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Naar aanleiding van de bijeenkomst van het IBT-1 van 28 augustus j.1. en het gesprek dat 
 en ondergetekende hebben gevoerd met 4iMe 

vraag ik gig uw aandacht voor het volgende_ 
arfgekrpen vrijdag 1 september. 

Tijdens beide bijeenkomsten is hertwaatd dat er geen bezwaar tegen bestaat dat de Commissie onderzoek 
wurwerkramP de beschikking ~ over do -concept nreconstrucBes In wording' van elk der Inspecties. 
Graag Zouden wij zo spoedig mogelijk de beschikking krijgen over uw •concept4e;tenre nstructie in 
wording'. 

Dit geldt ooit voor de concepten die we (eventueel) in eerder stadium hebben mogen ontvangen; 
aannemelijk is immers dat hler+op ai weer een verificatiestag heeft pisstag~den. 
Ook indien u bedoekte documenten reeds aan één van de loer,ors ingeschakelde on-dome bram r•,k_ 
•9 n. ontvangen wij daar graag Zen afschriften van. •• 
Bq voorkeur zouden wij bedoelde "concept-teitenreeonstrtrcties in wording• riog deze week van u ontvangen. 

In het gasprak ~,1 0,2e  !op 1 september 115 te afgesproken vens dat de inspecties en de 
commissie de 5~n nwerking Zo Optimaal m~k zullen organiseren en eventueel zullen intensn,eren. 
Wij hebben een en ander onder de aandacht gebracht van de door ons Ing~kelde bureaus. 
MO~n er op dit punt nog Problemen voordoen dan toren wij dat graag. 

Met vriendelijke groet, 

1'0.2e 

Ensetfede stationapeein 117511 JO r.asd, 
Den~ POstDus i3ss 2SD1 cN oq, Haag' 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Commissie Onderzoek Vuurwerkramp 

t.a.v. Q .20 . 
Postbus 558 

2501 CN Den Haag 

Velum 

6 september 2000 

Ons kenmerk 
IBR2000J8W77 

Onderdeel 

Dcoovnea 

Inlichtingen 

Uw kenmerk 

Blad 

1 van 3 

Aantal bijlagen 

Onderwerp 

reactie op verzoek aan inspecties tot toezending 
van "concept-teitenreconstructies in wording" 

SLECHTS CONCEPT-VERSIE VERZONDEN!! 

Geachte 11,1 0,2e 

Naar aanleiding van uw fax van 5 september jl. en het telefoongesprek dat wij 

aansluitend voerden, vraag ik graag uw aandacht voor het volgende. 

Uitgangspunt in het Besluit tot instelling van de Commissie Onderzoek 

Vuurwerkramp Is dat de rijksinspecties, betrokken bij het onderzoek naar de 

vuurwerkramp, uw Commissie de resultaten van hun werkzaamheden onverwijld 

ter beschikking stellen. In ons gesprek van 1 september jl. is bovengenoemd 

uitgangspunt nogmaals bevestigd, middels het opstellen cq. bevestigen van 

enkele werkafspraken. Afgesproken is dat de conceptdeelreconstructies 

(modules) uiterlijk eind september aan de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp 
ter beschikking worden gesteld. Hierbij zal door de onderzoekers van de 

betreffende inspectie worden toegelicht wat de status van het materiaal op dat 
moment is. 

Tot die tijd zal op onderzoekersniveau onderhands informatie tussen de 

inspecties en de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp kunnen worden 

uitgewisseld. Hiertoe hebben reeds diverse contacten tussen belde 
onderzoekteams plaatsgevonden. 

Ik spreek, gelet op de gemaakte afspraken, dan ook mijn verbazing uit over uw 

verzoek van 5 september jl. aan de hoofden van de betrokken inspecties om de 

"concept-feitenreconstructies in wording" aan de Commissie Onderzoek 
Vuurwerkramp toe te zenden. 

Enkele uren voor uw fax heb ik de hoofden van de betrokken inspecties de 

planning doen toekomen voor het toezenden van de conceptdeelreconstructies 

(modules) aan uw Commissie. In deze planning is de eerder gedane toezegging 

Bezoekadres 

$Oedel&wkshaven 200 

2511 FZ Den Haag 

Postadres 
Postbu8 20011 

2500 EA Den Haag 



Datum 
8 septe~ 2000 

Ons kenmerk 
IBR200a18m77 

Blad 

2 van 3 dat de conceptdeelreconstructies uiterlijk eind september voor de Commissie 
Onderzoek Vuurwerkramp beschikbaar zijn, vastgelegd. Ik heb u deze planning 
op 5 september j1 doen toekomen, vooruitlopend op de toezending ervan door de 
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatles aan de voorzitter van uw 
Commissie. 

Conform de eerder genoemde werkafspraken, is het uiteraard mogelijk hieraan 
voorafgaande de beschikking te krijgen over onderzoeksmateriaal. Voor deze 
vorm "concept-feitenreconstructies in wording" van informatie-uitwisseling gelden 

mijns inziens echter de volgende uitgangspunten: 
- alle informatie-uitwisseling tussen onderzoekers van de inspecties, de 

Commissie Onderzoek Vuurwerkramp (en het Openbaar Ministerie) vindt plaats 
via het Logistiek Centrum Inspecties (LCI) te Enschede, dat hiervoor speciaal in 
het leven is geroepen; 
- de uitwisseling van onderzoeksmateriaal vindt plaats op onderzoekers-niveau, 
dat wil zeggen tussen de onderzoekers van de inspecties en de door de 
Commissie Onderzoek Vuurwerkramp ingeschakelde onderzoeksbureaus. 
Conform deze afspraak is een deel van het onderzoeksmateriaal reeds aan de 
betreffende onderzoeksbureaus overgedragen. Indien u daarvan afschriften wilt 
ontvangen, kunt u het beste met de door u Ingeschakelde onderzoeksbureaus in 
contact treden. 

De conceptdeelreconstructies zullen, op het in de planning aangegeven moment, 
aan de voorzitter van uw Commissie worden aangeboden. 

Daarnaast komt uw verzoek om, voorafgaande aan de toezending van de 

conceptdeelreconstructies, de beschikking te krijgen over de "cencept-
feitenreconstructies in wording", mij niet verstandig voor. 
Het verstrekken van "concept-feitenreconstructies in wording" zou frequent 
moeten gebeuren, daar de versies op dit moment nog regelmatig aan verandering 
onderhevig zijn. Een adequaat versie-beheer van de voortdurend gewijzigde 
versies van de "concept-feitenreconstructies in wording" van de diverse dusters 
lijkt vrijwel onmogelijk 
Het uitwisselen van dit soort informatie, vergezeld van een toelichting over de 
status ervan, op onderzoekers-niveau, is daarentegen wel zeer zinvol. 

Ik stel voor de uitwisseling van informatie tussen de inspecties en de Commissie 
Onderzoek Vuurwerkramp in het vervolg conform de eerder gemaakte afspraken 
te laten plaats vinden. Overigens beslissen de diverse hoofden van de inspecties 
zelf of zij het feitenmateriaal van dusdanige aard achten, dat het voor toezending 
aan de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp in aanmerking komt. 
Daarnaast zou ik het op prijs stellen als in soortgelijke situaties eerst afstemming 
plaats vindt met de coórdinator van de inspectie-onderzoeken. 

Min~ van Blnnmdandse Lken en KoninkdJks►elatiea 

•...• 



Datum 

6 september 2000 

Ons kenmerk 

Blad 
3 van 3 Een afschrift van deze brief zond ik aan de hoofden van de betrokken inspecties, 

de Directeur-generaal Openbare Orde en Veiligheid en de projectleider 
Vuurwerkramp. 

Hoogachtend, 

De Hoofdinspecteur Brandweerzorg en Rampenbestrijding, 

10.2'. 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

De leden van het overleg 

Klankbordgroep Onderzoek Vuurwerkramp 

met de Inspectie Brandweerzorg en 

Rampenbestrijding 

Onderwerp 

uitnodiging 7ebijeenkomst 

Geachte leden van de klankbordgroep, 

In de bijeenkomst van de Klankbordgroep van 6 december j.l. is afgesproken, 

dat de 6evergadering van dit overleg wordt gehouden op woensdag 3 januari 

2001 in de Gelderlandzaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, Schedeldoekshaven 200 te Den Haag. De aanvang van 

de bijeenkomst is om 10.00u. en deze duurt tot 13.00u (incl. lunch). 

In verband met deze bijeenkomst stuur ik u een concept-Agenda 

(bijlage 1), alsmede de Afsprakenlijst van de 6ebijeenkomst van de 

Klankbordgroep van 15 december j.l (bijlage 2). 

Tevens is bijgevoegd het concept van de rapportage van cluster 3 
"Algemene coordinatie" (bijlage 3) . 

Dit document zal op de komende bijeenkomst aan de orde komen. 

Hoogachtend, 

pE—HOQFDINSPECTEUR BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING, 

n• J 
Datum 

19 december 2000 

Ons kenmerk 

t81`120001102821 

Onderdeel 
DGOOVfIBR 

Inlichtingen 

1 .2•a 

•1 

Uw kenmerk 
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Blad 

1 van 2 

Aantal bijlagen 

3 

Bezoekadres 

Schedekbekahaven 200 

2511 EZ Den Haag 

Postadres 

Poattws 20011 

2500 EA Den Haag 



Datum 

19 december 2000 

Ons kenmerk 

18P20001102821 

Blad 

2 van 2 

Bijlage 1  

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN 
KONINKRIJKSRELATIES 
INSPECTIE BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING 

KLANKBORDGROEP IBR-ONDERZOEK VUURWERKRAMP 

CONCEPT- AGENDA 

1. OPENING 

2. • MEDEDELINGEN 

3. AFSPRAKENLIJST VAN DE 6eBIJEENKOMST VAN 
16 DECEMBER 2000 (bijlage 2) 

4. CLUSTER 4: ALGEMENE COORDINATIE (bijlage 3) 

5. VERDERE AFSPRAKEN 

6. RONDVRAAG 

7. SLUITING 

^• 
Min hl # van aim~~ zaken en " nkrgbrelatles •• 



MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES 
INSPECTIE BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING 

Biila4e 2 

AFSRAKENLIJST VAN DE 6e BIJEENKOMST VAN DE KLANKBORDGROEP 
ONDERZOEK VUURWERKRAMP MET DE INSPECTIE BRANDWEERZORG 
EN RAMPENBESTRIJDING (1BR) OP VRIJDAG 16 DECEMBER 2000 
TE DEN HAAG.  

