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Onderwerp / voorstel: 
Suppletie-uitkering in het kader van de 
bommenregeling 2022

Aan de Raad.

Voorstel
Wij stellen u voor:
1 ten behoeve van de feitelijke uitgaven in de periode juli 2020 tot en met november 
2021 in verband met het onderzoek en formuleren van een beleid met betrekking tot 
ontplofbare oorlogsresten, bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties een aanvraag in te dienen voor suppletie uit het gemeentefonds ter 
hoogte van 70% van het bedrag € 29.500 ex btw.
2 de bij de meicirculaire toe te kennen bedragen na ontvangst, toe te voegen aan de 
reserve Omgevingswet van waaruit nu de voorfinanciering heeft plaats gevonden.

Inleiding
Bij de actualisatie van het archeologiebeleid is tevens onderzoek gedaan en beleid opgesteld 
ten behoeve van ontplofbare oorlogsresten. Via de zogeheten "Bommenregeling" van het 
Gemeentefonds kunnen gemeenten een suppletie-uitkering aanvragen bij het Rijk voor 70% 
van de gemaakte explosieven opsporingskosten (excl. BTW). Hiervoor dient een raadsbesluit te 
worden verzonden naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Wij 
stellen u voor om hier gebruik van te maken.

Centrale vraag
Kunt u instemmen met het voorstel om suppleties in te dienen voor de kosten die in dit het 
kader van het ontplofbare oorlogsresten beleid zijn gemaakt? 

Beoogd resultaat (wat)
Het ontvangen van een suppletie-uitkering van 70% van de gemaakte kosten voor de 
onderzoeken en het opsporen van conventionele explosieven.

Kader

Geprint op: 27-01-2022 19:14:13uur
/var/websites/gemeentebestuur.woudenberg.nl/documenten/convert/90216bc7-1d0f-4fe7-
b047-0182a16147e5.docx



Beleid op orde Omgevingswet, landelijke “bommen”regeling. 

Argumenten
Bij het verlenen van de opdracht aan RAAP in samenwerking met BeoBom voor de actualisatie 
van het archeologie beleid en het opstellen van een ontplofbare oorlogsrestanten beleid is 
rekening gehouden met het feit dat voor een deel van de kosten suppletie kan worden 
aangevraagd. 
Want een deel van de kosten komen in aanmerking voor de zogenaamde bommenregeling. Het 
Gemeentefonds kent een suppletieregeling voor een financiële tegemoetkoming van het Rijk 
t.b.v. 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 dergelijke vergoeding (maximaal 70% van de gemaakte kosten, excl. btw) voor 
explosievenonderzoek dat zij heeft laten uitvoeren, indien de gemeenteraad instemt met dit 
voorstel. Een dergelijk raadsbesluit dient vervolgens vóór 1 april opgestuurd te worden naar 
het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), directie Financieel-
Economische Zaken (FEZ). Op basis van het raadsbesluit zal de suppletiebijdrage uit de 
bommenregeling met de meicirculaire van het Gemeentefonds worden toegekend aan de 
betreffende gemeente. 

De te declareren kosten zijn in vijf kostensoorten ingedeeld, te weten: 
1. Historisch Vooronderzoek CE; 
2. Opsporing en ruiming CE; 
3. Preventieve maatregelen; 
4. Aanbrengen, in stand houden en verwijderen van spoed/noodvoorzieningen; 
5. Grondwerkzaamheden als gevolg van benaderen en ruimen CE. 
En bedragen gezamenlijk 29.500 ex BTW. Wij stellen voor om voor dit bedrag een suppletie 
verzoek in te dienen. 

Duurzaamheid en inclusie 
Het onderzoek naar het risico van ontplofbare oorlogsresten draagt bij aan een veilig en 
duurzaam Woudenberg. 

Maatschappelijke participatie
Niet van toepassing bij deze administratieve handeling.

Coronavirus 
nvt

Beoogd resultaat (hoe)
Tijdig indienen van het raadsbesluit.

Financiële consequenties
Inmiddels is het hele project afgrond en zijn daarmee ook de kosten inzichtelijk. Volgens 
opgave van de opstellers van het plan is € 29.500 ex BTW direct toe te rekenen aan het 
ontplofbare oorlogsresten onderzoek en beleid. 
Op basis van het raadsbesluit zal de suppletiebijdrage uit de Bommenregeling, bestaande uit 
70% van de aangegeven kosten, in de meicirculaire 2022 van het Gemeentefonds worden 
toegekend aan de gemeente Woudenberg. De toegekende bedragen kunnen dan toegevoegd 
worden aan de reserve Omgevingswet van waaruit nu de voorfinanciering heeft plaats 
gevonden. 

Aanpak/uitvoering
Raadsbesluit dient voor 1 april 2022 ingediend te zijn bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties.

Conclusie
Wij stellen u voor om in te stemmen met het voorstel om een suppletie verzoek in te dienen.
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Communicatie
-

Bijlage(n)
Concept Raadsbesluit. 
Overzicht van de kosten.

Burgemeester en wethouders van Woudenberg

drs. B. Marinussen            M. Jansen-van Harten
secretaris                         burgemeester
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