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In deze notitie wordt een toelichting gegeven op de bepaling in de Beoordelingsrichtlijn Opsporen 

Conventionele Explosieven (hierna BRL-OCE) dat het projectplan door de gemeente dient te worden 

goedgekeurd. De notitie is opgesteld naar aanleiding van vragen uit het werkveld. Aan deze notitie 

kunnen geen rechten worden ontleend.  

 

De beslissingsbevoegdheid tot het opsporen en ruimen van Conventionele Explosieven berust bij de 

gemeente. In de Circulaire Bergen van vliegtuigwrakken (Staatscourant 2009, nummer 17961, d.d. 23 

november 2009) wordt daarover specifiek betreffende het opsporen en ruimen van Conventionele 

Explosieven volgende opgemerkt.  

 

Deze beslissingsbevoegdheid is gebaseerd op de verantwoordelijkheid van de burgemeester voor de 

openbare orde en veiligheid in zijn gemeente. Op grond van de artikelen 175 en 176 van de Gemeentewet 

kan de burgemeester bij het opsporen en ruimen van CE bevelen of algemeen verbindende voorschriften 

geven die hij ter handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar nodig acht.  

 

Bij het opsporen van CE spelen belangen van openbare orde en veiligheid. In het projectwerkplan 

worden de maatregelen en voorzieningen beschreven die mede ten doel hebben om de openbare 

orde en veiligheid te waarborgen. Het betreft onder andere een projectgebonden risico-evaluatie en 

een beschrijving van de te treffen veiligheidsmaatregelen tijdens het benaderen en het tijdelijk veilig 

stellen van de situatie. Ook bevat het projectplan een protocol voor de inschakeling van de 

hulpverleningsdiensten. De projectvoorbereiding van het opsporingsproces dient goed aan te sluiten 

op de aansluitende ruimingfase. Het projectplan bevat ook de hiervoor vereiste informatie. 

 

Gelet op het voorgaande is het noodzakelijk dat het projectplan door de gemeente wordt 

goedgekeurd, door of namens degene die verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. 

Uiteraard gaat het er daarbij om dat wordt ingestemd met de onderdelen van het projectplan die 

betrekking hebben c.q. van invloed zijn op de openbare orde en veiligheid van de geplande 

opsporingswerkzaamheden. Het staat de gemeente vrij om de goedkeuring hiertoe te beperken.  

In paragraaf 2.3.2.1 van de BRL-OCE (versie 2007) is thans het volgende bepaald.  

 

Het projectplan dient aantoonbaar te zijn goedgekeurd door de opdrachtgever en door de gemeente(n) waarbinnen het 

opsporingsgebied is gelegen. Goedkeuring van de gemeente(n) dient plaats te vinden door of namens de verantwoordelijke 

voor openbare orde en publieke veiligheid. Bij aanpassing van het projectplan geldt dezelfde procedure. 

 

Volgens de vigerende BRL-OCE dient het projectplan dus altijd te worden goedgekeurd. Indien het 

project echter alleen de computerondersteunde detectie omvat, is een goedkeuring in de opinie van 

de VEO niet noodzakelijk. In die situatie kan worden volstaan met een kennisgeving aan de 

gemeente. Aan het Centraal College van Deskundigen OCE zal worden voorgesteld de normtekst 

daarop aan te passen. Concreet zal een voorstel worden gedaan om paragraaf 6.6.2.2 van het 

Certificatieschema OCE (nog niet van kracht!) aan te passen.  


