Raadsvergadering 28 maart 2019
Nr.: 12/19

AAN de gemeenteraad

Onderwerp: Declaratie kosten opsporing en ruimen explosieven (NGE's).

Portefeuillehouder: Burgemeester mr. J.W.M. Engels.

Voorstel:
In te stemmen met de declaratie van kosten voor het opsporen en ruimen van explosieven tot en
met 2018, voor een bedrag € 124.040,74 exclusief B.T.W.

Toelichting:
Inleiding:
Door de gaswinning is de kans op een aardbeving in de gemeente Loppersum groter dan in andere
delen van Nederland, hierdoor is de kans op een ongecontroleerde/ spontane detonatie van niet
gesprongen explosief (NGE) in gemeente Loppersum ook groter. Daarom is in 2015 gestart met
het op grote schaal opsporen van NGE's binnen de gemeente Loppersum. De kosten die hiervoor
worden gemaakt zijn deels te declareren bij het Rijk. Om in aanmerking te komen voor deze
bijdrage, moet een raadsbesluit aan het ministerie van BKZ worden toegezonden

Overwegingen:
Met ingang van 2015 heeft het ministerie van binnenlandse zaken (BKZ) de spelregels voor het
vergoeden van de kosten opsporen en ruimen explosieven verandert. Om in aanmerking te komen
voor een bijdrage volstaat de toezending van een gemeenteraadsbesluit waarin de gemaakte
kosten over het boekjaar voor het opsporen en ruimen van explosieven zijn opgenomen. Er hoeft
geen verdere onderbouwing overlegd te worden. De BTW komt, net als onder het voormalige
Bijdragebesluit, niet voor compensatie in aanmerking. In de opgave van de gemaakte kosten is
daarom duidelijk opgenomen dat de bedragen exclusief btw zijn. Dit voorstel betreft de te
declareren kosten t/m 2018. De declaratie dient voor 1 april 2019 ingezonden te worden

Plan van aanpak:
Na accordering wordt het raadbesluit samen met een verzoek bij BKZ ingediend.

Risico's:
Geen noemenswaardige risico's.

Financiële dekking:
Totaal nu bij:
- Rijk te declareren, 70%
- NAM te declareren, 30%

Totaal

€ 86.828,52
€ 37.212,22 (exclusief de declaraties uit 2015/2016/2017)
___________
€ 124.040,74

Loppersum, 19 maart 2019
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Loppersum,
mr. J.W.M. Engels, burgemeester.
J.H. Bonnema, secretaris.
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De raad van de gemeente Loppersum;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 februari 2019;
besluit:
In te stemmen met de declaratie van kosten voor het opsporen en ruimen van explosieven tot en
met 2018, voor een bedrag € 124.040,74 exclusief B.T.W.
Totaal nu bij:
- Rijk te declareren, 70%
- NAM te declareren, 30%

Totaal

€ 86.828,52
€ 37.212,22 (exclusief de declaraties uit 2015/2016/2017)
___________
€ 124.040,74

Vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Loppersum
gehouden op 28 maart 2019 nr. 12.
De raad voornoemd,

mr. J.W.M. Engels, voorzitter.

R.Sj. Bosma, griffier.
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