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Notitie  : 7VEO-OVE.11172.N                Voor  : diversen 

Van : secretariaat   Datum  : 7 juni 2017 

 

Betreft : teksten inzake Bommenregeling in de Meicirculaire 2017 Gemeentefonds  

 

Op 31 mei 2017 heeft demissionair Minister Plasterk van BZK de Meicirculaire 2017 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 2017 opnieuw verwezen naar paragraaf 2.4.4 van de septembercirculaire 2014.  

In de Meicirculaire 2017 wordt toegelicht dat BZK een werkgroep instelt om advies te geven over de 

wijze waarop het Kenniscentrum en het Normenkader CE gestalte kunnen krijgen. De werkgroep zal 

de adviezen van partijen, waaronder ook de Position Paper van VEO, betrekken bij haar advies. Dat 

sluit aan bij de breed gedragen oproep tijdens de VEO Netwerkbijeenkomst op 6 april 2017. Deze 

oproep is door onze onafhankelijke voorzitter, Hans Oosters, ingebracht in het overleg met het 

Ministerie van BZK.  

Als bijlage is opgenomen de tekst uit de Meicirculaire 2017 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.  

 

http://www.explosievenopsporing.nl/
http://www.explosievenopsporing.nl/dossiers/financiering-gemeentefonds
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BIJLAGE: teksten inzake OCE uit Meicirculaire 2017 Gemeentefonds 

 

Zie voor de volledige tekst: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2017/06/01/meicirculaire-

gemeentefonds-2017. Zie verder bijlage 2.5.3 Suppletie-uitkering Bommenregeling van de circulaire. 

 

Pagina 15-16, 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 2017 - 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.  

 

Naar aanleiding van het advies van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) over de 

vormgeving van de bommenregeling op de langere termijn (zie http://www.rob-

rfv.nl/rfv/publicaties_rfv/publicatie_rfv/278/Bommenregeling%3A+zelf+betalen%2C+tenzij ) heeft het 

Platform Blindgangers in combinatie met de VNG geadviseerd over de mogelijke inhoud van een 

normenkader waarmee een gemeente een afweging kan maken tussen veiligheid en kosten. Ook de 

behoefte aan een onafhankelijk kenniscentrum is daarbij nogmaals onderstreept. Tevens is vanuit de 

Vereniging voor Explosieven Opsporing een advies over deze onderwerpen ontvangen. Het ministerie 

van BZK ziet in de ontvangen adviezen voldoende aanleiding om de haalbaarheid van een 

kenniscentrum en het ontwikkelen van een normenkader verder te verkennen.  

 

 

http://www.explosievenopsporing.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2017/06/01/meicirculaire-gemeentefonds-2017
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2017/06/01/meicirculaire-gemeentefonds-2017
http://www.rob-rfv.nl/rfv/publicaties_rfv/publicatie_rfv/278/Bommenregeling%3A+zelf+betalen%2C+tenzij
http://www.rob-rfv.nl/rfv/publicaties_rfv/publicatie_rfv/278/Bommenregeling%3A+zelf+betalen%2C+tenzij
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Vanuit haar coördinerende rol heeft het ministerie van BZK een werkgroep gevraagd om voor het 

einde van 2017 met een advies te komen over de wijze waarop het kenniscentrum en het 

normenkader gestalte kunnen krijgen. Het gaat daarbij om aspecten als de inrichting van het 

opdrachtgeverschap en de scope, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het kenniscentrum. 

Ook een inschatting van de kosten en een voorstel voor de financiering van het kenniscentrum dient 

onderdeel te zijn van het advies. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van het Platform 

Blindgangers, de VNG, de Vereniging voor Explosieven Opsporing en de betrokken departementen 

(BZK, Defensie, VenJ, IenM en SZW).  

 

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. 

 

 

http://www.explosievenopsporing.nl/

