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Voorgesteld besluit:

1. In te stemmen 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.

Inleiding
De gemeente heeft 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 2023 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 2022 zijn de volgende kosten gemaakt:

 Nedstaal terrein

Voor de locaties waar nog geen risicoanalyse voor was opgesteld, heeft Beobom in opdracht van 
Stepforward een risicoanalyse opgesteld. De kosten hiervan waren € 3.375,00 excl. btw. Hiervan komt 
68% in aanmerking voor de suppletie (€ 2.295,00).

Op het Nedstaal terrein hebben er opsporingswerkzaamheden plaatsgevonden in 2022.  In de 
suppletieaanvraag van het jaar 2021 en een klein gedeelte van begin 2022 zijn er ook 
opsporingskosten ingediend. Deze zijn uiteraard niet meegenomen in deze suppletieaanvraag. Op het 
Nedstaalterrein is dieptedetectie uitgevoerd door Heijmans in opdracht van Stepforward B.V. in het 
kader van opsporing naar ontplofbare oorlogsresten. De uitgevoerde werkzaamheden bedragen de 
aan- en afvoer van materieel en bouwplaatsvoorzieningen, inzet bouwplaats voorzieningen, voorboren 
van puinlagen, transportkosten en de dieptedetectie. Hiervoor zijn in totaal € 160.801,21 excl. btw aan 



kosten gemaakt door Stepforward B.V. Hiervan komt 68% in aanmerking voor de suppletie (€ 
109.344,82).

Advieskosten 

Er zijn over het jaar 2022 € 1.704,00 excl. btw aan adviseringskosten gemaakt. Saricon heeft de 
gemeente geadviseerd over o.a. de suppletiebegeleiding en het behandelen van 
explosievenvraagstukken. Deze facturen heeft de gemeente Alblasserdam betaald. Hiervan komt 68% 
in aanmerking voor de suppletie (€ 1.158,72).

Totale kosten

De totaal gemaakte kosten bedragen € 165.880,21. De aan te vragen suppletie-uitkering bedraagt 
€ 112.798,54 (68%).

Kanttekeningen
Geen

Financiële informatie
Na het uitkeren van de suppletie zal de gemeente aan Stepforward B.V. na het uitkeren van de 
suppletie de gemaakte kosten ten behoeve van het project dieptedetectie Nedstaal en de 
risicoanalyse Nedstaal uitkeren (á € 111.639,82). De overige suppletie (€ 1.158,72) is ten behoeve 
van de gemaakte kosten van de gemeente zelf. 

Verzoeken die voor 1 april 2023 bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  zijn 
ingediend worden in de meicirculaire 2023 toegekend.

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

Communicatie
NvT

Eerdere besluitvorming
NvT



CONCEPT RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Alblasserdam;

B E S L U I T:

1. In te stemmen 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.