Aanwezig : 

-1102e 

-10. 2,e I 
r , 

: TU Delft 
: i u-•Dem 
voormalig commandant regionale brandweer 
Gooi en Vechtstreek 
hoofdinspecteur Inspectie Brandweerzorg en 
Rampenbestrijding (voorzitter) 
Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding 
Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding 
Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding 
Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding 
Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding 
(verslaglegging) 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom 

2. Mededelingen 

De voorzitter deelt de Klankbordgroep mede, dat de minister van BZK in het 
overleg met de Vaste Kamercommissie BZK heeft aangegeven, dat hij verwacht 
dat in de 2eweek van januari 2000 de rapporten van de inspecties aan de 
Tweede Kamer zullen worden aangeboden. 
Daarnaast maakt de voorzitter melding van de procedure hoor en wederhoor. 
Met de gemeente Enschede is afgesproken, dat zij een aantal rapporten voor 
hoor en wederhoor voorgelegd krijgen. Het betreft hier de rapporten, die 
betrekking hebben op het functioneren van gemeentelijke diensten ten aanzien 
van de vuurwerkramp. Rapporten, die betrekking hebben op het functioneren van 
diensten, die niet onder de gemeente Enschede vallen, krijgt de gemeente 
Enschede ter informatie voorgelegd. Wat betreft de procedure hoor en wederhoor 
is met de gemeente een (strak) schema afgesproken. Het LCI coordineert de 
procedure hoor en wederhoor; zij ziet er zo veel mogelijk op toe dat deze 
procedure binnen de afgesproken planning verloopt 



De voorzitter meldt verder, dat de brandweer Enschede moeite heeft met de 
inhoud van cluster 5 "Bron en effectbestrijding". De.opstellers van dit rapport 
hebben vandaag met de betreffende brandweerorganisatie overleg_ om te horen 
wat hun bezwaren zijn. 

3. Afsprakenlijst van de vijfde bijeenkomst van de Klankbordgroep 
op woensdag 29 november 2000 

Er zijn inhoudelijk en redactioneel geen opmerkingen; de afsprakenlijst wordt 
vastgesteld. 

4. Bespreking van cluster 3 "Onderzoek naar het brandweeroptreden 
tot en met de fatale explosie" 

Aan de orde is de concept-rapportage van cluster 3: "Onderzoek naar het 
brandweeroptreden tot en met de fatale explosie". 
In verband met de behandeling van dit rapport zijn de heren 1.00,2e van 
de inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding bij de bijeenkomst aanwezig. 
Met betrekking tot de uiteindelijke rapportage van deze cluster worden de 
volgende afspraken gemaakt: 

• het rapport van het Forensisch Instituut (NFI) over de oorzaak van de ramp is 
nog niet uit. Zodra dit rapport openbaar is, willen de opstellers toch het een en 
ander over de brandoorzaak in hun rapport opnemen. De leden van de 
Klankbordgroep vinden dit juist. 

• naar aanleiding van een interne ronde heeft IBR besloten om in dit rapport niet 
de aanbevelingen per hoofdstuk op te nemen, maar de belangrijkste 
aanbevelingen in de slotbeschouwing mee te nemen. 

• in het rapport wordt een deel van de tekst cursief getypt; afgesproken wordt 
de reden hiervan in het rapport te vermelden. 

• aan de titel van het rapport zal en subtitel worden toegevoegd te weten : pro-
actie en repressie. 

• in het rapport wordt onder meer ingegaan op het advies van AVIV (risico-
analyse voor de gemeente Enschede). In het rapport moet echter nog 
duidelijker naar voren komen wat de opdracht van AVIV mbt dit onderzoek 
precies was (desk-onderzoek) en hoe de classificatie van het vuurwerk zich 
ten opzichte van de opslag hiervan verhield. Afgesproken wordt dat de 
opstellers deze problematiek aan de hand van de opmerkingen nader 
verduidelijken. 

• het rapport is toegesneden op de situatie in Enschede. Deze situatie past in 
het landelijke beeld. Afgesproken wordt, dat in de slotbeschouwing het 
(verontrustende) landelijk beeld mbt vuurwerk (duidelijk) zal worden 
aangegeven. 

• De tekst omtrent de aanvalsplannen van de brandweer (in concreto het 
ontbreken hiervan) zal de nodige aandacht krijgen en wel zodanig dat niet het 
manco bij de bevelvoerder wordt gelegd maar bij de brandweerorganisatie. 



• in het rapport wordt geconstateerd, dat er niet geplot is. Hierbij zal wel een 
referentiekader moeten worden aangegeven (personeel hierover instructie 
gehad, plotmiddelen beschikbaar etc). 

• in het rapport zal nog beter dan nu het geval is een sfeerbeeld van de 13emei 
moeten worden gegeven. Mooi weer, vrijwilligers niet geconsigneerd. Een en 
ander heeft gevolgen gehad voor de paraatheid. Daarbij moet tevens worden 
aangegeven, dat een onderbemensing van de uitrukeenheden tot een 
beperking van de inzet leidt (beperken anders levert het een veiligheidsrisico 
voor de mensen op). De betreffende conclusie dienovereenkomstig 
aanpassen. 

• Enschede had een afwijkende positie ten aanzien van het landelijk beeld mbt. 
het afgeven van milieuvergunningen op het gebied van vuurwerk (Enschede 
was coulanter). Het betrof hier een ambtelijk probleem wat bestuurlijk niet was 
opgeschaald. Dit moet duidelijk in het rapport worden aangegeven. 

5. Bespreking van de cluster 4 `Algemene coordinatie' 
Aan de orde is de concept-rapportage van cluster 4: "Algemene coordinatie'. 
Dit rapport is in de Klankbordgroep al eerder aan de orde geweest; de 
opmerkingen, die toen zijn gemaakt zijn in deze versie verwerkt. 
De opsteller van dit rapport r0 2e is vanwege overleg met de 
brandweer Enschede helaas ni éf-bij dé béhandeling van dit rapport aanwezig. 
0.2e - , een medewerker van IBR en direct betrokken bij het opstellen van 

dit rapport is wel aanwezig en geeft daar waar nodig een toelichting op het 
rapport. 
Met betrekking tot het voorliggende conceptrapport en het opstellen van de 
uiteindelijke rapportage van deze cluster worden de volgende afspraken 
gemaakt : 

• het rapport bevat een systeemonderzoek naar de organisatie van de 
rampenbestrijding in Nederland aan de hand van de casus "vuurwerkramp te 
Enschede". Dit uitgangspunt van het rapport dient ook helder te worden 
weergegeven. 

• de in het rapport gedane conclusies en aanbevelingen komen terug in de 
Slotbeschouwing. Daarnaast zal het rapport een samenvatting krijgen; deze 
kan wellicht gecombineerd worden met de slotbeschouwing. Hierin dient een 
duidelijke aanzet te worden gegeven voor een vitalisering van het (oude) 
project organisatie rampenbestrijding. De `weeffouten' uit dit project (zowel 
bestuurlijk als operationeel) moeten door de minister kunnen worden 
opgepakt; dit rapport is hiervoor een eerste aanzet. 

• in het rapport zal de doctrine Opschaling uit de reorganisatie 
rampenbestrijding worden opgenomen. Deze zal ten opzichte van de feitelijke 
opschaling in Enschede worden geplaatst en daarna worden de verschillen 
zichtbaar. 

• in het rapport wordt een analysemethodiek gebruikt (omgeving, doelen, input 
ect.) . Deze methodiek dient meer dan u het geval is gestructureerd in het 
rapport te worden gebruikt. 

• in het rapport wordt vermeld, dat de vuurwerkramp 1 a 2 jaar te vroeg is 
gekomen; de reorganisatie van de brandweer was dan wel voltooid en had 



wellicht beter gewerkt. Dit is een ongelukkige redactie; de passage zal anders 
worden geredigeerd. 

• op biz 20 wordt aangegeven dat de kwaliteit van het Twentse organisatieplan 
uitstekend is. Daarna wordt in conclusie 4 aangegeven, dat de constructie, 
zoals Twente had gekozen om het operationeel leiderschap in te vullen te 
ingewikkeld is. Dit is met elkaar in tegenspraak en moet nader verduidelijkt 
worden. 

• in de analyse van de brandweer op bidz. 39 (artikel 5.8) worden een tweetal 
zaken gemist te weten : 1) het niveau van de centralisten (kunnen taak niet 
waarmaken). Hierop dient ook de analyse-methodiek op van toepassing te zijn 
(dan wordt dit beeld genuanceerder). 2) RCC had zich moeten bemoeien met 
de opschaling; het RCC heeft de alarmcentrale "laten zwemmen". 

• blz. 40: moment van overgang van CTPI naar Cohrt moet beter worden 
aangegeven. 

• blz. 41 : hier wordt een "opschalingsschema na 13 mei" genoemd; wat wordt 
hiermee bedoeld: nader expliceren. 

