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Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten



Ontplofbare oorlogsresten is een term uit 
het Arbeidsomstandighedenbesluit

Wat zijn ontplofbare oorlogsresten?

achtergelaten ontplofbare 
munitie: ontplofbare munitie die 
tijdens een gewapend conflict 
niet is gebruikt 

niet-gesprongen munitie: in 
een gewapend conflict 
gebruikte ontplofbare munitie 
en die niet tot ontploffing is 
gekomen

https://wetten.overheid.nl/BWBR0008498/2021-01-01


Waarom nu nog?



› Spontane vondst

› Magneetvissen

› Direct handelen

› Reguliere opsporing

› Projectontwikkeling/aanleg 
riolering enz

› Vooronderzoek, detectie, 
ruimen

Manieren van aantreffen

Gemeente verantwoordelijk voor openbare 
orde en faciliteren veilig en efficiënt werken in 
de bodem



Behoefte

› Eén centrale plek

› Gebruik maken van bestaande kennis

› Invullen ontbrekende kennis

Waarom een kenniscentrum?

Vraagbaak

Onderzoeksprogramma

Afwegingskader



› OOV & handvatten

› Ad-hoc -> Bewuste keuze vooraf

› Inzicht in afwegingen  

Vraagstukken:

› Wat zijn rollen/taken van gemeenten?

› Over welke data-bronnen beschikken we met 
betrekking tot OO?

› Kan onderscheid gemaakt worden in risico’s

› Wat kunnen we leren van ervaringen 
onderzoek/ruimingen uit het verleden?

Afwegingskader
Werkdefinitie
Het afwegingskader biedt 
handvatten voor proportioneel 
beleid. Veiligheid dient voorop te 
staan, van daaruit worden risico’s 
afgewogen en besluiten genomen.

Het afwegingskader helpt gemeenten, 
in hun rol als bevoegd gezag inzake 
openbare orde en veiligheid, om 
veilige, afgewogen en doelmatige 
besluiten te nemen inzake het 
opsporen van ontplofbare 
oorlogsresten (maatschappelijk 
aanvaardbaar risico én economisch 
aanvaardbaar risico).



› Algemene plaatselijke verordening

Bijv. verbod op magneetvissen en detectie

› Het bestemmingsplan

Vergunningsplicht graafwerkzaamheden verdacht gebied

› ‘Bommenkaart’ incl. eigen beleid 
Eenduidige werkwijze vanuit OOV

Van huidige regelgeving naar Omgevingswet (1)



Van huidige wetgeving naar Omgevingswet (2)

› Veiligheid of Fysieke Leefomgeving?

› Burgemeestersbevoegdheid?

› Wat gebeurt er met mijn huidige 
beleid/regelgeving met de komst van de 
Omgevingswet? 

› Hoe kan ik de Omgevingswet gebruiken 
om beter inzichtelijk te maken waar 
mogelijk ontplofbare oorlogsresten liggen?

› Biedt de Omgevingswet mogelijkheden om 
aanvullende eisen (nadere 
aanwijzing/verplichte indieningsvereisten) 
te stellen en wat is het nut daarvan?

Gemeente faciliteren in het vinden van 
antwoorden!



Meer informatie

Website: www.kenniscentrum-oo.nl

Of stel uw vraag aan de helpdesk

http://www.kenniscentrum-oo.nl/
https://kenniscentrum-oo.nl/helpdesk/

