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Voorstel
1. Instemmen met het indienen van een suppletieaanvraag conventionele explosieven
bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties ter grootte van
€ 603.598,14.
Argumenten
1.1 Er zijn kosten gemaakt in verband met de mogelijke aanwezigheid van conventionele
explosieven. Het gaat daarbij om het uitvoeren van een historisch vooronderzoek naar de
mogelijke aanwezigheid van explosieven. Ook was het bij een aantal projecten
noodzakelijk specifieke werkzaamheden te verrichten omdat er explosieven aanwezig
konden zijn, dan wel tijdens de uitvoering van het project zijn aangetroffen.
Onderstaand een overzicht van de kosten (exclusief BTW) die tot en met 2018 zijn
gemaakt:
Project
Historisch vooronderzoek, Hof van Twente
Interne kosten HVO en projecten Hengevelde
Gijmink A, Goor
Gijmink B (deel 1) Goor
Slotsweg, Hengevelde
Eeftinkstraat, Hengevelde
Totaal

Gemaakte
kosten
€ 23.300,00
€ 15.852,00
€ 25.851,33
€ 757.788,74
€ 7.243,00
€ 6.500,00
€ 836.535,07

De kosten die gemaakt zijn bij het project Gijmink B zijn hoog. Dit omdat de
werkzaamheden, ten gevolge van de aanwezigheid van asbest in de bodem, onder
asbestcondities uitgevoerd moesten worden.
1.2 Het Rijk kent een suppletieregeling. Op grond van deze regeling kan de gemeente
een bijdrage van het Rijk krijgen van 70% van de gemaakte kosten, zijnde € 585.574,55.
1.3 Voor de suppletieaanvraag is een raadsbesluit nodig. Dit is een voorwaarde die
voortvloeit uit de suppletieregeling van het Rijk. Dit raadsvoorstel is dan ook bedoeld om
uw gemeenteraad te laten besluiten tot het indienen van een suppletieaanvraag.
Risico’s
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties dient een besluit te nemen
over de suppletieaanvraag. Het risico bestaat dat het Rijk de aanvraag niet (geheel)
honoreert.
Alternatieven
Geen.

Uitvoering
De suppletieregeling betreft een regeling van vergoeding van kosten in verband met de
mogelijke aanwezigheid van explosieven op basis van een aanvraag, die ingediend kan
worden nadat de kosten zijn gemaakt.
Nadat de raad hiertoe een besluit genomen heeft zal de aanvraag worden ingediend bij
het ministerie. Dit dient voor 1 april 2019 te gebeuren. Na toekenning van de aanvraag
vindt een verwerking plaats bij de financiële afwikkeling van de desbetreffende projecten.
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