• op blz 47 wordt het CTPI genoemd. Hierbij aangeven, dat door de keuze voor 
een CTPI er geen informatiemanagement is georganiseerd. 

• blz. 57: de passage omtrent het functioneren van de totale opgeschaalde 
repressieve organisatie is te abstract weergegeven. Deze moet duidelijker en 
concreter worden. 

• op blz. 92 is sprake van de regisserende rol van de RAC. Deze rol zal beter 
moeten worden uitgelegd. 

• blz. 103 wordt aangegeven, wat de stand van zaken mbt. de normstelling voor 
de inrichting van de rampenbestrijdingsorganisatie is. De stand per medio 
2000 klopt niet helemaal; deze moet worden gecorrigeerd en tevens dient hier 
het handboek Nazorg te worden vermeld.. 

De opmerkingen van de leden van de Klankbordgroep worden verwerkt in 
de uiteindelijke rapportages van de clusters 3 en 4. 
Tevens wordt afgesproken, dat cluster 4 nog een keer door de 
Klankbordgroep wordt bekeken. 

6. Rondvraag 

Tijdens de rondvraag wordt afgesproken, dat bij de toelichting in de IBR-
rapportages omtrent de rol van 110,2e ) in de Klankbordgroep zal 
worden vermeld, dat Ttevens voorzitter is geweest van de 
"Visitatiecommissie van net-CGHB voor multidisciplinair oefenen 1996-1999". 

7. Eerstvolgende vergadering Klankbordgroep 

De eerstvolgende vergadering van de Klankbordgroep wordt gehouden op 
woendag 3 januari 2001 In de Gelderlandzaal van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Schedeldoekshaven 200 te Den 
Haag; van 10.00 u. tot 13.00u met een lunch. 

8. Sluiting 
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Advies BSG  

Met deze brief aan de Raad van 
Hoofdcommissarissen en het 
Korpsbeheerdersberaad brengt u de actiepunten uit 
het kabinetsstandpunt 'Enschede' die op het terrein 
van de politie liggen onder de aandacht van het 
politieveld. 

Er wordt per actiepunt con concreet tijdpad van de 
korpsen gevraagd, onderwerp wordt ook in 
Korpsbeheerdersberaad besproken. 

Het is fraai deze brief vorafgaand aan plenair debat 
'Enschede' uit te doen 
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Brief aan beraden inzake 
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Advles/ectle 

Graag uw instemming met bijgaande brief aan de voorzitters van het 

Korpsbeheerdersberaad en de Raad van Hoofdcommissarissen. 

Aanleiding 

Het Kabinetsstandpunt Vuurwerkramp brengt een aantal actiepunten met zich 

mee die bij uitstek liggen op het terrein van de politie. Blijkens de bijlage bij het 

Kabinetsstandpunt Vuurwerkramp dienen de actiepunten 46 tot en met 50 door 

de minister van BZK te worden uitgevoerd (ter informatie als bijlage bij de brief 

gevoegd). 

Eén van de actiepunten betreft het onder de aandacht brengen bij het 

Korpsbeheerdersberaad en de Raad van Hoofdcommissarissen van de 

bevindingen en de aanbevelingen van de Inspectie voor de Politie (IP) en de 

Commissie onderzoek vuurwerkramp (COV), waarbij de beraden zal worden 

verzocht om enkele concrete stappen te ondernemen. De bijgevoegde brief is een 

uitwerking van dit actiepunt. 

Samenvattende toelichting 

In de bijgaande brief brengt u de voorzitters van de beraden de rapporten van de 

IP en de COV inzake de vuurwerkramp in Enschede en het Kabinetsstandpunt 

Vuurwerkramp onder de aandacht. U brengt naar voren dat het kabinet in het 

Kabinetsstandpunt Vuurwerkramp heeft toegezegd de Tweede Kamer halfjaarlijks 

te rapporteren over de voortgang ten aanzien van de uitvoering van de uit de 

rapporten gevolgde actiepunten, en daarbij per actiepunt aan te geven wat het 

bereikte resultaat is. 

Met betrekking tot de aanbevelingen die liggen op het terrein van de politie haalt u 

aan dat de inbreng van de politie in de rampenbestrijding een 

verantwoordelijkheid is van de politieregio's. U brengt daaom naar voren dat u 

het dan ook van belang acht dat de voorzitters van de beraden zich 
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aangesproken voelen door de uitkomsten van de rapporten inzake de 

Vuurwerkramp en meewerken aan de verdere verbetering van de 

rampenbestrijding. 

Om de Tweede Kamer halfjaarlijks te kunnen informeren over de voortgang van 

de aanbevelingen die in de uitvoering liggen op het terrein van de politie, vraagt u 

de voozitters van de beraden in de brief om vóór.Liufi l een plan van aanpak 

.•>te sturen, waarin zij aangeven wat de politieregio's gaan doen met de 

aanbevelingen en wanneet zii welke-actiepunten zullen hebben uitqevoerd. In de 

brief noemt u vervolgens de actiepunten die door de regio's zouden moeten 

worden opgepakt. U maakt er melding van dat de beraden voor de aanbevelingen 

inzake de meldkamers en de opleidingen van centralisten nog afzondelijk zullen 

worden benaderd. 

Per actiepunt geeft u in de brief vervolgens aan wat u daarover in het plan van 

aanpak wenst aan te treffen. 

In de conclusie van de brief verzoekt u de medewerking van de voorzitters om u 

in staat te stellen de actiepunten 46, 47 en 48 uit de bijlage bij het 

Kabinetsstandpunt (waarvan een afschrift als bijlage bij de brief is gevoegd) tijdig 

uit te voeren. 

Verder vraagt u de in bijgaande brief voorgestelde actiepunten waarvan de 

uitvoering ligt op het terrein van de korpsen, zo veel mogelijk nog dit jaar af te 

ronden, maar in ieder geval op te pakken. 

Tot slot vraagt u de brief te agenderen voor de eerstvolgende vergadering van het 

Korpsbeheerdersberaad en die van de Raad van Hoofdcommissarissen. U Iaat 

weten gaarne bereid te zijn tijdens de vergaderingen een toelichting op de 

actiepunten te geven. 
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Onderwerp 

Kabinetsstandpunt Vuurwerkramp Enschede 
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Inleiding 

Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende. 

De vuurwerkramp in Enschede op 13 mei 2000 heeft groot leed veroorzaakt en 

grote schade aangericht. Velen hebben zich tijdens en na de ramp volledig 

ingezet om dat leed te beperken, om mensen te redden, te helpen en te troosten. 

Medewerkers van de professionele hulpverlening hebben hierbij een grote rol 

gespeeld. 

Het rapport van de Commissie onderzoek vuurwerkramp (Commissie Oosting) 

maakt duidelijk dat er bij de vuurwerkramp veel is misgegaan of beter had 

gekund. Het kabinet stelt zich op het standpunt dat alle betrokkenen verplicht zijn 

daaruit lering te trekken. 

De overheid heeft bij het bevorderen van veiligheid en het bestrijden van 

onveiligheid een centrale rol. Dat deze rol beter moet worden vervuld is één van 

de hoofdlessen die uit het rapport van de Commissie Oosting moet worden 

getrokken. Er is dringend actie geboden óm de noodzakelijke veranderingen te 

kunnen bewerkstelligen. Het kabinet neemt de aanbeveling van de Commissie 

Oosting over om te voorzien in adequate voortgangsrapportages over de wijze 

waarop met voortvarendheid uitvoering wordt gegeven aan de lessen uit de 

Vuurwerkramp en aan de voortgangsrapportages goede algemene bekendheid te 

geven. Daartoe zal het kabinet halfjaarlijks over de voortgang rapporteren aan de 

Tweede Kamer, en hierbij per actiepunt aangeven wat het bereikte resultaat is. 

Aanbevelingen voor de politie 

Hoewel voor het optreden van de politie gesteld kan worden dat dit zeer behoorlijk 

is geweest, kan ook de politie uit de gebeurtenissen in Enschede een aantal 

belangrijke lessen trekken. 
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Sommige van de gedane aanbevelingen richten zich op de politieregio Twente; 

veel van de aanbevelingen hebben echter betrekking op alle politieregio's in 

Nederland. 

De inbreng van de politie op het gebied van de rampenbestrijding is een 

verantwoordelijkheid van de politieregio's. Ik acht het dan ook van belang dat u 

zich aangesproken voelt door de uitkomsten van de rapporten inzake de 

Vuurwerkramp en meewerkt aan de verdere verbetering van de 

rampenbestrijding. 

Meldkamers en opleiding centralisten 

Voordat ik hieronder verder inga op de aanbevelingen die liggen op het terrein 

van de politie, wil ik u reeds aankondigen dat in deze brief de aanbevelingen met 

betrekking tot de meldkamers en de opleiding voor centralisten niet aan de orde 

zullen komen. Ten aanzien van die onderwerpen zult u afzonderlijk door mij en 

mijn ambtgenoot van Volksgezondheid, Welzijn en Sport worden benaderd. 

Plan van aanpak 

Om de Tweede Kamer halfjaarlijks te kunnen informeren over de voortgang van 

de overige aanbevelingen die in de uitvoering liggen op het terrein van de politie, 

richt ik mij tot u met het volgende. 

Ik verzoek u mij vóór 1 juli 2001 een plan van aanpak te sturen, waarin u aangeeft 

wat de politieregio's gaan doen met de aanbevelingen en wanneer zij welke 

actiepunten zullen hebben uitgevoerd. 

Ik wil de actiepunten die ik in het plan van aanpak verwacht aan te treffen, graag 

hieronder in deze brief aan de orde stellen. 

Actiepunten 

De actiepunten die volgen uit de aanbevelingen van de Inspectie voor de Politie 

en de Commissie Oosting zijn in elk geval de volgende. 

