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Aanvraag suppletie-uitkering bommenregeling 

Voorgesteld besluit:

1. Een aanvraag te doen voor het verkrijgen 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 2021 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 conventionele explosieven 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. Ter dekking van onderstaande kosten voor explosievenopsporing in de gemeente Alblasserdam.

 2018:

 Lammetjeswiel

Voor het projectgebied Lammetjeswiel is een risicoanalyse conventionele explosieven uitgevoerd door 
Saricon. De kosten van de risicoanalyse bedroegen  € 7.267,50 (exl btw). 

 2019

Baggeren Alblas



Voor het baggeren in verdacht gebied van de binnenzijde van de Alblas hebben er 
opsporingswerkzaamheden plaatsgevonden door Bodac. De kosten van deze werkzaamheden 
bedroegen in totaal € 13.050 (exl btw).

Update CE-bodembelastingkaart 1e en 2e termijn

Door Saricon is een update uitgevoerd van de CE-bodembelastingkaart. Hierin zijn verdachte 
gebieden herzien aan de hand van de destijds geldende richtlijnen. De kosten voor de update van de 
bodembelastingkaart bedroegen in totaal  € 14.160,00 (exl. btw). 

Vliegtuigwrak Kortland

In polder Kortland is een opsporing uitgevoerd met betrekking op de aanwezigheid van een 
vliegtuigwrak met mogelijk aanwezige ontplofbare oorlogsresten. Het vliegtuigwrak is in beeld 
gebracht en er zijn diverse munitieartikelen aangetroffen. De kosten van de opsporing bedroegen  € 
6.565,00 (exl btw). 

 Kerkstraat

Door Van den Herik is tweemaal begeleiding uitgevoerd voor werkzaamheden in de Kerkstraat. De 
kosten voor de begeleidingswerkzaamheden bedroegen € 3.000,- (excl. btw).

 2020

 Advies

Er zijn wat kosten gemaakt voor advies m.b.t. het opsporen van ontplofbare oorlogsresten vanuit de 
gemeente aan Saricon als adviesbureau. De kosten hiervoor waren in 2020 € 1.818,00 (exl btw).

 Kerkstraat

Door Van den Herik zijn er werkzaamheden op het gebied van opsporing van ontplofbare 
oorlogsresten uitgevoerd m.b.t. proefsleuven in de Kerkstraat. De kosten hiervoor bedroegen  € 
485,00 (excl. btw).

 Dieptedetectie Nieuwland Parc

Voor een blindgangerlocatie is aan de Hoogendijk Nieuwland Parc een dieptedetectie uitgevoerd door 
Euroradar. Deze locatie is door Euroradar vrijgegeven. De kosten voor de opsporing waren in totaal   
€ 61.383,72 (exl btw) en zijn betaald door Goodman Alblasserdam Logistics (Netherlands) B.V.

 Dieptedetectie Nedstaal

Op het Nedstaal terrein wordt momenteel dieptedetectie uitgevoerd door Heijmans in opdracht van 
Stepforward B.V. in het kader van opsporing naar ontplofbare oorlogsresten. De reeds uitgevoerde 
werkzaamheden bedragen de aan- en afvoer van materieel en bouwplaatsvoorzieningen. Wat betreft 

de dieptedetectie is 5.400m2 uitgevoerd van de ca. 22.000m2. De reeds uitgevoerde werkzaamheden 
bedroegen in totaal € 31.930,00 (exl. btw) en zijn door Stepforward B.V. betaald. 

 Totale kosten

De totaal gemaakte kosten bedragen € 139.659,22. De aan te vragen suppletie-uitkering bedraagt € 
94.968,27 (68%).

Kanttekeningen
Geen.



Financiële informatie
Na het uitkeren van de suppletie zal de gemeente aan Goodman Alblasserdam Logistics 
(Netherlands) B.V  van de gemaakte kosten ten behoeve van het project dieptedetectie Nieuwland 
Parc uitkeren (á € 41.740,93). 

Ook zal de gemeente aan Stepforward B.V. na het uitkeren van de suppletie de gemaakte kosten ten 
behoeve van het project dieptedetectie Nedstaal uitkeren (á € 21.712,40)

 De overige suppletie is ten behoeve van de gemaakte kosten van de gemeente zelf. 

Verzoeken die voor 1 april 2021 bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  zijn 
ingediend worden in de meicirculaire 2021 toegekend.

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

Communicatie
Geen.

Eerdere besluitvorming
Geen.



CONCEPT RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Alblasserdam;

gelet op:
artikel 192, lid 1 van de Gemeentewet

gelet op:
suppletieregeling verloopt d.m.v. vastgesteld Raadsbesluit aan Ministerie

B E S L U I T:

1. Een aanvraag te doen voor het verkrijgen 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.


