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Aantal bijlagen

Aanleiding
Hierbij ontvangt u de A-brief ‘Programma Veiligheid Munitiegebouwen’, waarmee u de Tweede Kamer
informeert over de behoeftestelling van dit project volgens het Defensie Materieel Proces. Vanwege
de omvang van het projectbudget (25 -100 miljoen euro) is het voorstel om het project te
mandateren. Het streven is de brief begin oktober naar de Tweede Kamer te sturen in verband met
het debat Veiligheid en Integriteit op 20 oktober 2022.

De infrastructuur van het munitiedomein voldoet niet (meet) aan gewijzigde nationale wet- en
regelgeving, interne defensienormen en de bedrijfsvoering. De veiligheid van de omgeving en het
personeel is op orde maar om aan de gewijzigde nationale wet- en regelgeving, interne
defensienormen en de bedrijfsvoering te voldoen is het noodzakelijk om de infrastructuur en de
quantitative risk assessments (QRA’s) aan te passen. Met dit programma worden infrastructurele
aanpassingen doorgevoerd en de QRA’s geactualiseerd om de interne veiligheid, de externe
veiligheid en de beveiliging van de Defensielocaties weer volledig te laten voldoen aan de vigerende
wet- en regelgeving en defensienormen.

Geadviseerd besluit
U wordt geadviseerd in te stemmen met de A-brief ‘Programma Veiligheid Munitiegebouwen’ voor
verzending naar de Tweede Kamer.

Kernpunten
Het Programma Veiligheid Munitiegebouwen komt voort uit het verbetertraject voor infrastructuur en
is gericht op het verbeteren van de beveiliging en het blijven waarborgen van de veiligheid van de
ongeveer 800 munitiemagazijnen, munitieonderhoudsgebouwen en munitiewerkplaatsen waarover
Defensie, verspreid over ongeveer 40 locaties, beschikt. Het programma beoogt met een integrale
aanpak de interne veiligheid, de externe veiligheid (Safety) en de beveiliging (Security) van
munitiemagazijnen volgens de huidige wet- en regelgeving, defensienormen en bedrijfsvoering in te
richten. Na afloop van het programma:

• voldoen alle bliksembeveiligingsinstallaties op munitiemagazijnen,
munitieonderhoudsgebouwen en munitiewerkpiaatsen aan de Europese norm voor
bliksembeveiliging;

• zijn alle QRA’s geactualiseerd op basis van de huidige wet- en regelgeving;

• zijn alle munitiemagazijnen op de beveiligingsnorm gebracht die hoort bij de herinrichting
van de munitieketen.

NB. De nu niet in gebruik zijnde munitiegebouwen en/of- complexen zijn niet volledig meegenomen
in het Programma Veiligheid Munitiegebouwen. Voordat die munitiegebouwen en/of complexen
(weer) in gebruik kunnen worden genomen moeten ze op norm worden gebracht. Tevens maken
eventuele uitbreidingen en/of aanpassingen van munitiegebouwen in verband met de veranderde
opslagbehoefte (BKI) geen onderdeel uit van dit programma. Na het actualiseren van het
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beleidsdocument (BKI) zal het behoeftestellingsproces (DMP-procedure) doorlopen worden. De infra
consequenties zullen de komende jaren inzichtelijk worden.

Defensie heeft een gedoogbeslissing van de Inspectie Leefomgeving & Transport (ILT) ontvangen
met betrekking tot de bliksembeveiligingsinstallaties. De tekortkomingen betreffen
munitiemagazijnen (m.u.v. Veenhuizen) die niet voldoen aan de eisen voor bliksembeveiliging. De
gedoogbeslissing vervalt op het moment dat de bliksembeveiligingsinstallaties gekeurd zijn conform
de Europese norm voor bliksembeveiliging en uiterlijk op 1 januari 2027. De laatste werkzaamheden
van het (bredere) Programma Veiligheid Munitiemagazijnen zijn in 2028 voorzien. Pas na afronding
van het in de A-brief genoemde onderzoek van TNO en DNV-GL is exact duidelijk of en welke
aanvullende maatregelen nodig zijn om aan de Europese norm te voldoen. In de gedoogbeslissing
van ILT is o.a. als voorwaarde opgenomen dat Defensie ILT informeert over welke
munitiemagazijnen zijn onderzocht, welke aanvullende maatregelen getroffen moeten worden en
welke gekeurd zijn. Op deze wijze blijft ILT op de hoogte van de voortgang.

De Algemene Rekenkamer fAR) constateert sinds 2017 tekortkomingen in de administratie van de
centrale munitievoorraad en sinds 2019 van de decentrale munitievoorraad. In de
Verantwoordingsonderzoeken 2020 en 2021 van de AR wordt de tekortkoming op het gebied van
munitiebeheet gehandhaafd. Dit programma heeft geen betrekking deze geconstateerde
onvolkomenheid in het munitiebeheer maar gaat specifiek over infrastructurele aanpassingen in
munitiegebouwen. De Kamer wordt met een separate brief geïnformeerd over de stand van zaken
van de verbeteringen in het munitiedomein en het proces van demilitarisatie (afvoeren van
onbruikbare munitie).

Toelichting
Financiële overwegingen
Het programmabudget, inclusief risicoreservering, bedraagt tussen de 25 miljoen euro en 100
miljoen euro (prijspeil 2022). Deze investering komt ten laste van het investeringsbudget van
Defensie.

Juridische overwegingen
Er is geen sprake van juridische overwegingen.

Corn m u n i cati e
Er is een nieuwsbericht opgesteld voor defensie.nI. Bij vragen is dit ook de basis voor de
woordvoering.

Informatie die niet openbaar kan worden gemaakt
Geel gearceerde persoonsgegevens van de steller worden vanuit het oogpunt van bescherming van
persoonlijke levenssfeer gelakt.
Verder wordtde volaende informatie oelakt omdat deze commercieel vertrouwelilk is:

DE PLAA TSVER VANGEND DIRECTEUR- GENERAAL BELEID
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