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Inleiding
In deze samenvatting is weergegeven hoe door het, BRL-OCE gecertificeerd voor deelgebied
A en B, explosieven opsporingsbedrijf Leemans Speciaalwerken b.v. wordt gehandeld bij het
aantreffen van explosieven tijdens het civieltechnisch explosieven onderzoek.
Deze samenvatting is samengesteld op basis van het Projectplan voor het opsporen van
conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de gemeente Winterswijk met
betrekking tot de explosieven opsporingswerkzaamheden op de locatie Stationsomgeving te
Winterswijk in de gemeente Winterswijk en is bedoeld voor het Explosieven
Opruimingscommando van de Koninklijke Landmacht van het ministerie van Defensie.
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Aandachtspunten
1.

Gezien de aard van het Projectplan moet er vanuit worden gegaan dat explosieven
kunnen worden aangetroffen op elk willekeurig moment tijdens de uitvoering van
werkzaamheden. Het ruimen van de aangetroffen explosieven is exclusief
voorbehouden aan één van de Explosieven Opruimingsdiensten (hierna: EODDEF)
van het ministerie van Defensie.

2.

In afwachting van de daadwerkelijke ruiming van aangetroffen explosieven, blijft de
veiligheid van levende have en infrastructuur binnen de uitwerkingssfeer van het
explosief, primair de verantwoordelijkheid van de burgemeester van de gemeente
Winterswijk.

3.

Het Projectplan zal ruim voor de aanvang van de werkzaamheden worden
doorgesproken met de functionarissen van de EODDEF en een vertegenwoordiger van
het civiele explosieven opsporingsbedrijf Leemans Speciaalwerken b.v. (hierna:
LSW). Uitgangspunt dient te zijn dat de aan te treffen explosieven op een zo een veilig
mogelijke manier worden behandeld of opgeslagen in afwachting van een ruiming
door de EODDEF.

4.

Door de opruimer explosieven (hierna: Sr. OCE deskundige) ter plaatse worden vóór
aanvang van het project, werkafspraken gemaakt met het bedrijfsbureau van de
EOCKL met betrekking tot het periodiek ruimen van aangetroffen explosieven.

5.

De frequentie en het tijdstip van de periodieke ruiming zoals bedoeld onder 4 zijn
mede afhankelijk van soort, aantal en toestand van de aangetroffen explosieven en de
beschikbare ruimcapaciteit van de EODDEF.

6.

Aangetroffen explosieven, die naar inschatting van de Sr. OCE deskundige ter plaatse
geen directe bedreiging vormen voor de openbare orde en veiligheid, zullen door zorg
van LSW beveiligd worden opgeslagen, in afwachting van ruiming door de EODDEF.

7.

Door de gemeente wordt in overleg met LSW en de EODDEF gezorgd voor het
beschikbaar hebben van een geschikt vernietigingsterrein binnen de gemeente
Winterswijk.

8.

De plaatselijke overheid zorgt, in samenwerking met de Sr. OCE deskundige, voor de
aanwezigheid van Regiopolitie Noord- en Oost Gelderland tijdens de vernietiging van
de aangetroffen explosieven.

9.

Voor de ruiming wordt door de Sr. OCE deskundige ter plaatse opgave gedaan aan het
bedrijfsbureau van het EOCKL met betrekking tot de aantallen, soort, sub-soort en
algemene toestand van de aangetroffen explosieven.
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10.

De aangetroffen explosieven worden onder minimale vermelding van aantal, soort,
sub-soort en algemene toestand, via een schriftelijk protocol overgedragen aan de
commandant EODDEF ruimploeg.

11.

Bij het aantreffen van explosieven die naar inschatting van de Sr. OCE deskundige ter
plaatse een direct en verhoogd gevaar opleveren voor openbare orde en veiligheid,
wordt onverwijld de burgemeester van de gemeente Winterswijk en de Regiopolitie
Midden- en West Brabant geïnformeerd, die vervolgens melding doet aan het EOCKL.

12.

Een melding zoals in voorgaand punt bedoeld wordt binnen het EOCKL van een
verhoogde prioriteit voorzien en zal op zo kort mogelijke termijn worden geruimd, een
en ander gerelateerd aan de verhoogde prioriteit.

13.

Strategisch schroot (schroot herkenbaar als onderdelen van munitie en wapens) wordt
beveiligd opgeslagen in afwachting van periodieke ruiming door het EOCKL. Gewoon
schroot wordt zonder tussenkomst van de EOCKL afgevoerd door LSW naar een
erkend schrootverwerkingsbedrijf.

14.

LSW meldt namens de gemeente Winterswijk de datum van beëindiging van de
opsporingswerkzaamheden schriftelijk aan het bedrijfsbureau van het EOCKL.
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