Beleid met betrekking tot niet gesprongen conventionele explosieven uit de
Tweede Wereldoorlog (CE)
Inleiding
Als gevolg van de vele oorlogshandelingen tijdens de Tweede Wereldoorlog,
kunnen niet gesprongen conventionele explosieven (CE) zijn achtergebleven in de
bodem van de gemeente Vlissingen. Na de Tweede Wereldoorlog zijn er echter
vele grondroerende werkzaamheden uitgevoerd binnen de gemeente. De
combinatie van de oorlogshandelingen tijdens de Tweede Wereldoorlog en
naoorlogse grondroerende werkzaamheden, geven een indicatie van de kans dat
in bepaalde deelgebieden nog CE aangetroffen kunnen worden. Die kans bepaalt
mede hoe hoog het risico bij werkzaamheden is en in hoeverre het noodzakelijk is
om vooraf onderzoek uit te voeren. Niet alleen in het belang van de veiligheid voor
diegenen die de werkzaamheden uitvoeren en de burgers van de gemeente
Vlissingen maar ook in het licht van de maatschappelijke kosten die het onderzoek
met zich mee kan brengen.

Doel van dit beleid is om, rekening houdend met bovenstaande aspecten, een
eenduidige en veilige manier van werken te bewerkstelligen.

De burgemeester is binnen zijn verantwoordelijkheid voor de openbare orde en
veiligheid, verantwoordelijk voor het opsporen en het onschadelijk maken van de
explosieven. Daarmee is de gemeente overigens niet altijd per definitie verplicht
om tot opsporing en ruiming over te gaan. Het al dan niet opsporen en ruimen zal
vooral worden beoordeeld in relatie tot het historisch, het huidig en het toekomstig
gebruik van het gebied.

Algemene beleidsuitgangspunten
•

Er wordt geen proactief onderzoek uitgevoerd naar CE. Dit betekent dat
alleen wanneer dit door grondroerende werkzaamheden noodzakelijk is,
onderzoek naar CE wordt uitgevoerd;

•

Voor het volledige grondgebied van de gemeente Vlissingen wordt de
eerste 0,4 m –mv vrijgesteld van onderzoek. Dit omdat er vanuit gegaan
wordt dat de bovenste 0,4 m voor het volledige grondgebied van de
gemeente geroerd zal zijn door na-oorlogse werkzaamheden.

•

Bij baggerwerkzaamheden in verdachte gebieden moet vooraf onderzoek
plaatsvinden of er moet ‘beveiligd’ gebaggerd worden.

CE – beleidskaart
Op basis van historische gegevens en naoorlogse grondroerende werkzaamheden
is de gemeente Vlissingen ingedeeld in verschillende deelgebieden (zie bijlage).
Per deelgebied worden onderstaande beleidsuitgangspunten gehanteerd.
Rood

Gebiedskenmerken: in deze gebieden hebben oorlogshandelingen
plaatsgevonden en hebben na de WOII geen grootschalige grondroerende
werkzaamheden plaatsgevonden.
Beleid: bij alle grondroerende werkzaamheden dieper dan 0,4 m –mv,
dient onderzoek naar CE uitgevoerd te worden;

Oranje Gebiedskenmerken: in deze gebieden hebben oorlogshandelingen
plaatsgevonden, het betreft vooroorlogs bebouwd gebied.
Beleid:
- bij kleine bodemingrepen (< 100 m3) hoeft geen onderzoek naar CE
uitgevoerd te worden;
- bij grondverzet >100 m3 en bij heiwerkzaamheden: maatwerk. Per
project wordt bekeken of, en zo ja, welke maatregelen er moeten worden
getroffen. Bevoegd gezag (burgemeester) besluit;
- bij alle grondroerende werkzaamheden protocol toevalstreffers uit WOII
volgen.
Geel

Gebiedskenmerken: in deze gebieden hebben oorlogshandelingen
plaatsgevonden, het betreft naoorlogs bebouwd gebied.
Beleid:
- bij grondroerende werkzaamheden geen onderzoek noodzakelijk naar
CE.

- bij alle grondroerende werkzaamheden protocol toevalstreffers uit WOII
volgen.
Groen Gebiedskenmerken: in deze gebieden hebben geen oorlogshandelingen
plaatsgevonden of het betreft een gebied waarvoor een vrijgaveverklaring
is afgegeven, nadat opsporingswerkzaamheden zijn uitgevoerd.
Beleid: geen onderzoek naar CE noodzakelijk.
Grijs

Gebiedskenmerken: in deze gebieden heeft geen onderzoek
plaatsgevonden naar oorlogshandelingen.
Beleid: per project wordt bekeken of, en zo ja, welke maatregelen er
moeten worden getroffen. Bevoegd gezag (burgemeester) besluit.

Financiën
•

Onderzoeksplicht en de daarmee gepaard gaande kosten, ligt bij de
initiatiefnemer. Dit is ingegeven door het feit dat initiatiefnemer in dat
specifieke deelgebied op zijn grond, een bepaalde ontwikkeling wenselijk
acht en hier profijt van heeft.

•

De gemeente is bereid zich in te spannen om voor derden middels een
raadsbesluit,een bijdrage aan te vragen in de kosten van onderzoek en
ruiming van CE bij het ministerie van BZK.