Preparatie 

Het is van belang dat de politie meer betrokken is bij het proces van opstellen van 

risico-analyses en de preparatie, zoals planvorming en multidisciplinaire oefening. 

Graag ontvang ik in het plan van aanpak een overzicht van de stand van zaken 

„ per regio met betrekking tot de betrokkenheid van de politie bij het opéstell an 

de risico-analyses door de brandweer en tevens een antwoord op de volgende 

vragen: is de politie op de hoogte van de bestaande risico's in de regio en in 

hoeverre is de politie betrokken geweest bij het opstellen van het rampenplan. 
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Voorts verwacht ik een overzicht per regio van hoe vaak er in het kader van de 

rampenbestrijding wordt geoefend en welke van deze oefeningen multidisciplinair 
zijn. 

Opleiding 

Eén van de aanbevelingen is dat er een opleidingsprogramma moet komen voor 
de leden van de Staf Grootschalig Politieoptreden. Tevens zullen opleidingen 

moeten worden ontwikkeld voor de chefs van dienst en de administratief 

ondersteunende leden. 

Binnen het Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie (LSOP) is het 

Expertisecentrum Conflict - en Crisisbeheersing Politie (ECCB) ondergebracht. 

Het ECCB moet zich ontwikkelen tot een kennis- en opleidingscentrum voor de 
conflict- en crisisbeheersing. Ik dring er bij u op aan te bevorderen dat door het 

ECCB een opleidingsprogramma wordt ontwikkeld voor de leden van de Staf 

Grootschalig Politieoptreden, alsmede dat er opleidingen worden ontwikkeld voor 

de chefs van dienst en de administratief ondersteunende leden. Wanneer de 

opleidingen zijn ontwikkeld, verwacht ik dat u zult bevorderen dat daaraan door de 

leden van de Staf Grootschalig Politieoptreden, de chefs van dienst en de 
administratief ondersteunende leden zal worden deelgenomen. 

Ik verzoek u in het plan van aanpak te vermelden wanneer u verwacht dat 

vorenbedoelde opleidingen gereed zullen zijn en hoeveel medewerkers binnen 

welk tijdsbestek de opleidingen moeten hebben doorlopen. 

Referentiekader 

Het Expertisecentrum Conflict- en Crisisbeheersing Politie werkt op dit moment, 

in overleg met de politieregio's en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties aan een nieuwe versie van het Referentiekader Conflict- en 

Crisisbeheersing Politie. In dit Referentiekader 2001 zullen minimumvereisten en 

normeringen worden geformuleerd voor maatregelen en activiteiten met 

betrekking tot de inzet van de politie bij onder andere rampen, terreursituaties en 

grootschalige ordeverstoringen. 

Ik dring er bij u op aan ervoor zorg te dragen dat in de nieuwe versie van het 

Referentiekader de aanbevelingen van de Inspectie voor de Politie, die zich 

daarvoor lenen, zullen worden opgenomen, zoals bijvoorbeeld betreffende de 

samenwerking en afstemming met andere diensten, de onderlinge communicatie, 

de bereikbaarheid van sleutelfiguren en het kunnen beschikken over goed 

kaartmateriaal. Ook de aanbeveling van de Commissie om in de procedures voor 

grootschalig politieoptreden te voorzien in een Leider Plaats Delict om te komen 

tot een effectieve afstemming tussen het Rampen Identificatieteam en de 

recherche zal in dit kader moeten worden meegenomen. 
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In het plan van aanpak verzoek ik u aan te geven wat de korpsen van plan zijn te 

ondernemen ten aanzien van de herziening van het Referentiekader Conflict- en 

Crisisbeheersing en van de implementatie daarvan. En voorts wanneer u 

verwacht dat beide processen zijn afgerond. 

Ik ben voornemens in 2003 de Inspectie voor de Politie te vragen een onderzoek 

te verrichten naar de stand van zaken met betrekking tot de implementatie van de 

herziene versie van het Referentiekader Conflict - en Crisisbeheersing door de 

politieregio's en het Korps landelijke politiediensten. 

Samenwerkingsverbanden 

Voorts verzoek ik u om in gezamelijkheid met de desbetreffende korpsen te 

komen tot samenwerkingsverbanden tussen naburige regio's om de 

uitwisselbaarheid van functionarissen zo groot mogelijk te maken, vooral met het 

oog op grootschalige en langdurige inzet van stafleden Grootschalig Politie 

Optreden bij rampen. 

Bij het aangaan van dergelijke samenwerkingsverbanden kunnen reeds 

bestaande samenwerkingsverbanden op het gebied van bijvoorbeeld 

arrestatieteams of aanhoudingseenheden binnen de Mobiele Eenheid of 

(grootschalige) oefeningen als uitgangspunt dienen. 

Ik verzoek u in het plan van aanpak aan te geven voor welke 
samenwerkingsverbanden is/wordt gekozen en vanaf wanneer de samenwerking 

van start is gegaan of kan gaan. 
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Korps landelijke politiediensten 

Zoals tijdens de vuurwerkramp is gebleken kan het Korps landelijke 

politiediensten een goede logistieke en adviserende rol in de rampenbestrijding 

spelen. Ik zou er bij u op willen aandringen ervoor zorg te dragen om die rol van 

het Korps landelijke politiediensten een structurele plaats te geven in de 

verschillende procedures voor grootschalig politieoptreden en in het 

Referentiekader Conflict- en Crisisbeheersing Politie. 

Graag verneem ik in het plan van aanpak wan"dat zal zijn gebeurd. •1 0.2e 

I 
Conclusie 

Het bevorderen van veiligheid is een taak die Mg als overheid gezamelijk dienen 

uit te voeren. Ik acht het van belang dat de maa chappij het vertrouwen heeft dat 

die taak bij ons in goede handen is. Om de maatschappij te laten zien dat het ons 

ernst is om dat vertrouwen niet te beschamen, is het van belang nu een 

belangrijke stap voorwaarts te zetten. 

In de bijlage bij het Kabinetsstandpunt Vuurwerkramp is voor wat betreft de 

paragraaf Politie een aantal actiepunten opgenomen, die ik heb toegezegd # 

. Ter informatie voeg ik hierbij een afschrift van dat deel van de 10 .2e 
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bijlage toe, waarin per actiepunt ook een tijdpad is aangegeven. Ik verzoek uw 

medewerking om mij in staat te stellen de actiepunten 46, 47 en 48 tijdig uit te 

voeren. 

Verder vraag ik u de in deze brief voorgestelde actiepunten waarvan de uitvoering 

ligt op het terrein van de korpsen, zo veel mogelijk nog dit jaar af te ronder!, man 

in ieeler 

zult verlenen. 

tee pa-kken. Ik vertrouw er op dat u ook daaraan uw medewerking 

Ik verzoek u ten slotte deze brief te agenderen voor de eerstvolgende vergadering 

van het Korpsbeheerdersberaad en die van de Raad van Hoofdcommissarissen. 

Ik ben gaarne bereid tijdens de vergaderingen een toelichting op de actiepunten 

te geven. 

Voor de goede orde meld ik u nog dat ik een afschrift van deze brief zal doen 

toekomen aan de korpsbeheerders en korpschefs van de regio's. 

DE MINISTER VAN,BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, 

K.G. de Vries 
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Onderwerp 

Kabinetsstandpunt Vuurwerkramp Enschede 

Inleiding 

Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende. 

De vuurwerkramp in Enschede op 13 mei 2000 heeft groot leed veroorzaakt en 

grote schade aangericht. Velen hebben zich tijdens en na de ramp volledig 

ingezet om dat leed te beperken, om mensen te redden, te helpen en te troosten. 

Medewerkers van de professionele hulpverlening hebben hierbij een grote rol 

gespeeld. 

Het rapport van de Commissie onderzoek vuurwerkramp (Commissie Oosting) 

maakt duidelijk dat er bij de vuurwerkramp veel is misgegaan of beter had 

gekund. Het'kabinet stelt zich op het standpunt dat alle betrokkenen verplicht zijn 

daaruit lering te trekken. 

De overheid heeft bij het bevorderen van veiligheid en het bestrijden van 

onveiligheid een centrale rol. Dat deze rol beter moet worden vervuld is één van 

de hoofdlessen die uit het rapport van de Commissie Costing moet worden 

getrokken. Er is dringend actie geboden om de noodzakelijke veranderingen te 

kunnen bewerkstelligen. Het kabinet neemt de'aanbeveling van de Commissie 

Oosting over om te voorzien in adequate voortgangsrapportages over de wijze 

waarop met voortvarendheid uitvoering wordt gegeven aan de lessen uit de 

Vuurwerkramp en aan de voortgangsrapportages goede algemene bekendheid te 

geven. Daartoe zal het kabinet halfjaarlijks over de voortgang rapporteren aan de 

Tweede Kamer, en hierbij per actiepunt aangeven wat het bereikte resultaat is. 

Aanbevelingen voor de politie 

Hoewel voor het optreden van de politie gesteld kan worden dat dit zeer behoorlijk 

is geweest, kan ook de politie uit de gebeurtenissen in Enschede een aantal 

belangrijke lessen trekken. 
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Sommige van de gedane aanbevelingen richten zich op de politieregio Twente; 

veel van de aanbevelingen hebben echter betrekking op alle politieregio's in 
Nederland. 

De inbreng van de politie op het gebied van de rampenbestrijding is een 

verantwoordelijkheid van de politieregio's. Ik acht het dan ook van belang dat u 

zich aangesproken voelt door de uitkomsten van de rapporten inzake de 

Vuurwerkramp en meewerkt aan de verdere verbetering van de 

rampenbestrijding. 

