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Geadviseerd besluit 

Het ministerie van BZK te verzoeken om een aanvullende uitkering voor de kosten van het 

onderzoeken, opsporen en ruimen van conventionele explosieven ter hoogte van: 

1. € 516.198,- (excl. BTW, zijnde 70 % van € 737.425,-) voor het woningbouwproject 

Wolfsheide en; 

2. € 225.716,- (excl. BTW, zijnde 70 % van € 322.152,-)  voor de aanleg van het fietspad bij 

de provinciale weg N225 

 

Toelichting op beslispunten 
Het ministerie van BZK hanteert een bommenregeling. Deze regeling houdt in dat in geval van 

opsporing en ruiming van explosieven gemeenten een bijdrage van 70 % in de kosten kunnen 

ontvangen. Waar voorheen nog onderscheid gemaakt werd tussen “veelgebruikers”, uitkering op 

basis van aantallen nieuwbouwwoningen en vaste bedragen voor  Amsterdam, Den Haag en 

Rotterdam is de regeling in september 2014 aangepast. Het onderscheid is komen te vervallen 

waardoor iedere gemeente in aanmerking kan komen voor een bijdrage van 70% in de kosten. Dit 

op basis van de werkelijk gemaakte kosten, en niet langer vooraf op basis van een raming van de 

kosten. De vereiste blijft dat de aanvraag moet worden ingediend op basis van een raadsbesluit. 

 

Omdat de regeling aangepast is, is er een overgangsregeling ingesteld waarbij het eenmalig 

mogelijk is om aanvragen voor 1 juli 2015 in te dienen waarbij uitkering daarvan wordt toegekend 

in de septembercirculaire 2015. Aanvragen die na 1 juli ingediend worden, worden weer volgens de 

tot nu toe gebruikelijke peildatum van 1 maart in behandeling genomen. 

 

1. Voor het woningbouwproject Wolfsheide heeft u al op een eerder moment, namelijk in 

september 2014, een besluit genomen inzake een verzoek om aanvullende uitkering. Het bedrag 

dat in het raadsbesluit opgenomen was betrof een raming voor het opsporen en ruimen van 

explosieven, niet alleen voor het woningbouwproject Wolfsheide maar ook voor het 

woningbouwproject Willemsen Naaldhout. Met de wijziging van de regeling is een uitkering op basis 

van een raming niet meer mogelijk en is een nieuw raadsbesluit gebaseerd op de daadwerkelijk 

gemaakte kosten een vereiste. Van Wanrooij – Van Schijndel, bouwer van het bouwproject 

Wolfsheide heeft een verzoek bij de gemeente neergelegd of zij op basis van de kosten gemaakt in 

2014,  aan u het benodigde besluit wil voorleggen.  
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2. In 2014 heeft de provincie groot onderhoud uitgevoerd aan de provinciale weg N225. Gelijktijdig 

met dit groot onderhoud is ook de aanleg van een nieuw fietspad gerealiseerd. Ook hier zijn kosten 

gemaakt voor  het opsporen en ruimen van explosieven. De provincie heeft eveneens een verzoek 

bij de gemeente neergelegd of zij op basis van de kosten gemaakt in 2014,  aan u het benodigde 

besluit wil voorleggen om bij het ministerie van BZK een verzoek in te dienen. Een provincie kan 

hiervoor niet eigenstandig een aanvraag bij het ministerie indienen.  

 

Beoogd effect 

Het verkrijgen van een aanvullende uitkering vanuit het ministerie van BZK ten gunste van 

genoemde partijen. 

 

Kader 

Een raadsbesluit is nodig voor de aanvraag van een rijksbijdrage voor het onderzoeken, opsporen 

en ruimen van niet gesprongen conventionele explosieven (CE) uit de Tweede Wereldoorlog. 

 

Argumenten 
1. Voor het woningbouwproject Wolfsheide is in 2003 een realisatieovereenkomst gesloten tussen 

van Wanrooij- Van Schijndel bouw- en ontwikkelingsmaatschappij en de gemeente Renkum. 

Onderdeel van deze overeenkomst is een inspanningsverplichting voor de gemeente om mogelijke 

bijdragen in de kosten te regelen. 

 

2. Het groot onderhoud van de N225 en met name de realisatie van het fietspad zijn in afstemming 

met de gemeente tot stand gekomen. De extra kosten gemoeid met het opsporen en ruimen van 

de explosieven waren eerder niet voorzien en drukken negatief op het project van de provincie. 

Gezien de samenwerking met de provincie op dit project is het niet meer dan redelijk dat het 

verzoek van de provincie voorgelegd wordt aan de raad. 

  

Daarnaast is medewerking van de gemeente noodzakelijk omdat een rijksbijdrage voor 70 % van 

de meerkosten alleen worden verkregen als middels een raadsbesluit een verzoek wordt gedaan bij 

het ministerie van BZK. 

 

Kanttekeningen 

Geen. 

 

Draagvlak 
Beide partijen zijn gebaat bij een financiële tegemoetkoming in de kosten die zij gemaakt hebben 

naar aanleiding van het opsporen en ruimen van explosieven. Daarbij geeft de gemeente 

uitwerking aan de overeenkomst tussen de gemeente Renkum en Van Wanrooij- Van Schijndel 

Bouw- en ontwikkelingsmaatschappij en draagt een besluit bij aan de goede relatie tussen de 

gemeente Renkum en de Provincie Gelderland.  

 

Aanpak/Uitvoering 
Na uw instemming met het geadviseerde besluit zal voor 1 juli 2015 het verzoek tot bijdrage in de 

kosten bij het Ministerie van BZK worden ingediend. Als het verzoek gehonoreerd wordt zal deze in 

de septembercirculaire 2015 toegekend worden. 

 

Communicatie 

Betrokken partijen worden op de hoogte gesteld van uw besluit. 

 

Financiële consequenties 

Geen. 
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Juridische consequenties 
1. In de overeenkomst met Van Wanrooij – Van Schijndel Bouw- en ontwikkelingsmaatschappij  is 

het volgende afgesproken: 

De gemeente zal alle mogelijke medewerking verlenen aan en zich maximaal inspannen voor het 

verkrijgen van maximale Rijksbijdragen en/of andere bijdragen die aan onderzoeken naar de 

eventuele aanwezigheid van niet gesprongen explosieven (nge’s) uit de Tweede Wereldoorlog 

verbonden zijn. Voor zover de onderzoekskosten naar nge’s op grond van de desbetreffende 

regelgeving niet of slechts gedeeltelijk van Rijkswege of anderszins aan de gemeente kunnen 

worden vergoed, zal de exploitant die kosten voor haar rekening nemen. 

Met onderhavig raadsbesluit voldoet de gemeente aan haar inspanningsverplichting. De kosten 

voor de onderzoeken die niet door de suppletie worden gedekt, komen voor rekening van de 

projectontwikkelaar. 

2. In relatie tot de Provincie Gelderland zijn geen juridische consequenties te benoemen. 

 

WMO-aspecten 

Niet van toepassing. 

 

Duurzaamheid 

Niet van toepassing. 

 

Effect op vermindering regeldruk 

Geen. 

 

Alternatieven  
Gelet op de reeds met de projectontwikkelaar van het woningbouwproject Wolfsheide gemaakte 

afspraken is er geen alternatief. Voor wat betreft het verzoek van de Provincie Gelderland kan het 

niet instemmen met het verzoek de onderlinge relatie onder druk zetten.  

 

 


