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VEO Netwerkbijeenkomst CE 2019

Parallelsessie

Data uitwisselen (Bommenkaart) en databeheer 

Michiel van Oers

• Welke behoefte bodeminformatie

• VEO Bommenkaart

• Databeheer: Delen van broninformatie?

• Stellingen                

Onderwerpen
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• Kabels en leidingen

• Boringen en sonderingen

• Archeologische waarden

• Bodemverontreiniging

• ?

• Conventionele explosieven             

Welke behoefte bodeminformatie

Informatiebronnen
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Aanleiding:

• Geen wettelijke verplichting voor registratie uitgevoerde 

onderzoeken.

• Geen landelijk overzicht van uitgevoerde onderzoeken 

WSCS-OCE.

• Verschillende partijen actief binnen een grondgebied.

VEO Bommenkaart

Uitgangspunten:

• WSCS-OCE gecertificeerde bedrijven en in toekomst ook 

bedrijven die zijn gecertificeerd cf. Certificatieschema 

Vooronderzoek & Risicoanalyse.

• Leden VEO doen mee en ook niet leden kunnen tegen 

kostenbijdrage meedoen.

• Bommenkaart geeft aan of ergens onderzoek is 

uitgevoerd. Meer informatie bij uitvoerende partij of 

opdrachtgever.

VEO Bommenkaart
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https://www.explosievenopsporing.nl/veo-bommenkaart/

Wilt u weten of er binnen uw gemeente of op uw 

grondgebied Vooronderzoek en Opsporing is uitgevoerd? 

Raadpleeg dan de VEO Bommenkaart hieronder. 

Gespecialiseerde en volgens het WSCS-OCE 

gecertificeerde bedrijven delen in deze applicatie informatie 

over uitgevoerde Vooronderzoeken en 

Opsporingsprojecten. Klik hier voor meer informatie over 

de VEO Bommenkaart.

VEO Bommenkaart
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Meer dan 5.000 onderzoeken in de Bommenkaart 

Doelstelling:

• Alle gecertificeerde bedrijven doen mee met de 

Bommenkaart

• Opdrachtgevers verplichten de bedrijven om 

informatie te delen met de Bommenkaart

Ervaringen en suggesties?

VEO Bommenkaart
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Data(beheer) Conventionele Explosieven

In put

Onderzoek

Output

Bronnenmateriaal

WSCS-OCE

Rapport

CE kaart

Verplichte bronnen

Optionele bronnen

Luchtfoto’s

Literatuur

MORA

22222222.

VEO Bommenkaart

• Diverse ontwikkelingen bij bedrijven om data / 

informatie over CE structureel te verzamelen, te 

beheren en te analyseren:

• Archieven in Washington

• 80000 Duitse objecten in kaart gebracht

• Tienduizenden Britse aanvallen Noordzee

• Initiatieven voor data-uitwisseling tussen bedrijven

Databeheer CE



19-04-19

7

• Archieven digitaliseren

• VEO initiatieven – branche

• Wettelijke verplichting

• Rol opdrachtgever

• Standaardisatie van databeheer

Ervaringen en suggesties?

Toekomst data beheer

• De overheid moet data uitwisseling verplicht stellen

Stellingen
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• Opdrachtgevers hebben het recht om data en 

rapporten te beschermen. Zij hebben er namelijk voor 

betaald

Stellingen

• Explosieven opsporingsbedrijven zijn er alleen op uit 

om data uitwisseling zo veel mogelijk te voorkomen uit 

financieel oogpunt

Stellingen
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• De VEO onderneemt waardevolle stappen in de data 

uitwisseling en daarom zouden opdrachtgevers hier 

rekening mee moeten houden bij de aanbesteding

Stellingen

Nog vragen of suggesties ?


