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2.4.5 Bommenregeling
Wij zijn voornemens de bommenregeling met ingang van 2015 op twee punten aan te passen. In
de eerste plaats zal het onderscheid in de drie categorieën gemeenten verdwijnen. In de tweede
plaats wordt de mogelijkheid voor het ontvangen van een suppletie-uitkering beperkt tot de
werkelijk gemaakte kosten. Dit betekent dat per 2015 alle gemeenten in geval van opsporing en
ruiming van explosieven een bijdrage van 70% kunnen ontvangen door het indienen van een
raadsbesluit en dat bijdragen per 2015 geen betrekking meer hebben op toekomstige kosten.
De belangrijkste aanleiding voor de wijziging is dat de maatstaf nieuwbouwwoningen onvoldoende
aansluit bij de kosten van het opsporen en ruimen van explosieven van de zogenaamde
‘veelgebruikers’, mede door ontwikkelingen op de markt voor nieuwbouwwoningen. Verder is de
ervaring van de afgelopen jaren dat aanvragen op basis van ramingen soms leiden tot een onnodig
beslag op de algemene uitkering.
Met bovenstaande aanpassingen komen de maatstaf nieuwbouwwoningen en de vaste bedragen
van Amsterdam, Den Haag en Rotterdam in het kader van de bommenregeling met ingang van
2015 te vervallen. Daardoor vervalt ook de noodzaak om te werken met de tot nu toe gebruikelijke
tijdvakken van vier jaar.
De huidige zogenaamde ‘veelgebruikers’ kunnen met ingang van 2015 een aanvraag indienen over
gemaakte kosten vanaf 1 januari 2015. Voor kosten tot en met 2014 geldt dat deze groep
gemeenten tot en met 2014 een bijdrage ontvangt via de maatstaf nieuwbouwwoningen of via het
vaste bedrag in het geval van Amsterdam, Den Haag en Rotterdam.
Om vooral de huidige ‘veelgebruikers’ meer tijd te geven verschuift de peildatum voor het indienen
van aanvragen in 2015 eenmalig naar 1 april. Verzoeken die wij vóór 1 april 2015 ontvangen
worden in het jaar van ontvangst toegekend. Verzoeken die wij vanaf die datum ontvangen worden
meegenomen in het volgende jaar.
Wij verwachten dat voor nu een bevredigende oplossing is gevonden. Wel zullen wij de Raad voor
de financiële verhoudingen om een advies vragen voor de vormgeving op de langere termijn.
Daarnaast zullen wij de komende jaren bezien hoe de financiële omvang van de regeling zich
ontwikkelt. Indien nodig zullen maatregelen worden overwogen, zoals een verlaging van het
percentage.
Definitieve berichtgeving over de aanpassingen volgt in de septembercirculaire 2014, zodat er de
komende maanden nog ruimte is voor het uitwerken van details.
Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2014/05/30/meicirculairegemeentefonds-2014

