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Geadviseerd besluit

1. Het ministerie van BZK te verzoeken om een suppletie-uitkering uit het gemeentefonds van 

€ 269.324,12 excl. btw (zijnde 70% van € 384.748,74 excl. btw) als tegemoetkoming in de 

gemaakte kosten van het onderzoeken, opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de 

Tweede Wereldoorlog in het kader van het project aanleg glasvezel Oosterbeek;

Toelichting op beslispunten
In 2015 is in Oosterbeek een glasvezelnetwerk aangelegd. Met Reggefiber (thans KPN) is in dat verband 
een overeenkomst gesloten. Daarin is o.m. bepaald dat wij ons inspannen om een suppletie-uitkering te 
verkrijgen uit de zgn. ‘bommenregeling’. Daarmee wordt beoogd (een gedeelte van) de gemaakte kosten 
binnen dit project vergoed te krijgen van het Rijk.

Aan het aanvragen van de bijdrage moet een raadsbesluit ten grondslag liggen over de gemaakte kosten. 

Beoogd effect
Met uw besluit wordt voldaan aan de voorwaarden die gelden bij het aanvragen van een tegemoetkoming 

in de kosten via de suppletie uit het gemeentefonds. De gemeente loopt geen financieel risico; de 

bijdrage is een tegemoetkoming in de door Reggefiber gemaakt kosten van het onderzoeken, opsporen en 

ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het kader van het project aanleg 

glasvezel Oosterbeek.

Kader
Het Rijk besloot in 1986 dat de financiële verantwoordelijkheid voor de opsporing van conventionele 

explosieven bij gemeenten of derden ligt, maar in uitzonderlijke gevallen kan het Rijk een 

tegemoetkoming in de kosten geven. Dit Bijdragebesluit werd in 2009 omgezet in de zogenaamde 

‘bommenregeling’, die via het Gemeentefonds loopt. In 2014 is bommenregeling door het Ministerie van 

BZK aan gepast (septembercirculaire Gemeentefonds 2014).  Alle gemeenten kunnen, vanaf 2015, in 

geval van opsporing en ruiming van explosieven een bijdrage van 70 procent in de, werkelijk gemaakte, 

kosten ontvangen door het indienen van een raadsbesluit.



Voorstel aan de raad

Argumenten

1. Zonder uw raadsbesluit is het niet mogelijk om een suppletie-uitkering aan te vragen. 

Kanttekeningen
Reggefiber boekt een nadeel op het opsporen ca. van niet gesprongen explosieven. Daarmee is uiteraard 

in de business-case rekening gehouden. Voor een goed begrip wijzen wij u er op dat de kosten die wíj voor 

de aanleg van het glasvezelnetwerk hebben gemaakt volledig zijn gedekt uit de ontvangen (lengte-

afhankelijke) leges. 

Draagvlak
n.v.t.

Aanpak/Uitvoering
Het raadsbesluit wordt samen met een verzoek om een bijdrage vanuit het Gemeentefonds ingestuurd 

naar het ministerie van BZK. Wij zorgen ervoor dat dat vóór 1 maart 2017 gebeurd. 

Op basis van het raadsbesluit zal de suppletiebijdrage uit de bommenregeling, bestaande uit 70 procent 

van de aangegeven kosten aan Renkum worden uitgekeerd. Na ontvangst van de suppletie-uitkering 

brengt Reggefiber 70% de gemaakte kosten van € 381.706,74, te weten € 267.194,71 excl. btw, in 

rekening. Wordt er geen suppletie-uitkering ontvangen, zal Reggefiber ook geen kosten in rekening 

brengen bij de gemeente.  Daarnaast heeft de gemeente Renkum € 3.042,00 aan advieskosten betaald. 

Deze uitgaven hebben eveneens betrekking op kosten conventionele explosieven uit de Tweede 

Wereldoorlog.

Communicatie
Geen bijzondere media-aandacht. 

Financiële consequenties
In totaal zijn voor dit project kosten gemaakt ad € 384.748,74 voor het opsporen ca. van conventionele 
explosieven. Van dit bedrag wordt 70 procent (€ 269.324,12) vergoed vanuit het Gemeentefonds. 
Reggefiber neemt 30% van hun kosten, is € 114.512,03, voor hun rekening. Het niet vergoede deel van 
de gemeentelijk advieskosten past binnen de begroting.

Juridische consequenties
n.v.t.

WMO-aspecten
n.v.t.

Duurzaamheid
n.v.t.

Gezondheid
n.v.t.

Effect op vermindering regeldruk
n.v.t.

Alternatieven 
n.v.t.
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Opsporen en ruimen Conventionele Explosieven (CE) bij project Aanleg Glasvezel in Oosterbeek.
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