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_________________________________________________________________________________ 
Kennisnemen van 
De vaststelling van de beleidsnota omgaan met niet-gesprongen explosieven uit de Tweede 
Wereldoorlog. 
 
Inleiding 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog is er stevig gevochten in het grensgebied tussen België en 
Nederland, en daarmee ook in en rondom de gemeente Goirle. Hierbij is een groot aantal niet -
gesprongen explosieven (denk aan vliegtuigbommen, maar ook granaten en mijnen) in de bodem 
beland. Een groot deel van deze explosieven is in de jaren na de Tweede Wereldoorlog opgeruimd, 
maar nog steeds zijn er (resten van) dit soort gevaarlijke explosieven aanwezig in de bodem. De 
gemeente is eindverantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid, en daarmee ook deze niet-
gesprongen explosieven.  
 
Zodra de schop de grond in gaat is er een (klein) risico op het aantreffen van niet-gesprongen 
explosieven. Voorheen werd er door gemeentes en instanties vrij laconiek omgegaan met dit risico, 
maar na een aantal (bijna-)ongevallen met niet-gesprongen explosieven is dit risico een steeds 
serieuzer aandachtspunt, met name vanuit de Arbeidsomstandighedenwet. Iedereen die 
graafwerkzaamheden gaat uitvoeren, of het nu een gemeente, projectontwikkelaar of inwoner is, 
moet daarom voor aanvang van de werkzaamheden onderzoek doen naar de mogelijke 
aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven, en hoe met dit risico om te gaan.  
 
De afgelopen jaren hebben we bij steeds meer gemeentelijke projecten historisch vooronderzoek 
gedaan naar de mogelijke aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven, risico-inventarisaties 
laten opstellen en ons laten adviseren over detectie en veiligheidsmaatregelen, die we vervolgens 
bij de uitvoering van onze projecten hebben toegepast. Projectontwikkelaars, aannemers en 
inwoners volgen mondjesmaat. 
 
Informatie 
We vinden het belangrijk dat iedereen die graafwerkzaamheden wil uitvoeren binnen onze 
gemeente op een veilige, verantwoorde manier werkt, en daarom voldoende oog heeft voor de 
mogelijke aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven. Daarom hebben we de afgelopen tijd in 
samenwerking met REASeuro een gemeentebreed historisch vooronderzoek gedaan, waarmee we 
hebben bepaald waar in de gemeente in theorie welke niet-gesprongen explosieven zouden kunnen 
liggen. Dat hebben we vergeleken met de graafwerkzaamheden die na de Tweede Wereldoorlog 
hebben plaatsgevonden, en zodoende voor de hele gemeente een risicokaart opgesteld, waaruit 
volgt welke onderzoeken moeten worden gedaan en welke voorzorgsmaatregelen moeten worden 
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genomen. Al deze informatie is uiteindelijk samengekomen in de beleidsnota omgaan met niet -
gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog, die nu door het college is vastgesteld. 
 
Door het beleid, dat is verwoord in de genoemde beleidsnota, van toepassing te verklaren op alle 
omgevingsvergunningaanvragen en onze eigen civieltechnische- en bouwwerkzaamheden, zorgen 
we ervoor dat iedereen in onze gemeente op een veilige, verantwoorde en bewuste manier omgaat 
met de mogelijke aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Dit 
doen we op een zo laagdrempelig mogelijke manier, door deze informatie (kosteloos) voor iedereen 
beschikbaar te stellen. Bovendien besparen we kosten voor ontwikkelaars, inwoners en ons zelf, 
aangezien niet bij ieder project opnieuw kostbare historische vooronderzoeken en risico-
inventarisaties moeten worden opgesteld. 
 
Vervolg 
Nu het beleid door het college is vastgesteld zal de interne en externe communicatie worden 
opgestart zoals benoemd onder het kopje “Communicatie”. 
 
Communicatie 
De vaststelling van het nieuwe beleid zal worden gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl 
en in het Goirles Belang. Daarnaast zal er een themapagina worden toegevoegd aan de 
gemeentelijke website, waarop alles te lezen is over de omgang met niet-gesprongen explosieven 
uit de Tweede Wereldoorlog. Op de pagina is ook de beleidsnota in te zien, evenals relevant 
kaartmateriaal. Ook zal er een contactpersoon genoemd worden voor vragen. Daarnaast zal actief 
gewezen worden op het nieuw beleid via onze social media.  
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