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> Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag 

 
 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Postbus 20018  

2500 EA  DEN HAAG 

 

 

 

Datum 1 september 2017 

Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de explosieven in woonwijken 

 

 

 

In antwoord op uw brief van 7 juli 2017, deel ik u mee dat de schriftelijke vragen 

van het lid Kuiken (PvdA) over de explosieven in woonwijken, mede namens de 

minister van Veiligheid en Justitie, worden beantwoord zoals aangegeven in de 

bijlage bij deze brief. 

 

 

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, 

 

 

 

 

K.H.D.M. Dijkhoff 
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Bij beantwoording de datum 

en ons kenmerk vermelden. 

Wilt u slechts één zaak in uw 

brief behandelen. 
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Antwoorden van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, mede 

namens de minister van Veiligheid en Justitie op schriftelijke vragen van 

het lid Kuiken (PvdA) over de explosieven in woonwijken (ingezonden 7 

juli 2017, 2017Z10102). 

  

Vraag 1 

Heeft u kennisgenomen van de brief van de burgemeester van Etten-Leur 

aan de bewoners van die stad en het bericht in de media over de opslag 

van explosieven in een woonwijk? 1) 2) 

 

Antwoord op vraag 1 

Ja. 

 

Vraag 2 

Op basis waarvan is het mogelijk om honderden kilo's fosfor-, geschuts- 

en handgranaten en andere munitie uit de Tweede Wereldoorlog te 

verzamelen en hiervoor een vergunning te krijgen? Welke voorwaarden 

worden er gesteld aan het verzamelen van explosieven en munitie? 

 

Antwoord op vraag 2 
Op basis van artikel 4, lid 1 onder c van de Wet wapens en munitie (Wwm) kan 

van krachtens deze wet vastgestelde voorschriften of verboden vrijstelling of, op 

daartoe strekkend verzoek, door de minister van Veiligheid en Justitie ontheffing 

worden verleend voor het verzamelen van “andere wapens, voor zover deze 

bestemd zijn voor dan wel deel uitmaken van een verzameling of een 

wandversiering (c) en/of munitie, voor zover deze bestemd is voor dan wel deel 

uitmaakt van een verzameling (d)”. De voorwaarden die worden gesteld aan het 

verzamelen van explosieven en munitie staan vermeld in onderdeel B 3.2 van de 

Circulaire Wapens en Munitie. Voor fosfor-, geschuts- en handgranaten en andere 

munitie uit de Tweede Wereldoorlog geldt dat de voor ontploffing bestemde 

stoffen in elk van deze voorwerpen moet zijn verwijderd om deel uit te kunnen 

maken van een verzameling. 

 

Vraag 3 

Is het waar dat de aangetroffen explosieven bestonden uit fosfor-, 

geschuts- en handgranaten? Welke andere explosieven zijn nog meer 

aangetroffen? Was voor het bezit dan wel opslag daarvan ontheffing 

verleend op grond van de Wet Wapens en Munitie en de daarbij 

behorende onderliggende regelgeving? Zo ja, op grond van welke 

concrete bepalingen? Zo nee, hoe verhoudt dat zich tot hetgeen de 

burgemeester in zijn brief meldde? 

 

Antwoord op vraag 3 
Over wat precies is aangetroffen kan ik geen mededelingen doen omdat dit 

onderdeel is van het strafrechtelijk onderzoek. Er is in dit geval op 1 juli 2012 een 

ontheffing verleend voor het voorhanden hebben en vervoeren van een 

verzameling munitie van categorie II en III, gebruikt in Nederland tijdens de 

Tweede Wereldoorlog zoals bedoeld in artikel 2, tweede lid van de Wwm. Een 

ontheffing moet minimaal eenmaal per drie jaar worden gecontroleerd. De politie 

heeft de ontheffing van deze bewoner in december 2015 voor het laatst 

gecontroleerd. Op dat moment voldeed de verzameling aan de voorwaarden die in 
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de ontheffing zijn gesteld. Er is geen ontheffing verleend voor explosieven 

die bestonden uit fosfor-, geschuts- en handgranaten.  

 

Vraag 4 

In het geval er sprake was van een vergunning voor het verzamelen van 

explosieven en munitie, waarom zijn de explosieven dan toch is beslag 

genomen en waarom was de Explosieven- en Opruimingdienst daarvoor 

nodig? 

 

Antwoord op vraag 4 

Een vergunning voor het verzamelen van explosieven en munitie kent 

beperkingen en voorschriften waaronder dat explosieven, handgranaten en 

munitie boven het kaliber .50 geen brisante ladingen mogen bevatten. Om vast te 

kunnen stellen of aan deze beperkingen en voorschriften werd voldaan, is de 

munitie voor onderzoek in beslag genomen. Op dit moment is in opdracht van het 

Openbaar Ministerie het onderzoek naar de aangetroffen munitie bij de politie nog 

in volle gang. Zodra het onderzoek is afgerond kan meer worden gezegd over de 

risico’s die er mogelijk waren. De Explosieven- en Opruimingsdienst (EOd) heeft 

nog dezelfde nacht (van maandag 29 mei op dinsdag 30 mei 2017) onderzoek 

ingesteld. Het onderzoek in en om de woning en berging is op dinsdag 30 mei 

afgerond. Een deel van de munitie is op woensdag 31 mei op een zogenoemde 

‘plofplaats’ in de gemeente Moerdijk onschadelijk gemaakt.   

