendacommissie  u dit agendapunt te 

agenderen als een hamerstuk. 

 

1 Aanleiding

De Provincie NH heeft in de afgelopen periode het spoorwegviaduct in de N248 tussen de N241 en 

de N245 gereconstrueerd. De doorrijhoogte van het viaduct is verhoogd van 3,9 m1naar de 

tegenwoordig gebruikelijke 4,6 m1.  

 

Uit historisch onderzoek bleek dat op deze locatie verdachte objecten in de bodem aanwezig 

kunnen zijn. Mogelijk betreffen deze objecten “Niet Gesprongen Explosieven”(NGE) uit de Tweede 

Wereldoorlog. Om veilig te kunnen werken is het volgende nodig:  

 Het detecteren van de NGE onder beveiligde omstandigheden. 

 Het treffen van veiligheidsmaatregelen. 

 Het veilig uitvoeren van de werkzaamheden. 

In april en augustus 2013 hebben de detectiewerkzaamheden plaats gevonden en is een verdacht 

object gedetecteerd. 

 

Op basis van dit onderzoek is de werkmethode aangepast en is de reconstructie van het viaduct 

veilig uitgevoerd. 

 

De Provincie NH verzoekt ons een bijdrage voor dit onderzoek. De Gemeente Schagen kan deze 

bijdrage declareren bij het Gemeentefonds.  

 

2 Doelstelling en maatschappelijke effecten

Met het verhogen van de spoorviaduct N248  naar de landelijke norm van 4,60m1 is de fysieke 

bereikbaarheid aanzienlijk verbeterd.  Deze ontwikkeling sluit naadloos aan op de reeds vastgestelde 

meerjarenvisie.  Daarnaast hebben wij als gemeente diverse malen aangedrongen bij de provincie 

om deze verbetering te realiseren. De doorstroming van het vrachtverkeer en de verkeersveiligheid 

zijn hierdoor geoptimaliseerd. 

 

3 Argumenten

De Provincie NH heeft in de afgelopen periode het spoorwegviaduct op de N248 tussen de N241 en 

de N245 gereconstrueerd. De doorrijhoogte van het viaduct is daarbij  verhoogd van 3,9 m1naar de 

tegenwoordig gebruikelijke 4,6 m1. In het kader van deze verruiming is het noodzakelijk geweest een 

onderzoek te verrichten naar niet gesprongen explosieven.  Voor de verrichte detectie-, benader-, en 

ruimingswerkzaamheden kan door de verantwoordelijke gemeente een beroep worden gedaan om 

een financiële bijdrage aan te vragen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  

in het kader van de “bommenregeling”.  De gemeente kan 70% van de kosten voor het opsporen 

van explosieven vergoed krijgen via een suppletie-uitkering. Om hiervoor in aanmerking te komen is 

een raadbesluit nodig waarin gevraagd wordt een verzoek in te dienen bij het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  om een aanvulling op het gemeentefonds voor de kosten 

van het opsporen van conventionele explosieven. Vanuit de provincie is een formeel verzoek 

ingediend om via de gemeente Schagen een beroep te doen op deze regeling.  

Omdat de gedane werkzaamheden bijdragen tot een betere doorstroming binnen onze gemeente 

en wij  bij de Provincie  diverse malen hebben aangedrongen op deze verbetering  zijn wij bereid om 

via onze gemeente een beroep  op de aanvullende uitkering via het gemeentefonds. 

 

 

4 Financiën

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 
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gemeenten in het gemeentefonds. Voor een aantal gemeenten, de zogenaamde veel-gebruikers is 

er een aparte regeling getroffen. De overige gemeenten, waaronder onze gemeente kunnen per 

raadsbesluit een verzoek indienen bij het Ministerie van BZK voor een aanvulling op het 

gemeentefonds van de gemaakte en eventueel nog te maken kosten tot een maximum van 70%. De 

gemeenteraad dient daartoe een besluit te nemen. Op basis van dit raadsbesluit financiert BZK tot 

maximaal 70% van de kosten. De overige 30% van de kosten moeten door de betrokken partijen zelf 

gedragen worden. 

 

De kosten bedragen in totaal €100.589 en voor een bedrag van € 70.412,- kan een beroep worden 

gedaan op de bestaande aanvulling op het gemeentefonds bij het Ministerie van BZK. De overige 

30% van de projectkosten die niet worden gedekt door het rijk worden bij het project “verlaging 

onderdoorgang spoorviaduct N248”gedekt door de provincie Noord-Holland en haar 

opdrachtnemer. 

 

5 Risico's

De gemeente Schagen loopt geen enkel risico. Voor de aanvulling van 70% van de kosten volstaat 

de toezending van een gemeenteraadsbesluit en er hoeft geen verdere onderbouwing overlegd te 

worden om voor een aanvulling in aanmerking te komen. Wanneer de aanvulling wordt toegevoegd 

aan het gemeentefonds, zal dit doorgesluisd worden richting de provincie. De overige 30% van de 

projectkosten die niet worden vergoed komen ten laste van de provincie en haar opdrachtnemer. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Schagen, 

 

gemeentesecretaris    burgemeester 

 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel  Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 maart 2014, nr. ;  

 

gezien het advies van de agendacommissie d.d. 28 april 2014; 

 

besluit:

*  Het indienen van een verzoek aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  voor  

   een aanvulling op he gemeentefonds van € 70.412,- (= 70% van € 100.589,-) voor de kosten van het  

   opsporen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog op de locatie van het   

   spoorviaduct  over de N248. 

*  Nadat de gemeente de suppletie-uitkering van het Rijk heeft ontvangen (naar alle  

   waarschijnlijkheid in de tweede helft van 2014) zal de gemeente de bijdrage overmaken aan de  

   provincie. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 27 mei 2014. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier     voorzitter 

 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman   Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 


