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Raadsvergadering 15 januari 2018 

Volgnummer 113-2018 

Onderwerp 
Aanvraag subsidie uit Gemeentefonds voor kosten opsporen explosieven 

project Noorderbrugtracé 

Programmanummer 
8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing (conform 

nieuwe programma-indeling) 

Registratienummer 2018-31340 

Collegevergadering 09-10-2018 

Portefeuillehouder Wethouder Krabbendam 

Organisatieonderdeel BO Ontwikkeling 

Behandelend 

ambtenaar 

J.G.H. Dassen 

Telefoonnummer: (043) 350 4198 

jeroen.dassen@maastricht.nl 

Bijlagen  Bijlage 1 - Raadsbesluit    
 

Ter inzage  kostenoverzicht met onderleggers 

 

AAN DE GEMEENTERAAD 

 

Samenvatting 

Het college vraagt uw gemeenteraad akkoord te gaan met het indienen van een subsidieaanvraag in het 

kader van de zogenaamde ‘bommenregeling’. Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij B.V. heeft 

voorafgaand aan de uitvoering van het project Noorderbrugtracé door opdrachtnemer Strukton een 

uitgebreid explosievenonderzoek laten uitvoeren. Uit het verrichte onderzoek zijn geen sporen naar 

voren gekomen van Niet Gesprongen Explosieven (NGE). De totale kosten van dit onderzoek zijn 

€ 470.980,99. Het Gemeentefonds kent een suppletieregeling voor een financiële tegemoetkoming 

van het Rijk voor gemeenten die kosten hebben gemaakt bij de opsporing van conventionele 

explosieven uit de Tweede Wereldoorlog, de zogeheten 'bommenregeling'. De gemeente kan 

aanspraak maken op een vergoeding uit deze regeling van maximaal 70% van de gemaakte kosten. 

Omdat uw gemeenteraad moet instemmen met het indienen van de aanvraag ligt dit raadsvoorstel 

voor.  
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Beslispunten 

1.  Vaststellen dat de totale gemaakte kosten voor het onderzoek naar conventionele explosieven uit 

de Tweede Wereldoorlog vooruitlopend op de bouw van het Noorderbrugtracé € 470.980,99 

exclusief BTW bedragen. 

2.  Op basis van de bommenregeling uit het Gemeentefonds/septembercirculaire 2014 bij het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een aanvraag indienen om een 

specifieke bijdrage uit het gemeentefonds van 70% van de in beslispunt 1 vermelde kosten zijnde 

een bedrag van € 329.686,69. 

3.  Na betaling van de financiële bijdrage, via de Algemene Uitkering aan de gemeente, wordt dit 

bedrag verrekend met Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij B.V. minus het bedrag van  

 € 4.400,= zijnde kosten van het door de gemeente uitgevoerde vooronderzoek. Belvédère 

Wijkontwikkelingsmaatschappij B.V. vergoedt dit bedrag vervolgens aan Strukton die het 

onderzoek heeft uitgevoerd en voorgefinancierd. 

 

1. Aanleiding, bevoegdheden en context. 

Om de subsidie aan te kunnen vragen moet uw raad instemmen met het indienen van de aanvraag. Dit 

conform de Septembercirculaire gemeentefonds 2014, paragraaf 2.4.4 bommenregeling, van het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hierin staat dat aan de hand van een in te 

dienen raadsbesluit een bijdrage van 70% van de kosten voor het doen van opsporing en ruiming van 

explosieven kan worden ontvangen. 

 

2. Gewenste situatie. 

Het college wil de beschikbare financiële compensatie ontvangen van het Rijk via een suppletie-

uitkering uit het Gemeentefonds voor de gemaakte kosten van het opsporen van conventionele 

explosieven in het project Noorderbrugtracé. De totale suppletie-uitkering is in dit geval een bedrag 

van € 329.686,69 zijnde 70% van het bedrag € 470.980,99. Na toekenning zal het bedrag door 

Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij B.V. worden vergoed aan Strukton.  Strukton heeft het 

onderzoek uitgevoerd en voorgefinancierd. Uit het verrichte onderzoek zijn geen sporen naar voren 

gekomen van Niet Gesprongen Explosieven (NGE). 
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3. Argumenten. 

In de septembercirculaire Gemeentefonds 2014 is aangegeven dat volstaan kan worden met het 

indienen van de gemaakte kosten. Er hoeft geen verdere onderbouwing overlegd te worden. In totaal 

is er binnen het project een bedrag van € 470.980,99 uitgegeven aan onderzoek naar niet 

gesprongen explosieven. De suppletie-uitkering, bekend onder de naam 'bommenregeling' bestaat 

uit een vergoeding van 70% van de gemaakte kosten, zijnde € 329.686,69. In de regeling staat 

verder vermeld dat de BTW  niet voor compensatie in aanmerking komt. De feitelijke uitkering wordt 

naar verwachting bekend gemaakt in de meicirculaire 2019. 

 

4. Alternatieven. 

Niet van toepassing. 

 

5. Financiën. 

Het gehele explosievenonderzoek voor het project Noorderbrugtracé heeft in totaal € 470.980,99 gekost. 

Vooruitlopend op het ontvangen van de subsidie zijn is het onderzoek al door Strukton uitgevoerd en 

voorgefinancierd. Na toekenning van de financiële bijdrage zullen, via de Algemene Uitkering aan de 

gemeente, de voorgefinancierde kosten voor 70% grotendeels worden verrekend met Belvédère 

Wijkontwikkelingsmaatschappij B.V.  onder aftrek van de kosten van gemeentelijk voorwerk ad € 4.400,=. 

De financiële bijdrage van het Rijk wordt grotendeels vergoed aan Strukton conform de overeenkomst. 

In de dekking van de niet subsidiabele kosten is voorzien via de grex Belvédère, onderdeel Noorderbrug. 

 

6. Vervolg. 

Als uw raad akkoord gaat met bijgevoegd raadsvoorstel wordt de subsidieaanvraag bij het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingediend.  

 

7. Participatie 

Niet van toepassing. 

 

Burgemeester en Wethouders van Maastricht, 

De Secretaris, 

P.J. Buijtels. 

De Burgemeester, 

J.M. Penn-te Strake. 
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Bijlage 1. 

 

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, 

 

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 9 oktober 2018,  organisatieonderdeel BO 

Programma’s en Strategie, no. 2018-31340;  

 

gelet op Gemeentefonds met suppletieregeling voor financiële tegemoetkoming van het Rijk; 

 

BESLUIT: 

 

1.  Vaststellen dat de totale gemaakte kosten voor het onderzoek naar conventionele explosieven uit 

de Tweede Wereldoorlog vooruitlopend op de bouw van het Noorderbrugtracé € 470.980,99 

exclusief BTW bedragen. 

2.  Op basis van de bommenregeling uit het Gemeentefonds/septembercirculaire 2014 bij het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een aanvraag indienen om een 

specifieke bijdrage uit het gemeentefonds van 70% van de in beslispunt 1 vermelde kosten zijnde 

een bedrag van € 329.686,69. 

3.  Na betaling van de financiële bijdrage, via de Algemene Uitkering aan de gemeente, wordt dit 

bedrag verrekend met Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij B.V. minus het bedrag van  

 € 4.400,= zijnde kosten van het door de gemeente uitgevoerde vooronderzoek. Belvédère 

Wijkontwikkelingsmaatschappij B.V. vergoedt dit bedrag vervolgens aan Strukton die het 

onderzoek heeft uitgevoerd en voorgefinancierd. 

 

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 15 januari 

2019. 

de griffier,  de voorzitter, 

 

 


