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gemeente Steenbergen

Raadsvergadering Agendanummer:

Onderwerp: het indienen van een suppletieaanvraag voor derde (Waterschap Brabantse Delta) 
voor het opsporen en ruimen van conventionele explosieven in het kader van 
baggerwerkzaamheden in de rivier de Dintel.

Steenbergen; 14 februari 2023

Aan de raad,

1. Inleiding
Het Waterschap Brabantse Delta heeft in overleg met de gemeente Steenbergen voorbereidingen 
getroffen voor het baggeren de rivier de Dintel. Onderdeel van deze voorbereiding betrof het 
onderzoek naar zogenoemde "Niet Gesprongen Explosieven" (NGE) uit de Tweede Wereldoorlog. Dit 
onderzoek was uit veiligheidsoverwegingen noodzakelijk vanwege risico's op NGE op het 
grondgebied van de Gemeente Steenbergen.

Dit onderzoek is half november 2022 afgerond, maar resulteerde wel in kosten voor het Waterschap 
Brabantse Delta. Het Waterschap Brabantse Delta heeft onze gemeente verzocht een suppletie
aanvraag bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in te dienen op basis van 
de zogenoemde "bommenregeling". De "bommenregeling" houdt in dat gemaakte kosten voor het 
onderzoeken en ruimen van explosieven gedeeltelijk vergoed kunnen worden vanuit het Rijk. De 
suppletie-uitkering bedraagt dan 6896 van de werkelijk gemaakte kosten (ex btw).

Om de gemaakte kosten van een onderzoek te compenseren kan alleen de gemeente jaarlijks bij het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een suppletie (een bijdrage) aanvragen.
Via een raadsbesluit geeft de raad dan akkoord op het indienen van een suppletieverzoek.

Een getekend raadsbesluit is daarbij een door het ministerie van Binnenlandse Zaken vereiste 
randvoorwaarde voor de aanvraag van suppletie. Dit getekende raadsbesluit wordt dan gestuurd 
naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Na akkoord door het ministerie volgt de uitbetalingvia 
het gemeentefonds in de meicirculaire. Is het raadsbesluit voor 1 april 2023 gestuurd, dan volgt, na 
akkoord, uitbetaling in de meicirculaire van 2023. Na 1 april wordt deze een jaar later uitgekeerd 
(meicirculaire 2024). Een raadsbesluit (en dus ook een raadsprocedure) is dus een vereiste, wil men 
in aanmerking komen voor suppletie. De suppletie wordt dan overgemaakt naar het waterschap.
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De gemeente kan wel suppletie aanvragen voor kosten die gemaakt zijn door een derde partij (in dit 
kader het Waterschap Brabantse Delta). De gemeente fungeert dan als een tussenpersoon 
(inspanningspartner) voor een derde partij die zelf geen suppletie kan aanvragen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft in principe geen bezwaar tegen suppletieverzoeken 
voor derde partijen. Richtsnoer is dat de bommenregeling in het gemeentefonds niet is bedoeld 
voor het compenseren van private partijen voor kosten die anders door de markt zouden worden 
gedragen. De gemeente moet dan in de optiek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties zelf een inschatting maken of het opnemen van de kosten van derden door 
suppletieaanvraag legitiem is.

De werkzaamheden die gedaan worden betreffen er een van algemeen economisch en 
veiligheidsbelang en dragen bij aan een veilige gemeentegrens en veilige vaarwegen van 
Steenbergen. De Dintel is daarbij een belangrijke levensader voor Steenbergen en Moerdijk, zowel in 
economische zin (Cosun) als in recreatieve zin (Dintelsas). Met het grondige onderzoek maakt het 
Waterschap onze vaarwegen een stuk veiliger. Daarnaast zorgt het baggeren voor een diepere en 
schonere rivierbedding en zorgt baggeren dat het water zuurstofrijker wordt. Dit draagt dan bij aan 
een beter leefklimaat voor het bodem- en plantenleven in de rivier.

De rivier de Dintel bevindt zicht op de gemeentegrens tussen Steenbergen en Moerdijk. De kosten 
(en de suppletieaanvraag) voor het onderzoek zijn daarom verdeeld aan de hand van een 
verdeelsleutel, waarbij de kosten per gemeente zijn bepaald aan de hand van het aantal benaderde 
objecten in het grondgebied van de gemeente. Onder het hoofdstuk "middelen" staat de 
verdeelsleutel beschreven.

2. Achtergrond
In het kader van de "bommenregeling" keert het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 680Zo van de werkelijk gemaakte kosten uit via het Gemeentefonds. Dit percentage 
is recentelijk verlaagd van 700Zo naar 680Zo in het kader voor het oprichten van het "Kenniscentrum 
explosieven Tweede Wereldoorlog".

Vóór 1 april 2023 moet een suppletieaanvraag door middel van een raadsbesluit in bezit zijn bij het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In dit raadsbesluit moeten dan de 
werkelijk gemaakte kosten (ex btw) worden vermeld. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties vraagt geen verdere onderbouwing in het raadsbesluit. Suppletieaanvragen 
worden dan in de meicirculaire van 2023 toegekend. Wanneer de aanvraag later dan 1 april 2023 
wordt ingediend, volgt suppletie een jaar later (in 2024). De btw over de kosten komt niet in 
aanmerking voor suppletie. Het gaat dus hier om het bedrag exclusief btw.

