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Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit:
I.
de gemaakte kosten ten behoeve van onderzoek naar aanwezigheid niet gesprongen explosieven voor de
projecten Engelse Kamp, drafbaan, Stadshavens, Jullensstraat en baggerwerkzaamheden Paterswoldsemeer,
vijvers Kostverloren en Gorechtvijvers vast te stellen op € 147.784,--;
II.
de suppletie-uitkering uit het gemeentefonds ad € 100.493,-- terug te laten vloeien naar de betreffende
projecten.

Samenvatting

In verband met wetswijzigingen (Arbo wet en wet wapens en Munitie) komen er steeds meer vragen op de
gemeente af omtrent de aanwezigheid van Niet Gesprongen Explosieven (NGE) in de ondergrond. De
afgelopen jaren zijn bij verschillende projecten onderzoeken uitgevoerd naar de aanwezigheid van Niet
Gesprongen Explosieven (NGE’s). De gemaakte kosten voor deze onderzoeken kunnen we via een
suppletie-uitkering van 68% via het gemeentefonds terug krijgen. Dit is echter alleen mogelijk als uw raad
de gemaakte kosten officieel vaststelt. In totaal zijn er in 2020/2021 zeven onderzoeken en in één geval
ruiming van NGE’s geweest die in totaal € 147.784,-- hebben gekost.

B&W-besluit d.d.: 18 januari 2022

Vervolg voorgesteld raadsbesluit

Aanleiding en doel

Steeds vaker komt bij grootschalige gemeentelijke projecten de vraag omtrent (aanwezigheid van)
conventionele explosieven aan de orde. Het gaat dan voornamelijk om blindgangers of weigeraars uit de
Tweede Wereldoorlog die bij graafwerkzaamheden gevaar zouden kunnen vormen voor werknemers en
burgers. Deze vragen komen voort uit een recente wijziging van de Arbowet (2013) en de Wet op Wapens en
Munitie, waarin de gemeente nieuwe taken is toebedeeld.
Kader

De gemeente Groningen is op drie verschillende manieren verantwoordelijk voor een goede omgang met niet
gesprongen conventionele explosieven.
1. Algemene verantwoordelijkheid voor de openbare orde en veiligheid.
2. Als opdrachtgever projecten met daarbij de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het
personeel.
3. De gemeente is sinds 2013 (wijzigingen Arbowet en wet Wapen en Munitie) bevoegd gezag bij het
goedkeuren van Projectplannen voor Opsporingsonderzoek wanneer er in verdacht gebied gewerkt
gaat worden. Daarbij maakt het niet uit of de gemeente zelf opdrachtgever is of niet.
Argumenten en afwegingen

Het gemeentefonds voorziet in de mogelijkheid om gemaakte kosten voor onderzoek (en ruimen) van NGE’s
via een suppletie-uitkering voor 68% terug te vragen. Tot nu toe kwamen de totale kosten van deze
werkzaamheden voor rekening van de betreffende projecten of het uitvoeringsplan bodem en ondergrond
2015-2020. De onderzoeken die wij de afgelopen jaren hebben uitgevoerd zijn verwerkt in een zogenaamde
explosievenkaart, zodat bij werkzaamheden in de betreffende gebieden direct duidelijk is of de locatie nog
verdacht is in de aanwezigheid van explosieven.
Maatschappelijk draagvlak en participatie

Er heeft geen participatie plaatsgevonden.
Financiële consequenties

Wij kunnen via een formulier een declaratie indienen bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het
ministerie zorgt er vervolgens voor dat de declaratie via een suppletie-uitkering gemeentefonds aan wordt
uitgekeerd.
De gemaakte kosten (exclusief BTW) voor de onderzoeken zijn ten laste gekomen van de betreffende
projecten. Voorgesteld wordt om de suppletie-uitkering uit het gemeentefonds naar de projecten terug te laten
vloeien. In de projecten is hiermee rekening gehouden.
Het gaat hierbij om de volgende projecten:
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Overige consequenties

Er zijn geen overige consequenties voorzien.
Vervolg

Bij nieuwe (voor) onderzoeken niet gesprongen explosieven zal uw raad wederom worden gevraagd om de
kosten voor de betreffende onderzoeken vast te stellen.
Lange Termijn Agenda

Dit onderwerp staat niet op uw LTA.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

burgemeester,
Koen Schuiling

secretaris,
Christien Bronda

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.
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