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Notitie “uitvoeren van een volledig historisch vooronderzoek” 
 
Met het laten uitvoeren van een volledig historisch vooronderzoek, met als resultaat een 
gemeente dekkende verwachtingenkaart voor het aantreffen van Ontplofbare 
Oorlogsresten, geeft de gemeente invulling aan haar verantwoordelijkheid voor de 
openbare orde en veiligheid in haar gemeente. De gemeente heeft de taak om inwoners 
en opdrachtnemers in het kader van openbare orde en veiligheid te informeren waar 
mogelijk ontplofbare oorlogsresten liggen. Met het gemeente breed onderzoek wordt 
voldaan aan deze informatieplicht. 
 
Daarnaast wordt invulling gegeven aan de rol van de gemeente die als werkgever 
verantwoordelijk is voor de veiligheid van haar medewerkers die voor de gemeente 
werkzaamheden in de ondergrond verrichten. Op basis van informatie die op de kaart 
staat aangegeven kan een risico-inschatting worden gemaakt of werkzaamheden veilig 
kunnen worden uitgevoerd in relatie tot de te verwachten ontplofbare oorlogsresten. Ook 
wordt op deze manier invulling gegeven aan de rol van de gemeente als opdrachtgever 
(faciliteren van haar opdrachtnemers met informatie over het mogelijk voorkomen van 
ontplofbare oorlogsresten). 
 
Het hebben van een verwachtingenkaart heeft een aantal evidente voordelen: 
• Op basis van de kaart kan beoordeeld worden of bij projecten waarbij in de 

ondergrond wordt geboord of gegraven, aanvullend onderzoek naar ontplofbare 
oorlogsresten noodzakelijk is. Het komt de planning en voortgang van projecten ten 
goede om vooraf deze informatie te hebben. De kans om tijdens de uitvoering 
vertraging op te lopen door onverwachte vondsten wordt daarmee kleiner. 

• Door vooraf te investeren in een verwachtingskaart kan bij de voorbereiding van 
projecten kosten bespaard worden. Een vooronderzoek is dan per project niet meer 
nodig. De kosten van een volledig vooronderzoek voor een gehele gemeente zijn bij 
het uitvoeren van een drietal projectgebonden vooronderzoeken al terugverdiend. 

 
Genoemde financiële en planningsvoordelen gelden zowel voor derden, opdrachtnemers 
van de gemeente en voor de gemeente zelf als uitvoerende partij. Eigenlijk voor alle 
partijen die werkzaamheden in de ondergrond uitvoeren. 
 
Het ministerie van BZK erkent het probleem van ontplofbare oorlogsresten in de 
Nederlandse bodem en ondergrond. Een suppletieregeling is in het leven geroepen om 
kosten voor opsporen en ruimen te subsidiëren. Het laten maken van een gemeente 
breed vooronderzoek valt onder de regeling en wordt daarmee voor 68% (2021) 
vergoed. 
 
Binnen Gelderland wordt gewerkt aan een gezamenlijke aanpak. Het Gelders 
Ondergrondoverleg (GOO) faciliteert deze gezamenlijke aanpak. Met een gezamenlijke 
aanpak kan schaalvoordeel behaald worden (kostenreductie) en ontstaat een uniforme 
kaart voor de Gelderse gemeenten. Als voorwaarde hiervoor geldt dat aan elkaar 
grenzende gemeenten gezamenlijk optrekken. 


