
Aanvraag suppletie kosten opsporing niet 
gesprongen explosieven 

voor beeldvormende raad 

 naam opsteller: B. Elshof 
 telefoonnummer: 377 248 
 e-mailadres: b.elshof@doetinchem.nl 

 
 
Te besluiten om: 
1. Een aanvraag in te dienen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

voor suppletie in de gemaakte kosten voor de opsporing van niet gesprongen explosieven. 
 
Context 
De openbare veiligheid is primair een verantwoordelijkheid van de lokale overheid. De kosten 
voor noodzakelijke werkzaamheden die verband houden met de opsporing en ruiming van 
conventionele explosieven ten behoeve van de openbare veiligheid komen in eerste instantie 
voor rekening van de lokale overheid. Voor de opsporingskosten kan vanuit de centrale overheid 
een bijdrage (suppletie) worden verstrekt via het ministerie van binnenlandse zaken en 
Koninkrijksrelaties. Dit wordt de zogenaamde “bommenregeling” genoemd. 
Vanaf 1 januari 2015 geldt een 70% vergoeding van de gemaakte kosten ten behoeve van de 
opsporing. 
 
Beoogd effect 
Met de aanvraag voor een bijdrage kan Doetinchem in aanmerking komen voor een vergoeding 
van 70% van de gemaakte kosten ten behoeve van de opsporing van niet gesprongen 
explosieven. 
 
Argumenten 
1.1  De uitgevoerde werkzaamheden sluiten aan bij de voorwaarden om voor een suppletie in 

aanmerking te komen. 
Alle gemeenten die kosten hebben gemaakt voor het opsporen van conventionele explosieven 
(CE) uit de Tweede Wereldoorlog kunnen een verzoek indienen om vanuit het gemeentefonds 
een suppletie te ontvangen. Uit onderzoek is gebleken dat opsporing en ruiming van CE uit 
veiligheidsoverwegingen noodzakelijk is. 
 
1.2  Als voorwaarde voor het aanvragen dient het raadsbesluit meegestuurd te worden. 

Met het nemen van dit besluit wordt aan deze voorwaarde voor de aanvraag voldaan. 
 
  



 
Financiën 

De volgende kosten (exclusief btw) zijn per project gemaakt:  
 

Projecten Bedrag excl. btw 

Project Iseldoks  

Vooronderzoek € 5.350,00 

Detectie, NGE onderzoek dok 3 en 4 in plangebied Iseldoks € 143.152,13 

    

Project Oude IJssel   

Vooronderzoek € 6.970,00 
  

Project Terborgseweg 
 

Vooronderzoek CE inclusief meerwerk archief raadpleging UK € 4.060,00 

Projectgebonden Risico Analyse (PRA) opstellen/uitvoeren € 5.484,00 

  

Project A18 Bedrijvenpark  

NGE onderzoek fase 2 € 3.996,00 

  

Totale kosten € 169.012,13 

Aan te vragen suppletie 70% € 118.308,49 

 
 

Vervolg 
De suppletie zal worden aangevraagd bij het ministerie van binnenlandse zaken. Als voorwaarde 
voor het aanvragen dient dit raadsbesluit meegestuurd te worden.  
De toegekende bijdrage zal uitbetaald worden in 2019. 
 
Bijlage 
1. Brief aan het ministerie van binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,     De burgemeester, 
 
drs. T. Kemper     mr. M. Boumans MBA MPM 
 
 


