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Inleiding 
In de afgelopen jaren heeft gemeente Oudewater onderzoek laten uitvoeren naar niet-gesprongen explosieven uit de 
Tweede Wereldoorlog. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Ministerie van BZK) biedt de 
mogelijkheid om een vergoeding aan te vragen van 68% voor de kosten van deze werkzaamheden. Deze regeling staat 
bekend als de ‘Bommenregeling’.  
 
Tot vijf jaar na afloop van het onderzoek kan een aanvraag worden ingediend. Aanvragen kunnen jaarlijks worden 
ingediend vóór 01 april. Een aanvraag bestaat uit een raadsbesluit waarin:  

  De gemaakte kosten zijn vastgesteld; en  
  De gemeenteraad het Ministerie van BZK verzoekt om suppletie uit het gemeentefonds ter hoogte van 68% van 

deze kosten (exclusief BTW) 

 
Bommenonderzoek in Oudewater in de afgelopen jaren  
In Maart 2019 heeft gemeente Oudewater voor de laatste maal een suppletieverzoek ingediend bij het Ministerie. 
Sindsdien heeft gemeente Oudewater een gemeentebreed historisch vooronderzoek conventionele explosieven laten 
uitvoeren. Met dit gemeentebrede onderzoek is in beeld gebracht welke delen van Oudewater verdacht zijn op niet-
gesprongen explosieven, en ook welke gebieden niet. Bij werkzaamheden in de bodem, is met deze kaart duidelijk waar 
geen risico is als er wordt gegraven, en voor welke gebieden nog nader onderzoek nodig is. Met het gemeentebrede 
onderzoek zijn veel minder kleine onderzoeken bij specifieke werkzaamheden of ontwikkelingen nodig. 
In de bijlage is de overzichtskaart opgenomen waarin de verdachte gebieden zijn weergegeven.  
 
 
 
 
  
 
   
 
De raad besluit 

1. De gemaakte kosten in de periode van maart 2019 tot en met december 2021 voor het onderzoeken, opsporen 
en ruimen van niet-gesprongen explosieven vast te stellen op €14.344,- exclusief BTW. 

2. Bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een aanvraag in te dienen voor een suppletie-
uitkering uit het gemeentefonds ter hoogte van 68% van €14.344,- = €9.753,92. 



 
 
   
 
De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving 
Bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake de huishouding van de gemeente (108 j. 147 Gemeentewet). In de 
meicirculaire van het gemeentefonds is vastgelegd dat een Raadsbesluit waarin de gemaakte kosten worden vastgesteld 
moet worden ingediend om de bijdrage aan te vragen. 
 
   
 
Beoogd effect 
Een suppletie-uitkering ontvangen voor een deel van de kosten die zijn gemaakt voor onderzoek naar niet gesprongen 
explosieven. 
 
   
 
Argumenten 
1. De gemaakte kosten in de periode van maart 2019 tot en met december 2021 voor het onderzoeken, opsporen en 
ruimen van niet-gesprongen explosieven vast te stellen op €14.344,- exclusief BTW. 
De gemeente Oudewater heeft afgelopen jaren onderzoek laten uitvoeren naar niet-gesprongen explosieven uit de 
Tweede Wereldoorlog en daarvoor kosten gemaakt. Over de periode maart 2019 tot en met december 2021 bedragen 
deze kosten in totaal € 14.344,- exclusief BTW. 
  
2. Bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een aanvraag in te dienen voor een suppletie-uitkering 
uit het Gemeentefonds ter hoogte van 68% van €14.344,- = €9.753,92. 
Het Ministerie van BZK biedt de mogelijkheid om een suppletie-uitkering aan te vragen van 68% voor de gemaakte 
kosten van deze werkzaamheden. Deze regeling staat bekend als de ‘Bommenregeling’. 
Tot vijf jaar na afloop van de werkzaamheden kan een aanvraag worden ingediend. Aanvragen kunnen jaarlijks worden 
ingediend vóór 1 april. Een aanvraag bestaat uit een raadsbesluit waarin de gemaakte kosten zijn vastgesteld en de raad 
het Ministerie van BZK verzoekt om suppletie uit het gemeentefonds ter hoogte van 68% van deze kosten (exclusief 
BTW). 
 
   
 
Kanttekeningen 
 
 
   
 
Financiën 
Toekenning van de suppletie-uitkering levert de gemeente inkomsten op/ zorgt voor vermindering van de gemaakte 
kosten 
 
   
 
Uitvoering 
Na vaststelling van de gemaakte kosten door de raad, wordt de aanvraag ingediend bij het Ministerie van BZK. 
 
   
 
Communicatie 
Niet van toepassing 
 
   
 
Samenhang met eerdere besluitvorming 
Niet van toepassing 
 
   



 
Bijlagen 
D/21/047603 - Overzicht bommenonderzoek 
D/21/047604 - factuur gemeentebreed onderzoek Oudewater 
D/21/047605 - factuur 2 gemeentebreed onderzoek Oudewater 
D/22/049473 - raadsbesluit 
D/22/050659 - Overzichtskaart aandachtsgebieden niet-gesprongen explosieven 