Meldkamers en opleiding centralisten 

Voordat ik hieronder verder inga op de aanbevelingen die liggen op het terrein 

van de politie, wil ik u reeds aankondigen dat in deze brief de aanbevelingen met 

betrekking tot de meldkamers en de opleiding voor centralisten niet aan de orde 

zullen komen. Ten aanzien van die onderwerpen zult u afzonderlijk door mij en 

mijn ambtgenoot van Volksgezondheid, Welzijn en Sport worden benaderd. 

Plan van aanpak 

Om de Tweede Kamer halfjaarlijks te kunnen informeren over de voortgang van 

de overige aanbevelingen die in de uitvoering liggen op het terrein van de politie, 

richt ik mij tot u met het volgende. 

Ik verzoek u mij vóór 1 juli 2001 een plan van aanpak te sturen, waarin u aangeeft 

wat de politieregio's gaan doen met de aanbevelingen en wanneer zij welke 

actiepunten zullen hebben uitgevoerd. 

Ik wil de actiepunten die ik in het plan van aanpak verwacht aan te treffen, graag 

hieronder in deze brief aan de orde stellen. 

Actiepunten 

De actiepunten die volgen uit de aanbevelingen van de Inspectie voor de Politie 

en de Commissie Oosting zijn in elk geval de volgende. 

Preparatie 

Het is van belang dat de politie meer betrokken is bij het proces van opstellen van 

risico-analyses en de preparatie, zoals planvorming en multidisciplinaire oefening. 

Graag ontvang ik in het plan van aanpak een overzicht van de stand van zaken 

per regio met betrekking tot de betrokkenheid van de politie bij het opstellen van 

de risico-analyses door de brandweer en tevens een antwoord op de volgende 

vragen: is de politie op de hoogte van de bestaande risico's in de regio en in 

hoeverre is de politie betrokken geweest bij het opstellen van het rampenplan. 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en IConlnkrijksrelatles • (• 

Datum 

20 april 2001 

Ons kenmerk 

EA20011U64833 

Blad 

2 van 5 



Voorts verwacht ik een overzicht per regio van hoe vaak er in het kader van de 

rampenbestrijding wordt geoefend en welke van deze oefeningen multidisciplinair 

zijn. 

Opleiding 

Eén van de aanbevelingen is dat er een opleidingsprogramma moet komen voor 

de leden van de Staf Grootschalig Politieoptreden. Tevens zullen opleidingen 

moeten worden ontwikkeld voor de chefs van dienst en de administratief 

ondersteunende leden. 

Binnen het Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie ( LSOP) is het 

Expertisecentrum Conflict - en Crisisbeheersing Politie ( ECCB) ondergebracht. 

Het ECCB moet zich ontwikkelen tot een kennis- en opleidingscentrum voor de 

conflict- en crisisbeheersing. Ik dring er bij u op aan te bevorderen dat door het 

ECCB een opleidingsprogramma wordt ontwikkeld voor de leden van de Staf 

Grootschalig Politieoptreden, alsmede dat er opleidingen worden ontwikkeld voor 

de chefs van dienst en de administratief ondersteunende leden. Wanneer de 
opleidingen zijn ontwikkeld, verwacht ik dat u zult bevorderen dat daaraan door de 

leden van de Staf Grootschalig Politieoptreden, de chefs van dienst en de 

administratief ondersteunende leden zal worden deelgenomen. 

Ik verzoek u in het plan van aanpak te vermelden wanneer u verwacht dat 

vorenbedoelde opleidingen gereed zullen zijn en hoeveel medewerkers binnen 

welk tijdsbestek de opleidingen moeten hebben doorlopen. 

Referentiekader 

Het Expertisecentrum Conflict- en Crisisbeheersing Politie werkt op dit moment, 

in overleg met de politieregio's en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties aan een nieuwe versie van het Referentiekader Conflict- en 

Crisisbeheersing Politie. In dit Referentiekader 2001 zullen minimumvereisten en 

normeringen worden geformuleerd voor maatregelen en activiteiten met 

betrekking tot de inzet van de politie bij onder andere rampen, terreursituaties en 

grootschalige ordeverstoringen. 

Ik dring er bij u op aan ervoor zorg te dragen dat in de nieuwe versie van het 

Referentiekader de aanbevelingen van de Inspectie voor de Politie, die zich 

daarvoor lenen, zullen worden opgenomen, zoals bijvoorbeeld betreffende de 

samenwerking en afstemming met andere diensten, de onderlinge communicatie, 

de bereikbaarheid van sleutelfiguren en het kunnen beschikken over goed 

kaartmateriaal. Ook de aanbeveling van de Commissie om in de procedures voor 

grootschalig politieoptreden te voorzien in een Leider Plaats Delict om te komen 

tot een effectieve afstemming tussen het Rampen Identificatieteam en de 

recherche zal in dit kader moeten worden meegenomen. 
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In het plan van aanpak verzoek ik u aan te geven wat de korpsen van plan zijn te 

ondernemen ten aanzien van de herziening van het Referentiekader- Conflict- en 

Crisisbeheersing en van de implementatie daarvan. En voorts wanneer u 

verwacht dat beide processen zijn afgerond. 

Ik ben voornemens in 2003 de Inspectie voor de Politie te vragen een onderzoek 

te verrichten naar de stand van zaken met betrekking tot de implementatie van de 

herziene versie van het Referentiekader Conflict - en Crisisbeheersing door de 

politieregio's en het Korps landelijke politiediensten. 

Samenwerkingsverbanden 

Voorts verzoek ik u om in gezamelijkheid met de desbetreffende korpsen te 

komen tot samenwerkingsverbanden tussen naburige regio's om de 

uitwisselbaarheid van functionarissen zo groot mogelijk te maken, vooral met het 

oog op grootschalige en langdurige inzet van stafleden Grootschalig Politie 

Optreden bij rampen. 

Bij het aangaan van dergelijke samenwerkingsverbanden kunnen reeds 

bestaande samenwerkingsverbanden op het gebied van bijvoorbeeld 

arrestatieteams of aanhoudingseenheden binnen de Mobiele Eenheid of 

(grootschalige) oefeningen als uitgangspunt dienen. 

Ik verzoek u in het plan van aanpak aan te geven voor welke 

samenwerkingsverbanden is/wordt gekozen en vanaf wanneer de samenwerking 

van start is gegaan of kan gaan. 

Korps landelijke politiediensten 

Zoals tijdens de vuurwerkramp is gebleken kan het Korps landelijke 

politiediensten een goede logistieke en adviserende rol in de rampenbestrijding 

spelen. Ik zou er bij u op willen aandringen ervoor zorg te dragen om die rol van 
het Korps landelijke politiediensten een structurele plaats te geven in de 

verschillende procedures voor grootschalig politieoptreden en in het 

Referentiekader Conflict- en Crisisbeheersing Politie. 

Graag verneem ik in het plan van aanpak op welk moment dat zal zijn gebeurd. 

Conclusie 

Het bevorderen van veiligheid is een taak die wij als overheid gezamelijk dienen 

uit te voeren. Ik acht het van belang dat de maatschappij het vertrouwen heeft dat 

die taak bij ons in goede handen is. Om de maatschappij te laten zien dat het ons 
ernst is om dat vertrouwen niet te beschamen, is het van belang nu een 

belangrijke stap voorwaarts te zetten. 

In de bijlage bij het Kabinetsstandpunt Vuurwerkramp is voor wat betreft de 

paragraaf Politie een aantal actiepunten opgenomen, die ik heb toegezegd 

voortvarend uit te voeren.Ter informatie voeg ik hierbij een afschrift van dat deel 
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van de bijlage toe, waarin per actiepunt ook een tijdpad is aangegeven. Ik verzoek 

uw medewerking om mij in staat te stellen de actiepunten 46, 47 en 48 tijdig uit te 

voeren. 

Verder vraag ik u de in deze brief voorgestelde actiepunten waarvan de uitvoering 

ligt op het terrein van de korpsen, zo veel mogelijk nog dit jaar af te ronden. Ik 

vertrouw er op dat u ook daaraan uw medewerking zult verlenen. 

Ik verzoek u ten slotte deze brief te agenderen voor de eerstvolgende vergadering 

van het Korpsbeheerdersberaad en die van de Raad van Hoofdcommissarissen. 

Ik ben gaarne bereid tijdens de vergaderingen een toelichting op de actiepunten 

te geven. 

Voor de goede orde meld ik u nog dat ik een afschrift van deze brief zal doen 

toekomen aan de korpsbeheerders en korpschefs van de regio's. 

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, 

ï10.2e 
i 
K.G. de Vries 

'r •/ Ministerie von Binnenlandse Zaken en I(oninkriJksrelaHes 

Datum 

20 apnl 2001 

Ons kenmerk 

EA20011U64833 

Blad 

5 van 5 



Datum 
23 maart 2001 

,,_- ons kenmerk 
ES2001/61971 

Blad 

97 van 130Politie 4.5.3 

actie 46 

actor 

tijdpad 

Het onder de aandacht brengen bij het Korpsbeheerdersberaad en de Raad van 

Hoofdcommissarissen van de bevindingen en de aanbevelingen van de Inspectie voor 

de politie ( IP) en de COV. Hierbij zal worden gewezen op het belang dat de politie 

meer wordt betrokken bij het opstellen van risico-analyses en de nadere preparatie, 

zoals planvorming en (multidisciplinaire) oefening. 

