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Raadsvoorstel 
 
Agendapunt: 
Zaaknummer: 2018-018751 

 
Onderwerp 
Aanvraag suppletie-uitkering in het kader van de Bommenregeling 
 
Datum voorstel Datum raadsvergadering   
 28 januari 2020   

 
Aan de gemeenteraad, 

 
Voorstel 

1. Een verzoek in te dienen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
om in aanmerking te komen voor een bijdrage van 70% van €115.287,33 exclusief BTW  
(zijnde € 80.701,13) op basis van de zogenaamde "Bommenregeling" voor fase 2  en een 
restant van fase 1 van het opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de 
Tweede Wereldoorlog in het kader van de ontwikkeling van het project "Herbeleving 
Schijnvliegveld De Kiek". 

2. Indien de bijdrage door het ministerie van BKZ wordt verstrekt, deze volledig door te 
betalen aan het uitvoerend bedrijf. 

 
Inleiding 
Gemeenten kunnen in geval van opsporing en ruiming van explosieven een bijdrage van 70% in de 
kosten ontvangen door het indienen van een raadsbesluit. Voor het project Herbeleving 
Schijnvliegveld De Kiek is afgelopen jaar, met succes, een suppletie-aanvraag ingediend voor het 
opsporen van niet gesprongen explosieven voor fase 1. Uit het onderzoek fase 1 bleek dat er veel 
verstoring aanwezig was ter plaatse en daarom diende, uit veiligheidsoverwegingen, een 
vervolgonderzoek plaats te vinden. Dit vervolgonderzoek heeft plaatsgevonden. Aanvrager (het 
uitvoerend bedrijf REASeuro) verzoekt de gemeente ook voor fase 2 en een restant van fase 1 een 
suppletie-aanvraag bij het Ministerie in te dienen. 
 
Argumenten 
1.1 Project herbeleving Schijnvliegveld De Kiek draagt bij aan de Gôolse Geheimen en geeft 
invulling aan de visie Bels Lijntje en is uitgevoerd door een burgerinitiatief 
Burgerinitiatief De Vrienden van de Kiek, als werkgroep ondergebracht onder de vlag van de 
Vereniging Recreatie en Toerisme Goirle, heeft het project Herbeleving Schijnvliegveld De Kiek 
opgepakt. Schijnvliegveld De Kiek is een gebeurtenis en een plek uit de Tweede wereldoorlog en 
momenteel ingericht als rustplek/picknickplek waar bezoekers de verhalen behorende bij deze plek 
kunnen lezen en ervaren. Onlangs werd het Schijnvliegveld onder zeer grote belangstelling officieel 
voor bezoekers geopend.  Schijnvliegveld De Kiek is aangemerkt als Gôols Geheim. Ook in de Visie 
Bels Lijntje is Schijnvliegveld De Kiek aangemerkt als een belangrijk icoonpunt aan het Bels Lijntje.  
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1.2 Uit fase 1 van het bommen opsporing en ruiming onderzoek bleek dat er veel verstoring 
aanwezig was en daarom diende een vervolgonderzoek plaats te vinden. 
Het onderzoek in fase 1 bestond uit het opsporen van niet-gesprongen explosieven in de top laag 
(ongeveer 40cm) en het verkennen van de diepere grondlagen. Uit dit onderzoek bleek dat er veel 
verstoring aanwezig was ter plaatse. Daarom diende er vervolgonderzoek plaats te vinden. Dit 
onderzoek is inmiddels gedaan, omdat de verstoringen verspreid waren over het gehele gebied en 
tot grotere diepten, zijn forse inspanningen gedaan. Zowel qua inzet van manschappen als materieel. 
 
1.3  Schijnvliegveld De Kiek is een openbaar te bezoeken locatie 
Als belangrijk icoonpunt aan het Bels Lijntje en als één van de Gôolse Geheimen zal Schijnvliegveld 
De Kiek veel bezoekers trekken. Het is belangrijk dat de te bezoeken locatie veilig is. Na uitvoering 
van Fase 2 is het gebied vrijgegeven en bruikbaar voor toeristisch gebruik en is er sprake van een 
gebied dat veilig gebruikt kan worden. 
 
1.4  Op deze wijze faciliteert de gemeente het burgerinitiatief 
In het besluit tot het verstrekken van een financiële bijdrage aan dit project heeft het college 
aangegeven het project te faciliteren. Dit heeft zij reeds gedaan door medewerking te verlenen aan 
de suppletie-aanvraag voor Fase 1.  De totale werkelijke kosten exclusief BTW voor fase 2 en het 
resterende deel van fase 1 bedragen € 115.287,33 exclusief BTW. De kosten voor het onderzoek fase 
2 bedragen € 110.025,83 exclusief BTW. Daarnaast is gebleken dat er nog een kleine post open stond 
van fase 1 van € 5.261,50 exclusief BTW.   
Via een suppletie aanvraag bij het ministerie van BZK kan 70% van de werkelijke kosten worden 
teruggevraagd. Het uitvoerende bedrijf REASeuro sponsort de overige 30%. In totaal heeft REASEuro 
hiermee aan  het project Herbeleving Schijnvliegveld De Kiek een bedrag van € 51.961,36 
gesponsord.  Te weten 30% fase 1 (€ 10.220,55), BTW fase 1 (€ 7.154,61) en 30% fase 2  
(€ 34.586,20). De opsporing en ruiming van explosieven kost de gemeente dus niets. 

