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Aanwijzen vernietigingslocatie binnen uw gemeente. 

 

Ministerie van Defensie 

Operationeel 

Ondersteunings 

Commando Land 

 

Explosieven 

Opruimingsdienst Defensie 

(EODD) 

Locatie 

Sergeant-Majoor 

Scheickkazerne 

Het Zeisterspoor 12 

Soesterberg 

Postadres 

Postbus 109 

3769 ZJ  SOESTERBERG 

MPC 53V 

Dossierhouder 

Datum 

18 mei 2021 

Aantal bijlagen 

1 

Bij beantwoording, datum, 

onze referentie en onderwerp 

vermelden. 

 
Aanleiding 
In 2006 heeft de toenmalige Commandant Explosieven Opruiming Commando 
Koninklijke Landmacht (C-EOCKL) u, als verantwoordelijke Openbare Orde en 
Veiligheid (OOV), benaderd over de samenwerking tussen de Explosieven 
Opruimingsdienst en uw gemeente. In 2018 (27 augustus 2018) heeft de 

toenmalige Commandant Explosieven Opruimingsdienst Defensie (C-EODD) een 

brief met kenmerk 2018009914 naar alle gemeenten gestuurd over de procedure 
ruimen munitie WO II en geimproviseerde explosieven. (zie bijlage 1)  Hierin is ook 
de uitvoering van de ruimopdracht beschreven en de noodzaak van een 
vernietigingslocatie binnen elke gemeente. Zodat op een veilige manier explosieven 
vernietigd kunnen worden. 
 

 
Huidige situatie en belang 
Als gevolg van de populariteit van onder andere magneetvissen, metaaldetectie  
en de tijd die de mensen in de natuur doorbrengen zien wij een toename van  
het aantal meldingen van aangetroffen explosieven. Helaas blijkt dat een aantal 
gemeenten nog niet over een (geschikte) vernietigingslocatie beschikken.  
Door het ontbreken van deze vernietigingslocaties komt het nu nog veelvuldig voor 

dat de ruiming van een explosief vertraging oploopt. Dit resulteert in een langere 

verstoring van de openbare orde en veiligheid dan nodig. Tevens kan de ingezette 
ruimploeg andere meldingen niet meer uitvoeren waardoor explosieven langer 
blijven liggen dan noodzakelijk is. De toegenomen werkdruk maakt dat het efficiënt 
inzetten van de schaarse EOD capaciteit ook voor u van belang is. 
 

 
Vernietigingslocatie binnen uw gemeente 
Heeft uw gemeente al de beschikking over een aangewezen vernietigingslocatie ten 
behoeve van het vernietigen van aangetroffen explosieven?  
Indien dit niet het geval is verzoeken wij u te kijken naar een geschikte locatie 
binnen de gemeentegrenzen. De eisen waaraan een vernietigingslocatie moet 
voldoen staan vermeld in de bijlage.  

 
 
Ondersteuning 

Om te beoordelen of een mogelijke vernietigingslocatie geschikt is kan er vanuit de 
Explosieven Opruimingsdienst Defensie advies worden gegeven op locatie. 
Afspraken hiervoor kunnen worden gemaakt via EODD.S3@mindef.nl 
Na het maken van een afspraak komt een medewerker van de EODD naar de 

aangewezen locatie om tezamen met een vertegenwoordiger van de betreffende 
gemeente te bezien of het terrein geschikt is.   
 

mailto:EODD.S3@mindef.nl
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Indien de locatie geschikt is bevonden is het van belang dat de exacte locatie bekend 
wordt gesteld bij de lokale politie. De eis dat de AOV-er van de gemeente in kennis 
moet worden gesteld en formeel de toestemming moet geven om een explosief te 

vernietigen blijft ook bij de aanwezigheid van een geschikt vernietigingsterrein 
gehandhaafd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

COMMANDANT EXPLOSIEVEN OPRUIMINGSDIENST DEFENSIE 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bijlagen: 

1. Briefnr 2018009914   