Daarbij worden de beraden verzocht een aantal concrete stappen te ondernemen, te 

weten: 

-te bevorderen dat de door het ECCB opgezette training voor Grootschalig Bijzonder 

Optreden voorziet in een opleidingsprogramma voor de leden van de Staf Grootschalig 

Politieoptreden, chefs van dienst en administratief ondersteunend personeel voor wat 

betreft hun aandeel in rampenbestrijding en het grootschalig politieoptreden; 

-actie te ondernemen ten aanzien van de aanbeveling dat het voor met name kleine en 

middelgrote politieregio's aanbeveling verdient om samenwerkingsverbanden aan te 

gaan met omliggende regio's; 

-te adviseren om de logistieke en adviserende rol die het Korps landelijke 

politiediensten in de rampenbestrijding kan spelen een structurele plaats te gegeven in 

de procedures voor grootschalig politieoptreden en in het Referentiekader Conflict- en 

Crisisbeheersinq Politie. 

de minister van BZK 

medio 2001 

Het bevorderen dat bij de herziening van het Referentiekader Conflict- en 

Crisisbeheersing de bevindingen en aanbevelingen van de Inspectie voor de politie en 

de COV zorgvuldig worden verwerkt. 

de minister van BZK in overleg met de politiekorpsen 

medio 2001 

De Inspectie voor de politie vragen een onderzoek te laten doen naar de stand van 

zaken met betrekking tot de implementatie van de herziene versie van het 

Referentiekader Conflict- en Crisisbeheersing door de politieregio's en het Korps 

landelijke politiediensten. 

de minister van BZK 

_ uitvoering onderzoek in 2003 

Het bevorderen dat de opgedane ervaringen van het RIT bij de inzet in Enschede, en 

de aanbevelingen van de Commissie en de inspecties worden verwerkt in het 

draaiboek Rampen Identificatieteam ( RIT). 

de minister van BZK 

medio 2001 

De toepassing van de bijstandsregeling voor de Kmar in een zeer bijzondere situatie 

actie 47 

actor 

tijdpad 

actie 48 

actor 

tijdpad 

actie 49 

actor 

bidpad 

actie 50 
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zoals Enschede, aan de orde stellen in het regulier overleg van BZK met dét@hgg. 

de minister van BZK 

eerste helft 2001 

Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen 

Het komen tot nadere afspraken ten aanzien van de aanbevelingen over de functies, 

de taken, de procedures en de bestuurlijke en operationele verantwoordelijkheden met 

betrekking tot de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen. 

de staatssecretaris van BZK en de minister van VWS in overleg met de Raad van 

RGF'en 

medio 2002 

Het laten ontwikkelen van de benodigde opleidingen voor leidinggevenden en 
coordinerende functies in de GHOR en de oefensystematiek voor deze functionarissen 

laten uitwerken. 

de staatssecretaris van BZK en de minister van VWS 

medio 2003 

Het bevorderen dat de medische sector wordt betrokken bij het multi-disciplinair 

oefenen. 

de staatssecretaris van BZK in overleq met de minister van VWS 

begin 2002 

Het bevorderen dat nog in 2001 door de ambulancesector een 

ambulancebijstandsplan voor grootschalige interregionale inzet wordt vervaardigd. 

de staatssecretaris van BZK en de minister van VWS in overleg met betrokkenen 

begin 2002 

Het bevorderen dat methodieken worden ontwikkeld en materieel beschikbaar komt 

ten behoeve van de registratie van grote aantallen gewonden in de ziekenhuizen.  

de minister van VWS in overleg met de ziekenhuizen en de Regionaal Geneeskundig 

Functionarissen 

eind 2002 

Het faciliteren van een aantal proefprojecten met betrekking tot grensoverschrijdende 
multidisciplinaire oefeningen. In deze proefprojecten krijgt de medische hulpverlening 

nadrukkelijk aandacht. 

de staatssecretaris van BZK 

_2001-2002 

actor 

tíldpad 

actie 52 

actor 

tijdpad 

actie 53 

actor 

tiidpad 

actie 54 

astor 

tijdpad 

actie 55 

actor 

tijdpad 

actie 56 

astor 

tijdpad 
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Op 20 april 2001 heeft u ons het Kabinetsstandpunt Vuurwerkramp Enschede voorgelegd. 
In uw brief geeft u aan dat het optreden van de politie tijdens de vuurwerkramp zeer behoorlijk is 
geweest. Voorts merkt u op dat de politie uit de gebeurtenissen in Enschede een aantal belangrijke 
lessen kan trekken. Uit het rapport van de Commissie Oosting zijn aanbevelingen naar voren 
gekomen waarvan sommige zich specifiek richten op de politieregio Twente. Een aantal 
aanbevelingen heeft betrekking op alle politieregio's in Nederland. Met de commissie delen wij de 

aanbeveling dat gekomen moet worden tot een landelijk uniform systeem van slachtofferregistratie. 
Hiertoe is onzes inziens een goede afstemming noodzakelijk tussen de minister van BZK, de minister 
van VWS en de VNG. 

Het Korpsbeheerdersberaad cn de Raad van Hoofdcommissarissen voelen zich aangesproken door de 
uitkomsten van de rapporten inzake de vuurwerkramp. Het spreekt voor zich dat wij meewerken aan 
de verdere verbetering van de rampenbestrijding. 
U verzoekt ons u een plan van aanpak te sturen waarin aangegeven wordt wat de politieregio's gaan 
doen met de aanbevelingen en wanneer zij welke actiepunten hebben uitgevoerd. In het ambtelijk 
vooroverleg ter voorbereiding op onze reactie is geconstateerd dat het mogelijk is op de door u 
gestelde vragen met behulp van een landelijke inventarisatie antwoord te geven. De term `plan van 
aanpak' achten wij minder adequaat. Daarom spreken wij verder in deze reactie van `bevindingen'. 

Uw brief is besproken binnen het Landelijk Platform Conflict- en Crisisbeheersing van de RHC. 
Samenstelling en werkwijze van dit platform komen in onze bevindingen aan de orde. Vervolgens is 
door ons een inventarisatie uitgevoerd aan de hand waarvan wij in de bijlage ingaan op de door u 
genoemde actiepunten: 
1. preparatie; 
2. opleiding; 
3. referentiekader; 
4. samenwerkingsverbanden; 
5. korps landelijke politiediensten. 

De inventarisatie is gebaseerd op de reacties van vrijwel alle korpsen. 

Voorts zeggen wij u toe de medewerking te verlenen opdat u in staat bent de actiepunten 46-48 van de 
Inspectie voor de Politie tijdig uit te voeren. De actiepunten 46 en 47 komen aan de orde in onze 
bevindingen omtrent het referentiekader. Actiepunt 48 omvat het voorgenomen onderzoek van de 
Inspectie voor de Politie in 2003 naar de implementatie van de herziene versie van het referentiekader. 
Hieraan verlenen wij uiteraard onze medewerking. 
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Onze bevindingen kunnen worden beschouwd als een algemeen kader; het is binnen het huidige 
bestel aan de regiokorpsen invulling te geven aan de regiospecifieke aspecten die voortkomen uit de 
actiepunten. Indien u wenst te beschikken over die regiospecifieke informatie ligt het in de rede dat u 
hiertoe rechtstreeks de betreffende korpsbeheerder benadert. 

Wij bieden u, hierbij onze bevindingen aan. 

Wij gaan erkanuit u hiermee voldoende van advies te hebben gediend. 

10,.2e 
Voorzitter 
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BEVINDINGEN KORPSBEHEERDERSBERAAD EN 
DE RAAD VAN HOOFDCOMMISSARISSEN 

Naar aanleiding van de vuurwerkramp Enschede 



INLEIDING 

Met het opleveren en aanbieden van het Referentiekader CCB Politie 1999 aan de 
toenmalige minister van BZK in december 1999 heeft de politie een markante stap gezet in 
het professionaliseren van haar organi.atie en preparatie op het vlak van conflict- en 
crisisbeheersing (CCB). Op eigen initiatief heeft de Nederlandse politie hiermee 
bewerkstelligd dat zij een kader beschikbaar heeft waaraan zij wil gaan voldoen ten einde 
het hoofd te kunnen bieden aan grootschalige incidenten en rampen. 
Onder leiding van de portefeuillehouder CCB binnen de RHC is in 1998 een strategisch 
Platform CCB ontstaan, dat gevormd wordt door de portefeuillehouders CCB uit de regionale 
korpsen en vertegenwoordigers van Kmar, LSOP/PIOG, NPI en de directies Politie en 
Brandweer en Rampenbestrijding van BZK. 
Dit Platform werkt aan de hand van jaarplanningen aan de implementatie en verdere uitbouw 
van het Referentiekader CCB. Meerdere interregionale werkgroepen zijn actief bezig met het 
opstellen, uitwerken en implementeren van verbeteringen en innovaties. 
Dit heeft reeds geresulteerd in het daadwerkelijk verder uitwerken en verbeteren van de 
gewenste wijze van functioneren van een Politiestaf Grootschalig en Bijzonder Optreden 
(GBO), het verbeteren van de informatiehuishouding in GBO-verband en het ontwikkelen en 
implementeren van operationele Evaluatieteams tijdens GBO-situaties. 
Daarnaast is begin 2000 in projectvorm gestart met de opbouw van een Expertísecentrum 
Conflict- en Crisisbeheersing, dat als onderdeel van het PIOG thans een aantal trajecten 
voor de regionale korpsen op dit vlak initieert, coordineert en daarin vaak ook actief 
participeert. 
Kerntaak van het ECCB is de korpsen te laten leren van elkaars ervaringen, best practises te 
zoeken en de korpsen te adviseren en ondersteunen bij het implementeren daarvan en de 
koppeling te verzorgen tussen deze nieuwe kennis en het onderwijs op het vlak, van CCB. 
Dit ECCB wordt thans gefinancierd door BZK en de regionale korpsen, doch zal na de 
projectfase een definitieve inbedding en financiering dienen te krijgen. 

