Aanvraag om suppletie ‘Bommenregeling’ en
bijdrage in de gemaakte kosten opsporing niet
gesprongen explosieven

voor beeldvormende raad
naam opsteller: M.L. Willemsen
telefoonnummer: 377 212
e-mailadres: m.willemsen@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 (68% van € 59.088,88) voor de opsporing van niet
gesprongen explosieven (zgn. ‘bommenregeling’).
Inleiding
Ten behoeve van verschillende civieltechnische projecten in de gemeente Doetinchem is in 2019,
2020 en 2021 onderzoek uitgevoerd naar niet-gesprongen explosieven. Een deel van deze kosten
is subsidiabel bij het Rijk. Ter bevestiging dat deze kosten daadwerkelijk zijn gemaakt, is een
raadsbesluit nodig. Met dit besluit kan vervolgens de subsidieaanvraag bij het Rijk worden
ingediend. Het raadsbesluit laat een overzicht zien van de gemaakte kosten in onze gemeente.
De aanvraag moet vóór 1 april 2022 bij hetmMinisterie ingediend worden. Het vergoedingspercentage voor bijdragen die vanaf 2021 worden verstrekt is 68%.
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

Volgens de regeling is de gemeenteraad het orgaan dat de aanvraag kan indienen.

Financiën
De volgende kosten (exclusief btw) zijn per project gemaakt.
De suppletie in de gemaakte kosten komt ten gunste van benoemde projecten.

Bedrag
excl. btw
€ 4.960,00

Projecten
Project Reconstructie Rozengaardseweg te
Doetinchem

Factuurdatum
4 februari 2019

Project Oude IJssel te Doetinchem

20 februari 2019

€ 697,00

5 augustus 2019

€ 4.915,00

Project Heideslag 2 te Wehl

19 mei 2021

€ 4.915,00

Project Heideslag 2 te Wehl

31 mei 2021

€ 5.445,00

Project Bloemenbuurt te Doetinchem

21 juli 2021

€ 3.120,00

Project Fokkenkamp te Wehl

12 augustus 2021

€ 3.365,00

30 september 2021

€ 3.120,00

Project Bloemenbuurt te Doetinchem

30 september 2021

€ 9.201,88

Project Augustinuslocatie te Gaanderen

30 september 2021

€ 3.175,00

4 november 2021

€ 4.655,00

4 november 2021

€ 11.520,00

Opgeleverd rapport

Definitief rapport

Project Terborgseweg te Doetinchem
Opstellen projectplan, inzet OCE ploeg

Opstellen rapportage detectiewerkzaamheden en advies,
opstellen projectplan, werkvoorbereiding, vervaardigen
werktekening, graafmelding, inzet van multisensor

Benaderwerkzaamheden

Detectieonderzoek OOO

Vooronderzoek

Project Bloemenbuurt te Doetinchem
Explosieven onderzoek en detectieonderzoek OOO

Explosieven onderzoek en detectieonderzoek OOO

Historisch vooronderzoek

Project Wijnbergen Het Oosten (nu Wijnbergen
De Kwekerij) te Doetinchem
Werkvoorbereiding/vervaardigen werktekeningen,
graafmelding, opstellen eindrapportage, proces-verbaal
van oplevering, gps-apparatuur, transport beveiligde
hydraulische graafmachine (combi met Bedrijvenpark A18
Wehl) projectleider, senior deskundige OOO, assistent
deskundige OOO.

Project Bedrijvenpark A18 te Wehl

Opstellen eindrapportage, proces-verbaal van oplevering,
opstellen projectplan detectie- en benaderen,
werkvoorbereiding/vervaardigen werktekeningen,
graafmelding, transport beveiligde hydraulische
graafmachine (combi met Wijnbergen Het Oosten),
projectleider, gps-apparatuur, senior deskundige OOO,
assistent deskundige OOO.

Totale kosten

€ 59.088,88

Aan te vragen suppletie 68%

€ 40.180,44

Kanttekeningen
Niet van toepassing.
Vervolg
De suppletie zal worden aangevraagd bij het ministerie van binnenlandse zaken en
Koninkrijksrelaties.
De toegekende bijdrage zal uitbetaald worden in 2022.
Bijlage
1. Conceptbrief aan het ministerie van binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties
Burgemeester en wethouders van Doetinchem,
De secretaris,
De burgemeester,
mr. G.A. Karssenberg

mr. M. Boumans MBA MPM