 
Voor de aanvraag van de suppletie dient een raadsbesluit te worden genomen. Het Ministerie toetst 
het raadsbesluit op de volgende criteria: 
a. Het raadsbesluit dient ondertekend te zijn; 
b. Uit het raadsbesluit moet blijken dat de opsporing (en eventuele ruiming) uit 
veiligheidsoverwegingen noodzakelijk is; 
c. In het raadsbesluit dienen de kosten exclusief BTW te worden opgenomen. 
 
De rijksbijdrage loopt via een aanvulling op het Gemeentefonds. De regeling is ook van toepassing 
indien de gemaakte kosten voor de werkzaamheden door derden, in dit geval het burgerinitiatief i.c. 
REASeuro zijn gemaakt. Vele gemeenten maken hiervan gebruik.  
 
1.5  Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het gemeentefonds is een raadsbesluit 
nodig 
In de regeling van het MBZK is opgenomen dat de gemeenteraad van een gemeente een expliciet 
besluit moet nemen. Dit besluit wordt vervolgens ingestuurd naar het MBKZ. Op basis van het 
raadsbesluit wordt vervolgens een bijdrage toegekend ten hoogte van 70% van het bedrag exclusief 
BTW.  
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1.6  Het besluit van de gemeenteraad dient opgestuurd te worden om in aanmerking te komen 
voor de suppletie-uitkering.  
In de Bommenregeling zijn de spelregels opgenomen om in aanmerking te komen voor een 
suppletie-uitkering. Hierin is opgenomen dat de gemeenteraad een besluit neemt. Dat besluit wordt 
vervolgens  verstuurd naar het MBKZ. De aanvraag moet voor 1 april 2020 zijn ontvangen bij het 
MBKZ. Vervolgens wordt het bedrag via de meicirculaire vastgesteld. 
 
Kanttekeningen 
1.1 Er is reeds eerder een suppletieaanvraag gedaan voor het project Schijnvliegveld De Kiek. 
Begin 2019 is voor fase 1 van het bommenonderzoek bij Schijnvliegveld de Kiek reeds een 
suppletieaanvraag gedaan. Uit het onderzoek van fase 1 is echter gebleken dat een tweede 
onderzoek noodzakelijk was aangezien er veel verstoring ter plaatse aanwezig bleek. De 
bommenregeling sluit het doen van een suppletie aanvraag voor een volgende fase van eenzelfde 
project niet uit. 
 
1.2 Zonder tijdig besluit gemeenteraad kan geen verzoek om een suppletie-uitkering worden 
ingediend.  
Om in aanmerking te komen voor een uitkering uit het gemeentefonds dient voor 1 april 2020 een 
raadsbesluit ontvangen te zijn door het ministerie. Dit kan slechts één keer per jaar. Daarom is het 
dus noodzakelijk dat de gemeenteraad dit besluit neemt voor 1 april. Als de gemeenteraad geen 
positief besluit neemt voor deze datum, kan dit jaar geen subsidie meer worden aangevraagd. 
 
Financiën 
Door het raadsbesluit met de werkelijk gemaakte kosten voor explosievenopsporing in de gemeente 
Goirle te verzenden aan het ministerie van BZK kan 70% van de gemaakte kosten (excl. BTW) worden 
teruggekregen via de Bommenregeling van het Gemeentefonds. De overige 30% van dit project zal 
het uitvoerende bedrijf voor zijn rekening nemen.  Het bedrag dat de gemeente toegekend krijgt, 
wordt vervolgens  doorbetaald aan het uitvoerende bedrijf (REASeuro) 

 
Samenwerking 
Niet van toepassing. 
 
Communicatie 
Niet van toepassing. 
 
Vervolg 
Het geaccordeerde raadsbesluit wordt samen met een verzoek om een bijdrage vanuit het 
Gemeentefonds ingestuurd naar het ministerie van BZK, directie Financieel-Economische Zaken 
(FEZ). Deze aanvraag dient vóór 1 april 2020 bij het MBZK te zijn ontvangen. Op basis van het 
raadsbesluit zal de suppletiebijdrage uit de Bommenregeling, bestaande uit 70% van de aangegeven 
kosten, in de meicirculaire 2020 van het Gemeentefonds worden toegekend aan de gemeente Goirle. 
 
 
Bijlagen 
N.v.t. 
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burgemeester en wethouders van Goirle 
 
 
 
 
Mark van Stappershoef, burgemeester 
Jolie Hasselman, secretaris  
 
 
 
 
De raad van de gemeente Goirle; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.  
 
gelet op de Gemeentewet; 
b e s l u i t : 

1. Een verzoek in te dienen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
om in aanmerking te komen voor een bijdrage van 70% van €115.287,33 exclusief BTW  
(zijnde € 80.701,13) op basis van de zogenaamde "Bommenregeling" voor fase 2  en een 
restant van fase 1 van het opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de 
Tweede Wereldoorlog in het kader van de ontwikkeling van het project "Herbeleving 
Schijnvliegveld De Kiek". 

2. Indien de bijdrage door het ministerie van BKZ wordt verstrekt, deze volledig door te 
betalen aan het uitvoerend bedrijf. 

 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 28 januari 2020. 
 
 
          , de voorzitter 
 
 
 
          , de griffier 
 

 