De belangrijkste activiteit voor de 2e helft van 2001 van het Platform CCB en het ECCB is het 
vernieuwen en actualiseren van het Referentiekader CCB 1999, zodat begin 2002 er weer 
een up-to-date versie beschikbaar is. 
Deze versie zal ten overstaan van de huidige versie o.a meer normeringen kennen en meer 
specifiek ingaan op de drie taakvelden binnen GBO-situaties: grootschalige openbare 
incidenten, grootschalige justitiële incidenten en rampen/ calamiteiten. 
Bij de totstandkoming van deze versie zal naast BZK nu ook het Ministerie van Justitie 
betrokken worden, evenals enkele strategische partners vanuit de rampenbestrijding. 
Alle ervaringen en lessen die te trekken zijn uit de recente grootschalige incidenten (o.a. 
Enschede, EURO-2000, Den Bosch, Volendam etc) worden meegenomen in het nieuwe 
Referentiekader CCB Politie. 

De accenten voor 2002 zullen komen te liggen in het opleiden en verder oefenen van de 
staven GBO, het beter op elkaar afstemmen en kunnen samenwerking in multi-disciplinaire 
verbanden en het verder uitnutten van elkaars expertise, zowel nationaal als internationaal. 



ACTIEPUNTEN UIT DE AANBEVELINGEN 

Naar aanleiding van de brief van de minister d.d. 20 april 2001 betreffende het 
Kabinetsstandpunt vuurwerkramp Enschede zijn de aanbevelingen voor de politie als 
verwoord in de brief nauwgezet door het Landelijk Platform Conflict- en Crisisbeheersing 
bekeken. De aanbevelingen zijn in de brief onderverdeeld in vijf verschillende actiepunten: 
1. preparatie; 
2. opleiding; 
3. referentiekader; 
4. samenwerkingsverbanden; 
5. Klpd. 

Voor de eenduidigheid is gekozen om voor de behandeling van de aanbevelingen te kiezen 
voor dezelfde volgorde van actiepunten als beschreven in de brief van de minister. Dit heeft 
geleid tot de volgende procedure: 
1. De voornoemde aanbevelingen zijn naar alle korpsen gestuurd met het verzoek binnen 

het eigen korps te scannen in hoeverre aan de aanbevelingen wel of niet wordt voldaan; 
2. De korpsen zijn verzocht regio specifieke informatie ten aanzien van de aanbevelingen te 

verwoorden; 

1. Preparatie 

1. Is de politie op de hoogte van bestaande risico's? 

De politie is in het kader van de Leidraad Maatramp, (ontwikkeld door de Directie Brandweer 
en Rampenbestrijding van het ministerie van BZK als hulpmiddel voor het analyseren van 
aanwezige risico's in de regio), druk doende te inventariseren welke bestaande risico's in de 
regio's aanwezig zijn. Voor de goede orde: de regionaal brandweer commandanten zijn 
leidend in dit proces. 

Dit jaar wordt reeds feitelijk gewerkt, in samenwerking met.de andere disciplines, aan de 
invoering van de Leidraad Maatramp en de Leidraad Operationele Prestaties onder 
verantwoordelijkheid en aansturing van de regionale brandweren. Alle politieregio's worden 
geacht daarin te participeren. Zodra de invoering van de Leidraad Maatramp binnen een feit 
is zijn alle partners binnen de calamiteitenaanpak op de hoogte van de bestaande risico's. 

Vanuit de Directie Brandweer en Rampenbestrijding loopt momenteel het project "Meer en 
beter oefenen". Binnen dit project zijn vijf deelprojecten opgenomen waarbij de politieregio's 
nauw betrokken zijn. 

2. Betrokkenheid van de politie bij het'opstellen van het rampenplan en het bestrijdingsplan. 

De betrokkenheid van de politie bij het opstellen van het rampenplan en het bestrijdingsplan 
varieert per regio. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de regionale brandweer; het is aan 
hem de diverse disciplines zo goed mogelijk te betrekken bij het opstellen van het rampen-
en bestrijdingsplan. 
Vanuit het oogpunt van professionaliteit is het niet goed denkbaar dat deze betrokkenheid 
achterwege blijft. 



3. Oefenoverzicht rampenbestrijding per regio 

De hulpverlenende diensten hebben ieder een eigen taakverantwoordelijkheid vanuit de 
eigen discipline. Een direct gevolg hiervan is dat de verschillende disciplines geacht worden 
eveneens verantwoordelijk te zijn voor de organisatie van gezamenlijke oefeningen. 

De stand van zaken (per 13 juli 2001): 

Regiokorpsen Oefenen 
rampenbestrijding 
Ja / nee 

Frequentie van 
Oefenen per 
jaar: 
<2x of >2x 

Multidisciplinair 
Ja / nee 

1. Rotterdam-Rijnmond 
2. Midden en West Brabant 
3. Noord-Holland Noord 
4. Brabant-noord 
5. Friesland 
6. Zeeland 
7. Kennemerland 
8. Brabant-Zuid-Oost 
9. Flevoland 
10. IJsselland 
11. Gelderland-zuid 
12. Drenthe 
13. Gelderland-Midden 
14. Hollands Midden 
15. Zaanstreek-Waterland 
16. Amsterdam-Amstelland 
17. Noord- en Oost-Gelderland 
18. Utrecht 
19. Groningen 
20. Limburg-Noord (*) 
21. Limburg-Zuid 
22. Twente 
23. Gooi- en Vechtstreek 
24. Zuid-Holland Zuid 
25. Haaglanden 

(*) Opgave wordt nagezonden. 

Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Nee 
Ja 
Ja 

Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 

>2x 
>2x 
>2x 
>2x 
>2x 
>2x 
>2x 
>2x 
<2x 
>2x 
>2x 
>2x 
<2x 
<2x 
<2x 
>2x 
<2x 
2x 
2x 

2x 
>2x 
>2x 
<2x 
>2x 

Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 

Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 



2. Opleiding 

Opgemerkt wordt dat binnen het LSOP het Politie Instituut Openbare orde en 
Gevaarsbeheersing (PIOG) het opleidingscentrum is voor conflict- en crisisbeheersing. 
Binnen het PIOG is het Expertisecentrum Conflict- en Crisisbeheersing (ECCB) 
ondergebracht. In die hoedanigheid is het ECCB het kenniscentrum voor conflict- en 
crisisbeheersing. 

1. Opleidingsprogramma leden Staf Grootschalig Politieoptreden 

Om tot een uniforme wijze van commandovoering te komen heeft het ECCB reeds een 
opleidingsmodule ontwikkeld voor een Staf Grootschalig Politieoptreden. In november 2000 
is deze opleiding als pilotvorm aangeboden aan het regiokorps Friesland. De resultaten van 
deze pilot zijn nauwkeurig geëvalueerd en als zeer positief ervaren. Gezien deze resultaten 
wordt de opleiding vanaf het vierde kwartaal 2001 aan alle politieregio's aangeboden. De 
verwachting is dat binnen twee jaar alle politieregio's zijn opgeleid. Onlangs is binnen het 
PIOG een programmamanager aangenomen met de specifieke taak het 
opleidingsprogramma voor alle politieregio's uit te werken. 

2. Opleidingen Chefs van dienst 

In eerste instantie is enige verheldering op zijn plaats ten aanzien van het begrip Chef van 
Dienst. In onze opvatting wordt onder de Chef van dienst verstaan: de politiefunctionaris die 
als hoogst aanwezige in rang ten tijde van optreden van de ramp of crisissituatie leiding geeft 
aan de eerste politiemaatregelen. In dit verband wordt hieronder niet begrepen de 
leidinggevende binnen de ME-structuur zoals de Algemeen Commandant, de 
pelotonscommandant, de sectiecommandant en de groepscommandant. 

De opleiding chef van dienst is sedert 1999 geïntegreerd in een van de zogenaamde Putman 
les- en leerstofmodules welke zijn ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van het ministerie 
van BZK. Echter dit vraagt wel enige aandacht: 

de opleiding is momenteel geen verplicht onderdeel voor functionarissen belast met 
conflict- en crisisbeheersing; 
de kosten voor deze opleiding zijn hoog en dienen door de korpsen zelf te worden 
gefinancierd; 
er is een gebrek aan opleidingscapaciteit in verhouding met het aantal functionarissen in 
de doelgroep (3000 mensen); 
de politieregio's kunnen momenteel zelf bepalen of functionarissen binnen het korps 
moeten worden opgeleid. 

Gezien deze aandachtspunten wordt geopperd de opleidingen chefs van dienst aan te 
merken als een door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
aangewezen opleiding, en per regiokorps te laten volgen door de daarvoor in aanmerking 
komende politiefunctionarissen. 

3. Administratief personeel 

De hele problematiek wat betreft de administratieve organisatie voor de aanpak voor conflict-
en crisissituaties verdient nadere aandacht. Binnen het Landelijk Platform 
portefeuillehouders CCB zal dit geagendeerd gaan worden. 



Overigens vanuit het model grootschalige projectorganisatie is dit een component die als 
vanzelfsprekend hierin is geintegreerd en leent dit zich niet voor landelijke monitoring, 

3. Referentiekader 

De nieuwe versie van het Referentiekader Conflict- en Crisisbeheersing wordt naar 
verwachting in januari 2002 aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
aangeboden. In de loop van 2002/2003 zal het implementatietraject binnen de regiokorpsen 
plaatsvinden. 

Het nieuwe Referentiekader CCB wordt gekenmerkt door een bredere toepasbaarheid. 

Buiten de openbare orde component zal de justitiële- en de rampencomponent worden 
meegenomen in het grootschalig en bijzonder optreden. De kern van het nieuwe 
Referentiekader CCB zal bestaan uit een model grootschalige projectorganisatie. Dit houdt in 
dat met name de voornoemde nieuwe taakvelden veel verder worden uitgewerkt. 

