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Notitie  : 6VEO-OVE.10073.N                Voor  : diversen 

Van : secretariaat   Datum  : 1 juni 216 

 

Betreft : teksten inzake Bommenregeling in de Meicirculaire 2016 Gemeentefonds  

 

Op 31 mei 2016 heeft Minister Plasterk van BZK de Meicirculaire 2016 Gemeentefonds aangeboden 

aan de Tweede Kamer. Daarin wordt ook ingegaan op de zogenoemde Bommenregeling. Op grond 

daarvan kunnen gemeenten een bijdrage vanuit het Gemeentefonds ontvangen voor het opsporen 

van Conventionele Explosieven.  

 

De Bommenregeling blijft vooralsnog ongewijzigd. Voor de inhoud van de regeling wordt in de 

Meicirculaire 2016 opnieuw verwezen naar paragraaf 2.4.4 van de septembercirculaire 2014.  

 

In de Meicirculaire 2016 wordt toegelicht dat de financieringsregeling de komende tijd zal worden 

heroverwogen, naar aanleiding van het advies van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv). In 

dat kader wordt door partijen momenteel nagedacht over de concrete invulling van een zogenoemd 

Normenkader CE. 

 

Tijdens de VEO Netwerkbijeenkomst in maart 2016 is uitgebreid stilgestaan bij het advies van de Rfv. 

In een VEO werkgroep wordt momenteel nagedacht over de mogelijke contouren van een 

normenkader. Daarover wordt afstemming gezocht met relevante stakeholders, zoals het Platform 

Blindgangers, en recent is hierover ook gesproken met het Ministerie van BZK.  

 

Als bijlage is op genomen de tekst uit de Meicirculaire 2016 inzake de suppletie-uitkering 

Bommenregeling weergegeven. Zie voor meer informatie over de Bommenregeling: 

www.explosievenopsporing.nl/dossiers/financiering-gemeentefonds.  

 

Aan deze notitie kunnen geen rechten worden ontleend.  
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BIJLAGE: teksten inzake OCE uit Meicirculaire 2016 Gemeentefonds 

 

Zie voor de volledige tekst: www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2016/05/31/meicirculaire-

gemeentefonds-2016. Zie verder bijlage 2.5.3 Suppletie-uitkering Bommenregeling van de circulaire. 

 

Pagina 17-18, onderdeel van paragraaf 2.5 

Tot slot is er de suppletie-uitkering Bommenregeling. Bijlage 2.5.3 vermeldt de groep 

gemeenten die - op basis van de ingediende aanvraag vóór 1 maart 2016 - een dergelijke 

uitkering ontvangt, inclusief de bijbehorende bedragen. 

 

Voor informatie over de verkrijging van een suppletie-uitkering voor het opsporen en 

ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog wordt u verwezen naar 

paragraaf 2.4.4 van de septembercirculaire 2014. Raadsbesluiten ontvangen wij bij 

voorkeur per e-mail via regelingen@minbzk.nl. Per post aanvragen blijft vanzelfsprekend 

ook mogelijk: 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

t.a.v. FEZ/FAR/Regelingen 

Postbus 20011 

2500 EA Den Haag 

 

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

wij vanaf die datum ontvangen worden meegenomen in het volgende jaar. Btw komt niet voor 

compensatie in aanmerking. In de aanvraag dient daarom duidelijk te worden opgenomen dat de 

bedragen exclusief btw zijn. Voor vragen of nadere informatie betreffende de bommenregeling kunt u 

zich wenden tot postbus.gf@minbzk.nl. 

 

De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) heeft in zijn advies over de vormgeving van 

de bommenregeling op de langere termijn geadviseerd over te stappen op een andere wijze 

van financiering (zie 

http://www.robrfv.nl/rfv/publicaties_rfv/publicatie_rfv/278/Bommenregeling%3A+zelf+betalen%2C+tenz

ij). De Rfv stelt een zgn. getrapte financiering voor: in eerste instantie liggen de kosten van het 

opsporen en ruimen bij de veroorzaker (profijtbeginsel), daarna is de gemeente aanspreekpunt 

(allocatieprincipe) en tot slot is er een financiële regeling als vangnet vanuit het Rijk 

(solidariteitprincipe). Invoering van de getrapte financiering zou voorafgegaan moeten worden door 

het inrichten van een kenniscentrum en door het ontwikkelen van een normenkader aan de hand 

waarvan een gemeente een afweging kan maken tussen veiligheid en kosten. 

 

De afgelopen periode is gebleken dat aan zowel het kenniscentrum als het normenkader brede 

behoefte bestaat. Diverse partijen denken op dit moment na over de inhoud van een normenkader. 

Vanuit gemeenten wordt hieraan invulling gegeven door het Platform Blindgangers, gelieerd aan de 

VNG, waarin gemeenten zijn vertegenwoordigd die meer dan gemiddeld met opsporing en ruiming 

van explosieven te maken hebben. De resultaten zijn naar verwachting voor de zomer beschikbaar.  
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Op basis van deze resultaten zal verdere besluitvorming plaatsvinden, ook over het voorstel een 

kenniscentrum te ontwikkelen. In lijn met het Rfv-advies, die het normenkader en kenniscentrum 

voorwaardelijk stelt aan het wijzigen van de financieringsregeling, blijft het voorlopig mogelijk via het 

indienen van een raadsbesluit een bijdrage van 70% te ontvangen in de gemaakte kosten van het 

opsporen en ruimen van explosieven. 

 

Pagina 15-16, onderdeel van paragraaf 2.5 

Voor de jaren 2016 en 2017 valt de uitkeringsfactor ten opzichte van de septembercirculaire 2015 

lager uit. Dit is vooral het gevolg van de algemene mutaties in deze jaren: accres, Uitwerkingsakkoord 

Verhoogde Asielinstroom en VNG-betalingen. Ontwikkelingen in de uitkeringsbasis geven in 2016 

aanleiding de raming van de uitkeringsfactor te verhogen met 4 punten. Dit is het effect van de naar 

beneden bijgestelde raming van de suppletie-uitkering Bommenregeling en een neerwaartse bijstelling 

in de raming van de maatstaven voor de woonfunctie. Voor 2016 komt één punt uitkeringsfactor naar 

huidig inzicht overeen met € 12,3 miljoen. 

 

Voor 2018 en verder is er sprake van een positieve bijstelling van de uitkeringsfactoren. Deze is 

vooral het gevolg van de reeds genoemde ontwikkelingen in de uitkeringsbasis: een naar beneden 

bijgestelde raming van de suppletie-uitkering Bommenregeling en een neerwaartse bijstelling in de 

raming van de maatstaven voor de woonfunctie. 

 


