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Het Nationaal Programma biedt de mogelijkheid voor gemeenten tot het ontvangen van een bijdrage
van 100% in de kosten van de berging van een vliegtuigwrak uit de WOII en de opsporing en ruiming
van de hierbij aanwezige (conventionele) explosieven. De bijdrage wordt uitgekeerd via de zgn.
“bommenregeling” in het gemeentefonds. Om voor de bijdrage in aanmerking te komen dient de
gemeente bij het ministerie van BZK een raadsbesluit in waarin de gemaakte kosten zijn opgenomen.
Op die manier stelt de raad de gemaakte kosten vast en ontstaat duidelijkheid over het bedrag dat de
raad voor vergoeding in aanmerking wil laten komen. Het raadsbesluit dient te voldoen aan de eisen
die aan doelmatigheid en rechtmatigheid worden gesteld.
Aangezien het bergen van vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog geen activiteiten zijn die
regelmatig binnen gemeenten voorkomen, volgt hieronder ter ondersteuning van gemeenten een
aantal richtlijnen voor de kosten die onder het Nationaal Programma voor vergoeding in aanmerking
kunnen komen. Deze kunnen gebruikt worden bij het opstellen van het raadsbesluit:
1. Het programma beperkt zich tot de kosten van de daadwerkelijke berging van
vliegtuigwrakken en mogelijk de stoffelijke resten van vermiste bemanningsleden.
Kosten waaraan gedacht kan worden:
- projectleiding door gemeente
- contracteren WSCS/OCE gecertificeerd bedrijf
- externe vergunningen
- kosten gepaard gaand met het gebruik van de grond waarin het wrak zich bevindt
- uitvoering van de berging conform plan van aanpak
- receptie bij eventuele begrafenis oorlogsslachtoffers
- Etc.
2. De kosten van aspecten buiten de daadwerkelijke berging vallen niet onder een bijdrage
vanuit het programma.
Kosten waaraan gedacht kan worden aan:
betrekken archeologische deskundigheid
communicatie over historische waarde en voorlichting aan burgers, zoals het uitgeven van een
boek, educatief programma en/of het maken van een film.
oprichting van een monument
Wel ligt in de rede dat een eenmalige bezoekersdag, proportioneel in omvang, voor vergoeding in
aanmerking komt. Indien nodig zal door de werkgroep een richtbedrag worden vastgesteld.

