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Raadsvoorstel 
 

Onderwerp:  
Aanvraag suppletie uitkering bommenregeling 
Lancaster 

Commissie:  
Samen leven  
8 februari 2018 

BBVnr: 
1295955 

Portefeuillehouder:  
Attema, A. 

Gemeenteraad: 
22 februari 2018 

Raadsvoorstelnr.: 
1295975 

e-mailadres opsteller:  
joost.v.d.waal@bar-organisatie.nl 

 Openbaar 

 

Geadviseerde beslissing raad 

1. Een aanvraag in te dienen voor een suppletie-uitkering uit het Gemeentefonds. 

2. De kosten die gemaakt zijn voor het opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de 

Tweede Wereldoorlog in het plangebied Nieuw Reijerwaard vast te stellen op € 643.848 exclusief 

btw. 

3. De toegekende bijdrage, onder aftrek van de vergoeding voor door gemeente Ridderkerk 

gemaakte kosten, ten gunste te laten komen van de gemeenschappelijke regeling Nieuw 

Reijerwaard. 

 

Inleiding 

De gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) en de gemeente Ridderkerk hebben  

kosten gemaakt voor onderzoek, veldwerk, bergen van de Lancaster en ruimen van niet gesprongen 

conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Via de zogeheten ‘Bommenregeling’ van het 

Gemeentefonds kunnen gemeenten een suppletie-uitkering aanvragen bij het Rijk voor 70% van de 

gemaakte kosten.  Hiervoor dient voor 1 maart 2018 een raadsbesluit verzonden te worden naar het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.  

 

Beoogd effect 

De voor de ruiming van niet gesprongen explosieven gemaakte kosten de zoveel mogelijk te dekken. 

 

Relatie met beleidskaders  

N.v.t. 

 

Argumenten 

1. Aanvraag suppletie uitkering 

Het Rijk biedt de mogelijkheid om een tegemoetkoming aan te vragen voor 70% van de gemaakte 

kosten. Gezien de omvang van de gemaakte kosten wordt van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. 

 

2. Vaststelling kosten 

In Nieuw Reijerwaard heeft de GRNR, om een verbinding te maken met het bestaande 

bedrijventerrein, een onderdoorgang aangelegd.  

Op deze plek is tijdens de Tweede Wereldoorlog, in juni 1943, een Lancaster op de terugvlucht naar 

Engeland neergestort. Om de resten van het vliegtuig te kunnen bergen en de niet gesprongen 
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brandbommen en boordmunitie te ontmantelen is ook het monument tijdelijk van zijn plaats gehaald. 

De gemaakte kosten bedragen € 643.848 exclusief  btw. Om in aanmerking te komen voor een 

bijdrage volstaat de toezending van een gemeenteraadsbesluit waarin de gemaakte kosten voor het 

opsporen en ruimen van explosieven zijn opgenomen. 

 

3.1 Grondexploitatie Nieuw Reijerwaard 

Uitkering van de suppletie-uitkering loopt via de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Omdat 

bijna alle kosten zijn gemaakt in de grondexploitatie Nieuw Reijerwaard die door de GRNR wordt 

uitgevoerd wordt de bijdrage na ontvangst, onder aftrek van de vergoeding voor door gemeente 

Ridderkerk gemaakte kosten, doorbetaald aan de GRNR en ten gunste gebracht van de 

grondexploitatie Nieuw Reijerwaard.. 

 

3.2 Gemeentelijke kosten 

De gemeente heeft € 19.215 (exclusief btw) aan kosten gemaakt met betrekking tot bomen. Deze 

kosten zijn onderdeel van de totale kosten waarvoor een beroep wordt gedaan op de 

Bommenregeling. Volgens deze regeling wordt 70%, € 13.450, hiervan vergoedt aan de gemeente.  

 

Overleg gevoerd met  

Het kostenoverzicht is aangeleverd door de GRNR. Met de GRNR is afgesproken dat de gemeente de 

ontvangen suppletie-uitkering na ontvangst doorbetaald aan de GRNR zodat deze inkomsten in de 

grondexploitatie verwerkt kunnen worden. 

 

Kanttekeningen 

Geen. 

 

Uitvoering/vervolgstappen  

Het raadsbesluit wordt samen met een verzoek om een bijdrage vanuit het Gemeentefonds 

toegestuurd naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, directie Financieel-

Economische Zaken (FEZ). Op basis van het raadsbesluit zal de suppletiebijdrage uit de 

Bommenregeling, ongeveer € 450.694 (70% van € 643.848) via het Gemeentefonds worden 

toegekend aan de gemeente. . Na ontvangst wordt € 437.244, de verwachte bijdrage van € 450.694 

minus € 13.450 vergoeding voor door de gemeente gemaakte kosten, overgemaakt aan de GRNR. 

 

Evaluatie/monitoring  

N.v.t. 

 

Financiën  

Voor de gemeente zijn de financiële gevolgen van dit voorstel beperkt. Het gemeentelijke deel van de 

kosten bedraagt € 19.215 waarvan € 13.450 wordt gecompenseerd. 

. 
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Kosten specificatie  

Omschrijving  Bedrag excl. BTW  Bedrag incl. BTW 

Onderzoekskosten  €                21.736   €           26.300  

Berging  €              520.770   €         630.132  

Locatie beveiliging  €                30.730   €           37.183  

Milieukundige begeleiding  €                18.891   €           22.858  

Toezicht werkzaamheden  €                  8.998   €           10.887  

Openbare ruimte  €                42.724   €           49.716  

TOTAAL  €              643.848   €         777.076  

 

Volgens de bommenregeling wordt maximaal 70%, € 450.694 volgens de suppletie-uitkering vergoedt 

ter dekking van de gemaakte kosten.. 

 

Als volgens de planning de aanvraag vóór 1 maart 2018 wordt ingediend dan wordt de suppletie-

uitkering in de meicirculaire 2018 toegekend.  

 

In de Septembercirculaire 2014 paragraaf 2.4.4. en Meicirculaire 2017 paragraaf 2.5 is opgenomen 

dat om voor een suppletie uitkering in aanmerking te komen de toezending van een 

gemeenteraadsbesluit waarin de gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen van explosieven zijn 

opgenomen volstaat. Er hoeft geen verdere onderbouwing overlegd te worden. Projectplannen of 

studies naar risico’s e.d. worden niet in behandeling genomen. Btw komt niet voor compensatie in 

aanmerking. In de opgave van de gemaakte kosten dient daarom duidelijk te worden opgenomen dat 

de bedragen exclusief btw zijn. 

 

Verzoeken die vóór 1 maart zijn ontvangen, worden in het jaar van ontvangst toegekend.  

Verzoeken die vanaf die datum zijn ontvangen, worden meegenomen in het volgende jaar.  

 

Juridische zaken  

N.v.t. 

 

Duurzaamheid  

N.v.t. 

 

Communicatie/participatie na besluitvorming  

N.v.t. 

 

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

  

 

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 
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Bijlagen/ter inzage liggende stukken  
Bijlage 1: Brief aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (1295997) 
 
 


