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Geachte raad, 
 
Het waterschap heeft samen met de provincie en de gemeente Lelystad een archiefonderzoek naar 
Ontplofbare Oorlogsresten (OO) in Flevoland laten uitvoeren. Dit onderzoek is recent opgeleverd en 
aangevuld met adviesdocumenten. Zowel het waterschap als het adviesbureau (RPS), dat het 
onderzoek heeft uitgevoerd, gaat hierover publiceren vanaf 20 januari. Omdat uit het onderzoek blijkt 
dat ook in Noordoostpolder mogelijk ontplofbare oorlogsresten in de bodem aanwezig zijn, vind ik het 
belangrijk u hier alvast over te informeren. 
 
Er liggen mogelijk munitieresten in Noordoostpolder 
Uit het uitgevoerde archiefonderzoek blijkt dat vier plekken in Noordoostpolder aangemerkt zijn als 
“verdacht gebied”. In een verdacht gebied bestaat een gerede kans op het aantreffen van ontplofbare 
oorlogsresten in de bodem. Deze kans is ingeschat op basis van historische informatie in een 
Vooronderzoek ontplofbare oorlogsresten. Ook zijn er in het IJsselmeer, Markermeer en Ketelmeer 
mogelijk een aantal vliegtuigwrakken aanwezig die munitieresten en eventueel lichamen van 
bemanningsleden kunnen bevatten. Informatie over de locatie van een wrak is doorgaans 
zeer onnauwkeurig en het is niet zeker of (delen van) het wrak hier daadwerkelijk nog liggen. Daarom 
is ervoor gekozen om hier geen verdachte gebieden maar aandachtsgebieden aan te koppelen. 
 
De risico’s zijn nihil 
De conclusie ‘verdacht’ of ‘onverdacht’ is een waarschijnlijkheidsuitspraak. Of er daadwerkelijk 
ontplofbare oorlogsresten in de bodem aanwezig zijn, kan alleen worden vastgesteld door middel van 
een opsporingsonderzoek. Inwoners hoeven zich geen zorgen te maken. Ontplofbare resten liggen 
vaak diep in de grond en bovendien is de kans dat deze spontaan ontploffen heel klein. Voor het 
kleinschalig graven in de tuin of bij normale landbouwwerkzaamheden hoeven geen extra 
maatregelen genomen te worden. Bij grootschalige (diepe) graafwerkzaamheden is aanvullend 
bodemonderzoek nodig. Dat wordt eigenlijk altijd al gedaan. Hierdoor is ook bij deze werkzaamheden 
de kans op ongelukken nihil. 
 
Aanvullende informatie is bijgevoegd 
In de bijgevoegde adviesdocumenten vindt u aanvullende informatie over de verdachte gebieden. 
Daarnaast vindt u een bijlage met achtergrondinformatie over het onderzoek. De adviesdocumenten 
worden opgenomen in de gemeentelijke GIS-viewer en in de provinciale Bodematlas.  
 
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  



 

 

 
Met vriendelijke groet, 
De Burgemeester van Noordoostpolder, 
 
 
R.T. De Groot 
 
 
 
Bijlagen: 
1.Achtergrondinformatie over het onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten 
2.Adviesdocument ontplofbare oorlogsresten verdacht gebied 1 
3.Adviesdocument ontplofbare oorlogsresten verdacht gebied 2 
4.Adviesdocument ontplofbare oorlogsresten verdacht gebied 3 
5.Adviesdocument ontplofbare oorlogsresten verdacht gebied 4 
6.Aandachtsgebieden - Adviesdocument ontplofbare oorlogsresten  
 


