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Ģnţlęrwęrp
In de windsleuf ten zuiden van de Peperedel heeft in de afgelopen járen opsporing en ruiming van 
explosieven plaatsgevonden. Voor deze kosten kan de gemeente een bijdrage krijgen van het Rijk.

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 januari 2021;

besluit:

1. een bijdrage aan te vragen bij het Ministerie van BZK voor de kosten van opsporing en 
ruiming van explosieven in de zeereep bij de Peperedel, over een bedrag van C 81.330 
excl. BTW;

2. een bedrag van C 57.081,75 beschikbaar te stellen aan PWN ten laste van de reserve 
explosievenopruiming;

3. de te ontvangen rijksbijdrage van C 56.931 toe te voegen aan de reserve 
explosievenopruiming;

4. de financiële consequenties te verwerken in de begroting 2021.

De raad voornoemd, d.d.

de voorzit de griffier,
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Voorgesteld besluit

1. een bijdrage aan te vragen bij het Ministerie van BZK voor de kosten van opsporing en 
ruiming van explosieven in de zeereep bij de Peperedel, over een bedrag van C 81.330 
excl. BTW;

2. een bedrag van C 57.081,75 beschikbaar te stellen aan PWN ten laste van de reserve 
explosievenopruiming;

3. de te ontvangen rijksbijdrage van C 56.931 toe te voegen aan de reserve 
explosievenopruiming;

4. de financiële consequenties te verwerken in de begroting 2021.

Aanleiding en beoogd effect

Aanleiding
Bloemendaal was vroeger een "veelgebruiker" van de Bijdrageregeling voor explosieven WO II 
(kortweg de "Bommenregeling"). De gemeente kreeg jaarlijks een uitkering uit het 
Gemeentefonds. Daarom is er een reserve ontstaan. Uit de reserve kan Bloemendaal een bijdrage 
verstrekken in de kosten van opsporing en ruiming van explosieven.
Inmiddels maakt de regeling geen onderscheid meer voor veelgebruikers: elke gemeente kan een 
rijksbijdrage krijgen van 70 "/o van de kosten, ex btw.
In de afgelopen járen is een project uitgevoerd in de zeereep, ten zuiden van de Peperedel, waar 
een nieuwe strandovergang is ontstaan. Het project is klaar; de kosten kunnen worden 
gedeclareerd bij het rijk.

Beoogd effect
De gemeente kan een bijdrage van 70 0Zo van de kosten vragen aan het Rijk, door het raadsbesluit 
voor 1 april 2021 op te sturen naar het Ministerie van BZK.

Politieke keuzeruimte
Alleen de gemeente kan gebruik maken van de Bommenregeling. Omdat dit project in de 
Kennemerduinen en in de zeereep is uitgevoerd, heeft PWN de uitvoering verricht. De gemeente 
kan de bijdrage verstrekken aan PWN uit de reserve explosievenopruimingen. De rijksbijdrage kan 
na ontvangst weer aan de reserve worden toegevoegd.

Gedachtegang
Argumenten
De reserve Explosievenopruimingen is ontstaan door explosievenopruimingen en wordt daarvoor 
gebruikt
Bloemendaal is veelgebruiker geworden -en gebleven- door de projecten in de Kennemerduinen. 
Het jaarlijkse bedrag uit het gemeentefonds was te weinig voor grote projecten. Daarom is een 
reserve opgebouwd.
Om de reserve te benutten is de Subsidieregeling explosieven vastgesteld.
De opgebouwde reserve zal langzaam slinken, omdat de bijdrage van de gemeente 150Zo hoger is 
dan de bijdrage van het rijk.

Kanttekeningen
Bloemendaal heeft een bijzondere positie met een eigen reserve
De laatste járen is een teruggang merkbaar in opsporingsprojecten. In de Kennemerduinen zijn 
geen grote natuurprojecten meer uitgevoerd in risicovolle gebieden.
De regeling is overigens ook toepasbaar voor andere terreinbeheerders.
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1/oor de verkenning (de eerste fase) is al een bijdrage verstrekt van C 12.048,75 (8507o)
Dit is ten laste gebracht van het jaarlijkse bedrag ad C 25.000 waarover uw college kan 
beschikken. De rekening (ad C 14.175,—) is nu opgenomen bij de einddeclaratie aan het rijk.

Alternatieven
De bommenregeling geldt alleen voor gemeenten: er zijn geen alternatieven 
De bijdrage komt uit het gemeentefonds.

Overwegingen van het college
N.v.t.

Middelen

Financiële middelen
De bestemmingsreserve explosievenopruiming is opgebouwd uit de vroegere
gemeentefondsuitkeringen die de gemeente kreeg als "veelgebruiker" van de oude bijdrageregeling 
en bedraagt momenteel C 140.981. Het geld is bedoeld voor de kosten van
explosievenopsporingen. De reserve is ontstaan in een periode dat de gemeente GEEN bijdrage van 
70Vo kon krijgen in de projectkosten.
De rijksbijdrage van 70oZo geldt nu voor alle gemeenten.

Personele middelen
Vanwege de projectuitvoering door PWN zijn er geen kosten voor ambtelijke coördinatie.

Organisatorische middelen 
N.v.t.

Participatie
Het Ministerie van BZK verstrekt alleen een bijdrage na ontvangst van een getekend raadsbesluit 
over de kosten. De raad bepaalt daarmee dat de kosten zijn gemaakt voor het opsporen en ruimen 
van explosieven. Munitierestanten vallen onder het begrip "explosieven".

Communicatie
N.v.t.

Samenwerking (Heemstede)
N.v.t.

Vervolgproces/evaluatie
Vervolgproces
Het getekende raadsbesluit wordt digitaal ingediend bij het Ministerie BZK voor 1 april 2021.

Evaluatie
N.v.t.

Bijlagen

Achterliggende documenten
Subsidieregeling explosievenopsporing 2013021440

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,
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, burgemeester.

, gemeentesecretaris.


