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Onderwerp: 
Aanvraag suppletie-uitkering bommenregeling

Voorgesteld besluit:

1. tot het instemmen met het aanvragen van een suppletie-uitkering vanuit het 
Gemeentefonds voor een bedrag van 68% (maximum uitkeringspercentage) van de kosten 
die zijn gemaakt voor het onderzoeken en opsporen van ontplofbare oorlogsresten binnen de 
gemeente Alblasserdam.
2. Voor de opsporing van ontplofbare oorlogsresten een bijdrage van 68% van € 138.224,68 
(excl. btw) zijnde € 93.992,78 middels een suppletie-uitkering te vragen bij het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Inleiding
Er zijn kosten gemaakt voor het opsporen van ontplofbare oorlogsresten uit de Tweede Wereldoorlog. 
Via de zogeheten ‘bommenregeling’ van het Gemeentefonds kunnen gemeenten een suppletie-
uitkering aanvragen bij het Rijk voor 68% van de gemaakte explosievenopsporingskosten (excl. btw). 
Hiervoor dient voor 1 april 2022 een aanvraag met een raadsbesluit te worden verzonden naar het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Beoogd effect
Het ontvangen van een suppletie-uitkering van 68% van de gemaakte kosten voor het onderzoeken 
en opsporen van ontplofbare oorlogsresten in de gemeente Alblasserdam. 

Argumenten
1. Om gebruik te kunnen maken van de suppletie-uitkering bommenregeling.

Uit de bodembelastingkaart van de gemeente Alblasserdam blijkt dat er delen van de gemeente 
verdacht zijn op het mogelijk aantreffen van ontplofbare oorlogsresten. Uit veiligheidsoverwegingen is 
het noodzakelijk om in sommige gebieden voorafgaande aan bodemroerende werkzaamheden 
onderzoek te laten uitvoeren naar de aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten in de bodem.

2. Dit zijn de gemaakte kosten voor explosievenopsporing in de gemeente Alblasserdam.

In 2021 zijn de volgende kosten gemaakt:

Dieptedetectie Nedstaal

Op het Nedstaal terrein zijn de opsporingswerkzaamheden afgerond. Hier is dieptedetectie uitgevoerd 
door Heijmans in opdracht van Stepforward B.V. in het kader van opsporing naar ontplofbare 
oorlogsresten. Een deel van deze kosten (31.930,00 excl. btw) zijn in de vorige suppletieaanvraag al 
meegenomen. Het gaat hierbij om de resterende kosten. De uitgevoerde werkzaamheden bedragen 
de aan- en afvoer van materieel en bouwplaatsvoorzieningen. Er heeft dieptedetectie plaatsgevonden 
voor in totaal een oppervlakte van 22.000 m2. Hiervoor zijn in totaal € 167.439,68 ex btw aan kosten 
gemaakt door Stepforward B.V. Voor de suppletieaanvraag uit 2021 is reeds € 31.930,00 excl. btw 
ingediend. Het totaalbedrag minus de reeds ingediende suppletie bedraagt dan in totaal € 135.509,68 
excl. btw. Hiervan komt 68% in aanmerking voor de suppletie (€ 92.146,58).

Advieskosten 



De gemeente Alblasserdam heeft kosten over het jaar 2021 € 2.715,00 excl. btw aan 
adviseringskosten gemaakt. Saricon heeft de gemeente geadviseerd over o.a. de 
suppletiebegeleiding, werkzaamheden aan de Kerkstraat en heeft een detectieplan 
beoordeeld. Hiervan komt 68% in aanmerking voor de suppletie (€ 1.846,20).

Totale kosten

De totaal gemaakte kosten bedragen € 138.224,68. De aan te vragen suppletie-uitkering bedraagt 
€ 93.992,78 (68%).

Kanttekeningen
Geen. 

Financiële informatie
Na het uitkeren van de suppletie zal de gemeente aan Stepforward B.V. de gemaakte kosten ten 
behoeve van het project dieptedetectie Nedstaal uitkeren (á € 92.146,58). De overige suppletie (€ 
1.846,20) is ten behoeve van de gemaakte kosten van de gemeente zelf. 

Verzoeken die voor 1 april 2022 bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  zijn 
ingediend worden in de meicirculaire 2022 toegekend.

Uitvoering
De suppletieaanvraag bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal Saricon 
voor de gemeente Alblasserdam verzorgen.

Communicatie
Geen.

Eerdere besluitvorming
Op 20 april 2021 is besloten om een aanvraag te doen voor het verkrijgen van een suppletie-uitkering 
vanuit het gemeentefonds voor de kosten die zijn gemaakt voor het onderzoeken en opsporen van 
ontplofbare oorlogsresten binnen de gemeente Alblasserdam in de jaren 2018, 2019, 2020. 
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