3. Overwegingen
Tijdens de bevrijding van Nederland (in de Tweede Wereldoorlog) heeft het gebied in de gemeente 
Steenbergen een aantal dagen zwaar onder vuur gelegen. Bij nieuwe ontwikkelingen waar nog niet 
in de grond is geroerd en waar nog geen nader onderzoek naar is gedaan, dient er uit het oogpunt 
van veiligheid gezocht te worden naar "Niet Gesprongen Explosieven" (NGE) uit de Tweede 
Wereldoorlog.
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Tijdens voorbereidende werkzaamheden in 2021 bleek dat een aanzienlijk gedeelte van de te 
baggeren wateren historisch onderzocht diende te worden op NGE. Uit dit onderzoek is vervolgens 
gebleken dat een groot gedeelte nader gedetecteerd en vervolgens benaderd moet worden.Er zijn 
geen explosieven gevonden. De veldwerkzaamheden (inclusief analyse) zijn half november 2022 
afgerond, maar resulteerde wel in kosten voor het Waterschap Brabantse Delta.

Eerder heeft college en raad al ingestemd met een andere suppletieaanvraag vanuit het waterschap 
(voor baggerwerkzaamheden in Dinteloord en Nieuw-Vossemeer). Het Rijk heeft akkoord gegeven 
en deze worden in de meicirculaire van 2023 verstrekt.

4. Middelen

Totale kosten en de verdeelsleutel.
Het totaalbedrag van alle onderzoeken (zowel binnen de gemeentegrens van Moerdijk als van 
Steenbergen) bedraagt C 486.599,82 exclusief btw. Voor het historische NGE onderzoek (analyse en 
beoordeling) en de detectie zijn de kosten 50/50 verdeeld. Bij de benadering zijn de kosten van de 
MVO-groep verdeeld over het aantal objecten in de gemeentegrens. Dit resulteerde in een hoger 
bedrag voor Moerdijk omdat daar meer objecten benaderd moesten worden. De survey voor de 
benadering is wel met 50/50 verdeeld.

De kosten voor Steenbergen.
De gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen van niet gesprongen conventionele explosieven 
bedraagt in zijn totaliteit C 221.637,60 exclusief btw. Hiervan kan 680Zo ontvangen worden als 
suppletie. Het suppletiebedrag is dan C 150.713,57 (dus 680Zo van 
C 221.637,60).

Onderstaand is een tabel te zien waarop het totaalbedrag gebaseerd is. Ook is de verdeelsleutel te 
zien tussen Steenbergen en Moerdijk.

Product Kosten voor Kosten voor Totaal Verdeelsleutel
Steenbergen Moerdijk

(Historisch) Onderzoek C 1.766,50 C 1.766.50 C 2.546,00 50/50
NGE (analyse en 
beoordeling).
Detecteren verdachte
objecten

C 12.281,00 C 12.281,00 C 24.562,00 50/50

Benaderen verdachte C 207.590,10 C 250.874,72 C 458.464,82 Naar aantal
objecten objecten

Survey: 50/50

Totale kosten ex. btw C 221.637,60 C 264.922,22 C 486.559,82
BTW 21 “/o C 46.543,90 C 55.633,67 C 102.177,57

Totale kosten incl. btw C 268.181,50 C 320.555,89 C 588.737,38
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5. Duurzaamheid
N.v.t. Begrip duurzaamheid wordt in de suppletieaanvraag niet geraakt.

6. Risico's
Er zijn geen kosten gemoeid bij het aanvragen van een suppletie bij het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties. Mocht de suppletieaanvraag niet vóór 1 april 2023 worden ingediend 
dan volgt de suppletie-uitkering een jaar later (in de gemeentefonds meicirculaire van 2024).

Het indienen van een verzoek van derde betreft een vrijwillige inspanningsverplichting die de 
gemeente aangaat jegens het Waterschap Brabantse Delta. De kosten zijn en blijven in zijn geheel 
voor het Waterschap, zij hebben immers de opdracht gegeven voor het baggeren en hebben daarin 
kosten gemaakt. De overige kosten (de overige 320z6) blijven dus voor ook rekening van het 
waterschap. Met de suppletie kunnen zij echter hun kosten drukken op dure onderzoeken naar 
explosieven en verdachte objecten. Daarvoor hebben zij wel de (vrijwillige) hulp nodig van 
gemeenten (want alleen met een raadsbesluit kan suppletie worden aangevraagd). Op het moment 
dat de middelen worden toegekend zal de suppletie aan het waterschap worden uitgekeerd.

Als de aanvraag niet wordt gehonoreerd ontstaat er geen verplichting van de gemeente richting het 
Waterschap Brabantse Delta om (deels) in de kosten te voorzien. De gemeente loopt daarom 
derhalve geen risico bij deze aanvraag. De gemeente zal duidelijk aangeven bij het verzoek tot 
suppletie bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat het gaat om een 
inspanningsverplichting van de gemeente voor het Waterschap Brabantse Delta

7. Communicatie/Aanpak
Wanneer de raad akkoord gaat, zal de aanvraag om suppletie bij het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties worden ingediend via het raadsbesluit waarin de werkelijk gemaakte 
kosten (ex btw) staan. Betaling richting het Waterschap volgt dan na een factuur van het Waterschap 
waarin het te ontvangen suppletiebedrag (C 150.713,57) staat.

8. Voorstel

1. De daadwerkelijke gemaakte kosten (ex. btw) voor het opsporen van conventionele explosieven in 
het kader van baggerwerkzaamheden in de rivier de Dintel vast te stellen op C 221.637,60 (ex btw).

2. een suppletieaanvraag in te dienen bij het Ministerie voor Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijkrelaties ter hoogte van C 150.713,57 {680Zo van C 221.637,60) voor het opsporen van 
conventionele explosieven in het kader van baggerwerkzaamheden in de rivier de Dintel.

3. De suppletie-uitkering na definitieve toekenning beschikbaar stellen aan Waterschap Brabantse 
Delta.

ders van Steenbergen,
de locotiurgemeespàr;

mr. N.M.H.C. Pot-Broos f E.M.J. Rŗent

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethç 
de loco-secretaris,
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