A.9

1. Samenvatting voorstel
Conform het jaarplan van de werkgroep MDOP is in multidisciplinair verband een
planvormingsproduct (informatiekaart) ontwikkeld ten behoeve van de vondst en ruiming van
conventionele explosieven. De informatiekaart bevat een procesbeschrijving van behandeling door
hulpdiensten en gemeenten 'van vondst tot vernietiging'. Het plan biedt de medewerker binnen de
veiligheidsregio ondersteuning bij de wijze van optreden bij het (vermoeden van) het aantreffen van
een conventioneel explosief. Na vaststelling van de informatiekaart wordt het planvormingsproduct
geïmplementeerd, waarna het per 1 april 2016 van kracht is.
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3. Toelichting
De Veiligheidsdirectie heeft op 29 maart 2016 de informatiekaart ‘Vondst Conventioneel Explosief’
vastgesteld. De informatiekaart bevat een procesbeschrijving van behandeling door hulpdiensten en
gemeenten 'van vondst tot vernietiging'. Het plan biedt de medewerker binnen de veiligheidsregio
ondersteuning bij de wijze van optreden bij het (vermoeden van) het aantreffen van een
conventioneel explosief.
Aanleiding
De hulpdiensten en gemeenten binnen onze veiligheidsregio zijn meermaals geconfronteerd met de
vondst van conventionele explosieven op uiteenlopende locaties. De vondst van een dergelijk
explosief vraagt om een specifieke voorbereiding en afhandeling. Vanwege het intrinsieke gevaar van
conventionele explosieven is binnen de veiligheidsregio een informatiekaart ontwikkeld - welke een
brede en multidisicplinaire toepassingsmogelijkheid kent - ten behoeve van de vondst en ruiming van
dergelijke explosieven.
Onderverdeling in fasen
Met de beschreven werkwijze in de informatiekaart is het proces ‘van vondst tot vernietiging’
onderverdeeld in 5 fasen. Elke fase kent zijn eigen dynamiek en knelpunten. Door de fasegewijze
aanpak kan elke fase met de juiste structuur (projectmatig of GRIP) en met de juiste externe

crisispartners doorlopen worden. Hierdoor ontstaat een effectieve inzet van mensen en middelen en
ontstaat er meer overzicht in de totale afhandeling.
Totstandkoming
De informatiekaart is tot stand gekomen in samenwerking met de betrokken partners binnen de
veiligheidsregio en externe adviseurs. Een belangrijke bijdrage is geleverd door materiedeskundigen
op het gebied van explosieven, zoals een Teamleider Explosieven Verkenning (TEV) politie en de
deskundigheid van Defensie. De beschreven werkwijze in de informatiekaart sluit aan op het nieuwe
Protocol Verdachte Objecten (PVO) dat sinds 1 januari van dit jaar van kracht is.
De informatiekaart is mede ontwikkeld op basis van de conclusies en aanbevelingen die zijn
voortgekomen uit de multidisciplinaire evaluaties van drie vondsten van een conventioneel explosief
in onze veiligheidsregio:
- Ontmanteling vliegtuigbom Leiden - oktober 2013
- Ontmanteling vliegtuigbom Leiden - mei 2014
- Ontmanteling vliegtuigbom Moerkapelle - juli 2013
Het eerste concept van de informatiekaart is tijdens een scenariosessie beproefd. Aan deze sessie
hebben diverse operationele functionarissen vanuit de diverse kolommen deelgenomen. De
aanbevelingen vanuit deze sessie zijn verwerkt in de eindversie van de informatiekaart.
Opschalingsmodel 2012 vervallen
De beschreven werkwijze in de informatiekaart is generiek en geldt voor zowel spontane vondsten als
voor ‘geplande’ vondsten bij bijvoorbeeld detectiewerkzaamheden. Het opschalingsmodel dat in 2012
is ontwikkeld voor de geplande vondsten komt hiermee te vervallen.

4. Implementatie en communicatie




Tijdens de themabijeenkomst ‘Incident Evaluaties’ op 1 maart jl. is de informatiekaart
toegelicht en beoefend doormiddel van casuïstiek. Op 12 mei zal een zelfde bijeenkomst
georganiseerd worden.
De informatiekaart zal per 1 april van kracht zijn. Voor die tijd wordt het product verspreid
onder alle crisisfunctionarissen in de crisisorganisatie van de VRHM en beschikbaar gesteld
in de verschillende crisisruimten.

5. Bijlagen
Vanwege de vertrouwelijkheid van de informatie worden de informatiekaarten niet meegezonden met
de vergaderstukken van het Algemeen Bestuur. De informatie is te vinden in de DB stukken van 17
maart 2016.
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