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Onderwerp: Aanvraag rijksbijdrage in het kader van de 'Bommenregeling' voor opsporing en
benadering niet gesprongen explosieven (NGE) voor HDSR

De raad besluit:
1. Tot het indienen van de aanvraag bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(BZK) om in aanmerking te komen voor een bijdrage van € 23.519,83 (exclusief BTW), op basis van
de zogenaamde ‘Bommenregeling’;
2. Indien de bijdrage door het ministerie van BZK wordt verstrekt, in te stemmen deze volledig door te
betalen aan het Hoogheemraadschap ‘de Stichtse Rijnlanden’.
Inleiding:
Het ministerie van BZK heeft de zogenaamde ‘Bommenregeling’ enkele jaren geleden in het leven
geroepen. Organisaties zoals waterschappen kunnen hier aanspraak op maken, als zij onderzoek
hebben uitgevoerd naar de aanwezigheid van niet gesprongen explosieven (NGE’s). Echter zijn het
enkel gemeenten die de aanvraag daadwerkelijk kunnen indienen en daarom zijn organisaties als
het waterschap afhankelijk van de gemeente om een dergelijke aanvraag in te dienen. Waterschap
Hoogheemraadschap heeft dit onderzoek uitgevoerd. Er zijn geen bommen aangetroffen en
vervolgens is op enkele plaatsen gestart met baggeren van de gekanaliseerde Hollandse IJssel
(gHIJ). Omdat een eventuele rijksbijdrage alleen via het gemeentefonds wordt uitgekeerd is het aan
de gemeente om de bijdrage aan te vragen en vervolgens door te betalen aan het HDSR. De
deadline voor indiening bij deze regeling is 1 april 2019. Het is daarom van belang dat de aanvraag
tijdig wordt ingediend.
De b ev oeg dh eid v an de r a ad ko mt v oo rt ui t d e v ol ge nde w et - en /of
re ge lg ev ing :
In de Septembercirculaire 2018 van het Gemeentefonds staat beschreven dat een ondertekend
raadsbesluit een voorwaarde is voor indiening van een aanvraag voor een bijdrage vanuit de
Bommenregeling.
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Beoogd effect:
Het beoogde effect is dat gemeente Oudewater Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
ondersteunt bij het verkrijgen van een bijdrage voor het uitvoeren van onderzoek naar nietgesprongen explosieven. Hierdoor ontvangt het waterschap een bijdrage van € 23.519,83.
Argumenten:
1.1. ‘Collegialiteit’ naar mede-overheden
Het waterschap is afhankelijk van de gemeente voor het indienen van de aanvraag. Het waterschap
heeft alle benodigde informatie tijdig aangeleverd. Het indienen van de aanvraag kost de gemeente
slechts enkele uren aan werk. Het niet indienen van de aanvraag leidt ertoe dat het waterschap
€ 23.519,83 subsidie misloopt. Het niet leveren van de enkele uren werk leidt dus tot grote
onwenselijke financiële gevolgen voor het waterschap. Vanuit het idee van 'collegialiteit' tussen
medeoverheden in hetzelfde beheergebied is dan ook het advies deze aanvraag wel in te dienen.
1.2. Geen risico’s of financiële gevolgen voor de gemeente
Het indienen van de aanvraag brengt geen financiële risico’s of kosten met zich mee. Wordt de
aanvraag niet gehonoreerd, dan is de gemeente niet verplicht de kosten te dragen. Ook
voorfinanciering is niet nodig.
Kanttekeningen:
Financiën:
De gemeente ontvangt de subsidie via een suppletie-uitkering van het gemeentefonds. Na ontvangst
van de bijdrage kan de gemeente het geld overmaken naar het waterschap. De gemeente maakt
hiermee geen kosten en loopt geen risico's: er is geen voorfinanciering en mocht de bijdrage niet
toegekend worden, dan hoeft de gemeente ook geen bijdrage over te nemen naar het waterschap.
De gemeente draagt enkel wat uren bij om de aanvraag in te dienen. Alle benodigde informatie is
geleverd door het waterschap.
Uitvoering:
Bij ondertekening van dit besluit is de aanvraag voorbereid en kan deze per mail ingediend worden
bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De aanvraag dient te worden
ingediend voor 1 april 2019. Subsidioloog Freek van der Weele begeleidt dit proces en zorgt voor
afstemming met financiën en met het waterschap.
Communicatie:
Er zijn geen communicatie-uitingen. Freek van der Weele, de subsidioloog van gemeente
Oudewater en Woerden, houdt Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden op de hoogte van de
voortgang.
Samenhang met eerdere besluitvorming:
n.v.t.
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Bijlagen:
Informatie HDSR niet gesprongen explosieven, Corsa nr. 19i.00502
Raadsbesluit, Corsa nr 19r.00112
De indiener:
Het college van burgemeester en wethouders,
De secretaris

De burgemeester

ir. W.J. Tempel

mr. drs. P. Verhoeve
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