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‘Suppletieaanvraag voor het opsporen en ruimen 

van Conventionele Explosieven’

Wij hebben u een raadsvoorstel aangeleverd voor de raadsvergadering van 22 februari 2016 over 

een suppletieaanvraag bij het ministerie van BZK voor het opsporen en ruimen van Conventionele 

Explosieven. Dit voorstel wordt op 8 februari in de raadscommissie Bedrijvigheid behandeld. 

In het voorstel staat dat wij een aanvraag om suppletie (tegemoetkoming van 70% van de 

gemaakte kosten) kunnen indienen bij het ministerie van BZK. U moet in deze vergadering over het 

aanvragen van suppletie een besluit nemen. Voor 1 maart moet deze aanvraag bij het ministerie 

zijn ingediend. Daarna kan het pas een jaar later.

In het voorstel zijn onder andere de door ons gemaakte kosten van het onderzoek naar 

Conventionele Explosieven opgenomen voor het project ‘Dalzone’. Voor dit project zijn de gemaakte 

kosten die bekend waren ten tijde van het opstellen van het raadsvoorstel opgenomen. Echter 

recent hebben de laatste rekening van € 11.669,89 excl. BTW voor het uitgevoerde onderzoek 

ontvangen. Om hiervoor nog suppletie van 70% (= € 8.168,92) te kunnen aanvragen dient u 

hierover voor 1 maart 2017 te besluiten. Dit houdt in dat dit alleen kan door deze kosten alsnog op 

te nemen in het raadsvoorstel. Daarom stellen wij u voor deze kosten alsnog op te nemen in het 

raadsvoorstel. 

Wij stellen u daarom de volgende ambtshalve wijziging voor in het raadsvoorstel:

Bij het onderdeel ‘Financiële consequenties’ stonden voor het project ‘Dalzone’ de volgende kosten 

opgenomen:

Project Dalzone 
Oosterbeek

Totaal gemaakte 
kosten (excl. BTW)

Suppletie-bedrag
(70%) 

Gemeente Renkum € 29.435,94 € 20.605,16

Totaal € 29.435,94 € 20.605,16

Dit wordt gewijzigd in:

Project Dalzone 
Oosterbeek

Totaal gemaakte 
kosten (excl. BTW)

Suppletie-bedrag
(70%) 

Gemeente Renkum € 41.105,83 € 28.774,81

Totaal € 41.105,83 € 28.774,81