 

Vraag 5 

Was bij de hulpdiensten op het moment van de melding van de brand 

bekend dat er explosieven en munitie in het schuurtje aanwezig waren? 

Zo nee, hoe hebben de hulpdiensten dit ontdekt? Zo ja, hoe wisten zij 

dat? 

 

Antwoord op vraag 5 

Het was op het moment van de brand niet bekend dat er explosieven en munitie 

in het schuurtje waren, aangezien de vergunningssituatie daartoe ook geen 

aanleiding bood (men mocht alleen lege explosieven etc. voorhanden hebben). 

 
De politie-eenheid die na de melding van de brand ter plaatse ging, kreeg vrijwel 

direct van een omstander/ buurtbewoner te horen dat er toch mogelijk 

explosieven in het pand en schuurtje aanwezig konden zijn. Dit werd 

teruggekoppeld aan de meldkamer en de hulpdiensten namen afstand van het 

pand. De bewoner verklaarde tegenover de politie dat er sprake was van een 

verzameling van munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Onderzoekers van de EOd 

bevestigden dit beeld, maar hadden tijd nodig om alle munitie te kunnen 

onderzoeken. 

 

Vraag 6 

Is er op enig moment gevaar geweest voor de hulpdiensten en voor de 

omwonenden? Zo ja, hoe is omgegaan met deze gevaarlijke situatie? Zo 

nee, waarom niet? 

 

Antwoord op vraag 6 
De medewerkers van de hulpdiensten en omwonenden zijn niet in gevaar 

geweest. De hulpdiensten hebben ervoor gezorgd dat de omwonenden en zijzelf 
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op een veilige afstand stonden zodat zij niet direct in de dichte rook stonden. Het 

effect van de witte fosfor die is vrijgekomen is daarmee verwaarloosbaar.  

 

Vraag 7 

Hebben hulpdiensten zicht op welke particulieren een vergunning hebben 

om explosieven, munitie of wapens op te slaan, zodat zij daar rekening 

mee kunnen houden als zij hulp moeten verlenen? Zo ja, op grond van 

welke regeling hebben zij dit of zouden zij dit moeten hebben? Zo nee, 

waarom niet en is dit dan niet spelen met levens van onze hulpverleners? 

 

Antwoord op vraag 7 

De bevoegdheid om explosieven voorhanden te hebben kent de beperking dat er 

in die explosieven geen voortdrijvende lading mag zitten. De bevoegdheid vloeit 

voort uit een verlof of een ontheffing van de wapenwetgeving. Vanwege het 

voorgeschreven lege karakter van explosieven, is er geen directe noodzaak om 

overige hulpdiensten hier zicht op te geven. Indien de houder van de vergunning 

zich houdt aan de beperkingen en voorschriften dan kan er geen gevaarsituatie 

ontstaan. Bij het niet in acht nemen van de beperkingen en voorschriften kan wel 

een gevaarsituatie ontstaan, waartoe het onderzoek nu loopt. 

 

Vraag 8 

Deelt u de mening dat hulpdiensten moeten weten wie een vergunning 

heeft om explosieven, munitie en wapens in huis te hebben zodat zij daar 

rekening mee kunnen houden bij de hulpverlening? Zo ja, gaat u dit 

regelen? Zo nee, waarom niet? 

 

Antwoord op vraag 8 

De politie is er van op de hoogte welke particulieren over een vergunning 

beschikken. De Wwm bevat de regels over het vervaardigen, vervoeren, 

voorhanden hebben en dragen van wapens en munitie, zoals de regel dat 

explosieven, handgranaten en munitie geen lading mogen bevatten Hoewel ik als 

minister verantwoordelijk ben voor de afgifte van ontheffingen in de zin van de 

Wwm, is de politie de aangewezen partij voor de controle van de naleving van de 

ontheffing. In die zin heeft de politie zicht op welke particulieren een vergunning 

hebben om explosieven, munitie of wapens op te slaan. Er wordt echter geen – 

door andere hulpdiensten – actief te raadplegen adreslijst gehanteerd. Als de 

houder van de explosieven zich houdt aan de regelgeving is er immers geen 

gevaar voor de omgeving. De brandweer beschikt (daarom)ook niet over een lijst 

met adressen of personen aan wie een ontheffing is afgegeven, maar het 

personeel is door de aard van haar werkzaamheden altijd alert op risico’s. 

Specifiek voor de brandweer geldt dat de afdeling risicobeheersing van de 

brandweer betrokken wordt, wanneer voor legale opslag van zware munitie een 

ontheffing wordt afgegeven. In zo’n situatie wordt een zogenoemd aanvalsplan 

gemaakt voor het geval de brandweer op deze locatie moet worden ingezet. Voor 

het pand aan de Paukeslag was dit overigens niet aan de orde.  

 

 

1) Brief meegezonden aan ministerie 

2) http://www.bd.nl/brabant/honderden-kilo-s-granaten-in-schuurtje-etten-leur-

buurt-aan-ramp-ontsnapt~a187c62c/ 

 

 

 