Vanzelfsprekend zullen de aanbevelingen van de Commissie Oosting en de Inspectie voor 
de Politie worden verwerkt in de nieuwe versie. 

4. Samenwerkingsverbanden 

In het verleden bestonden al afspraken tussen de regiokorpsen over bijstand voor 
spoedeisende assistentie in de, aanpalende regio's. De vorm en inhoud van deze afspraken 
c.q. samenwerking verschilde per regiokorps. Dit varieerde van formele afspraken tussen de 
regiokorpsen tot informelelcollegiale afspraken. De spontane assistentie op verzoek in de 
praktijk mag eveneens niet vergeten worden. 
In het rapport van de Inspectie Politie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, ' Paraatheid alleen een kwestie van opschalen?' (augustus 1998) wordt 
reeds melding gemaakt van bestaande vormen van spoedeisende bijstand in de praktijk. 

Voor alle duidelijkheid wordt benadrukt dat de systematiek van samenwerkingsverbanden 
tussen de regiokorpsen op het gebied van spoedeisende bijstand reeds enige jaren geleden 
tot gewoonte is geworden. 

In het huidige Referentiekader CCB is in referentie 53 al aandacht gevraagd voor 
interregionale en zelfs internationale samenwerking en wordt geadviseerd deze 
samenwerkingsverbanden vast te leggen in convenanten. 
Inmiddels is een aantal afspraken die voorheen op 'ad-hoc basis' waren gesloten tussen de 
regiokorpsen door meer dan de helft van de regiokorpsen geformaliseerd in convenanten. 

In dit verband willen wij een koppeling maken naar de reeds bestaande normstelling om 
binnen 1% uur bijstandseenheden te kunnen leveren aan andere politieregio's. Wij 
verzoeken u dit nader te bezien. 

5. Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD) 

De structurele plaats van het KLPD is al voorzien in het huidige Referentiekader Conflict- en 
Crisisbeheersing. In referentie 54 van het referentiekader CCB wordt het volgende reeds 
beschreven: 
- de bijstand van het KLPD aan de politieregio's; 
- de alarmeringsprocedure door de meldkamer KLPD; 



- de logistieke en adviserende rol door het bureau bijstandscoördinatie van het KLPD 

In het thans in ontwikkeling zijnde werkprogramma versterking KLPD/regiokorpsen wordt 
onder meer aandacht besteed aan de operationele ondersteuning van de regiokorpsen door 
het KLPD. 

C• 
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N.a.v. het kabinetsstandpunt vuurwerkramp 
Enschodo heeft u het Kbb en de Rhc een brief 
gezonden met onder meer het verzoek om een plan 
van aanpak waarin de aangegeven wordt hoe de 
politieregio's de actiepunten gaan uitvoeren en 
wanneer,e.e.a. zal zijn uitgevoerd. 

De beraden hebben gereageerd met een nogal 'slap' 
briefje. Het plan van aanpak wordt niet geleverd, met 
als argument dat iedere regio zelf verantwoordelijk is 
voor de uitvoering. Wel wordt een globaal inzicht 
gegeven (resultaten inventarisatie). In bijgaande brief 
aan de beraden wordt dit punt gelaten voor wat het is. 
M.i. sterk overwegen om nu dan maar de regio's 
atzonderlijk aan te schrijven om met een plan van 
aanpak te komen (politie moet het been bij trekken 
betreffende de rampenbostrijding). Zie alternatief 
tekstvoorstel pag 2 van de brief aan de beraden. 

Op veel overige vragen die u heeft gesteld wordt door 
de beraden geen antwoord gegeven. In bijgaande 
brief aan de beraden wordt alsnog om een reactie 
gevraagd. 

De reactie van de beraden zal opgenomen worden in 
de volgende voortgangsrapportage Enschede (en 
Volendam) die in het voorjaar 2002 aan de TK zal 
worden,,gp,?nodP,- 
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Advies/actle 

Graag uw instemming met bijgaande brief aan de voorzitters van het 

Korpsbeheerdersbéraad en de Raad van Hoofdcommissarissen. 

Aanleiding 

Naar aanleiding van het kabinetsstandpunt Vuurwerkramp heeft u ter uitvoering 

van één van de actiepunten de voorzitters van het Korpsbeheerdersberaad en de 

Raad van Hoofdcommissarissen bij brief van 20 april 2001 aandacht gevraagd 

voor de lessen die getrokken kunnen worden uit de Vuurwerkramp (brief is ter 

informatie bijgevoegd). Om de Tweede Kamer over de voortgang waarop 

uitvoering wordt gegeven aan de aanbevelingen, te kunnen rapporteren heeft u 

de voorzitters gevraagd een plan van aanpak op te stellen. In dat plan van aanpak 

verzocht u hen aan te geven wat de politieregio's gaan doen met de 

aanbevelingen en wanneer zij welke actiepunten zullen hebben uitgevoerd. 

De voorzitters van de beide beraden hebben bij brief van 13 juli 2001 gereageerd 

met hun bevindingen. Die brief is voor uw informatie bijgevoegd. 

Bijgaande concept-brief is uw reactie op de brief van 13 juli en op de daarbij 

gevoegde bevindingen. 

Samenvattende toelichting 

1. De brief van de voorzitters van de beraden bevat niet het door u gevraagde 

plan van aanpak. In het ambtelijk vooroverleg ter voorbereiding op de reactie van 

de voorzitters is geconstateerd dat het mogelijk was op de door u gestelde vragen 

met behulp van een landelijke inventarisatie antwoord te geven. De term 'plan van 

aanpak' achten de voorzitters minder adequaat en daarom spreken zij van 

'bevindingen'. Over de bevindingen wordt opgemerkt dat die beschouwd kunnen 

worden als een algemeen kader. De voorzitters maken duidelijk dat het binnen 

het huidige bestel aan de regiokorpsen is invulling te geven aan de 

regiospecifieke aspecten die voortkomen uit de actiepunten. 
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Datum 

27 september 2001 

Kenmerk 

EA2001 /79873 

Blad 

2 van 2 De voorzitters geven dus een summier en algemeen antwoord op de gestelde 

vragen en verwijzen voor regiospecifieke informatie naar de desbetreffende 

korpsbeheerder. Het antwoord dat zij geven is niet volledig en in die zin ook 

teleurstellend. In de bijgevoegde concept-brief merkt u dan ook op dat u hier de 

besteldiscussie niet aan de orde wilt stellen; u bent echter van mening dat de 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en alle regionale 

politiekorpsen - ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid - ook gezamenlijk 

verantwoordelijk zijn voor dé Nederlandse politie en als zodanig een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid hebben om op het punt van de rampenbestrijding een 

verbetering te bewerkstelligen. U geeft aan te betreuren dat is gekozen om te 

reageren met bevindingen in plaats van een plan van aanpak, omdat naar uw 

mening bevindingen een weergave van de huidige stand van zaken zijn en een 

plan van aanpak meer een blik naar de toekomst bevat. U deelt vervolgens mee 

er niettemin van uit te gaan dat zij - zoals zij ook al hebben aangegeven in hun 

reactie - zich als voorzitter van het Korpsbeheerdersberaad respectievelijk de 

Raad van Hoofdcommissarissen sterk zullen maken om de verbetering van de 
rampenbestrijding bij de politie op de agenda te houden. 

2. Naar aanleiding van de bevindingen stelt u in de bijgevoegde concept-brief een 

aantal nadere vragen, waarop in eerste instantie niet of niet voldoende is 

ingegaan. Dit betreft de onderwerpen preparatie, opleidingen, het Referentiekader 

Conflict- en Crisisbeheersing Politie en de samenwerkingsverbanden. 

Zo Iaat u de voorzitters van de beide beraden - zoals al eerder is aangegeven in 

uw brief van 20 april 2001 - weten dat u de Inspectie voor de Politie hebt 

gevraagd in 2003 een onderzoek te laten doen naar de stand van zaken met 

betrekking tot de implementatie van de herziene versie van het Referentiekader 

Conflict- en Crisisbeheersing Politie. In verband daarmee verzoekt u hen dan ook 

om zich ervoor sterk te maken dat de implementatie van het nieuwe 

Referentiekader door de korpsen zo spoedig mogelijk plaatsvindt. 

In het kader van de samenwerking is in de bevindingen een koppeling gemaakt 

naar de reeds bestaande normstelling om binnen anderhalf uur 

bijstandseenheden te kunnen leveren aan andere politieregio's. De voorzitters 

van de beraden hebben u verzocht om deze zogenaamde paraatheidsnorm nader 

te bezien. Naar aanleiding daarvan deelt u in uw reactie mee graag te willen 

vernemen op welke gronden dat verzoek is gebaseerd en hoe zij de 

paraatheidsnorm veranderd zouden willen zien. 

U verzoekt de voorzitters om uiterlijk 15 januari 2002 te reageren. 

Tot slot laat u hen weten dat u - indien uit de overzichten uit de bevindingen is 

gebleken of uit de nog te verstrekken overzichten blijkt dat een of meerdere 

korpsen aan een bepaald onderwerp niet of nauwelijks aandacht schenken - van 

plan bent die korpsen daarvoor apart te benaderen. 
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De voorzitters van het Korpsbeheerdersberaad en 

van de Raad van Hoofdcommissarissen 

p/a Nederlands Politie Instituut 

Postbus 219 

2501 CE Den Haag 

Onderwerp 

Reactie op bevindingen/kabinetsstandpunt 

Vuurwerkramp Enschede 

In reactie op uw schrijven van 13 juli 2001, wil ik u het volgende meedelen. 

Algemeen 

Ik heb met genoegen kennis genomen van het feit dat het 

Korpsbeheerdersberaad en de Raad van Hoofdcommissarissen zich 

aangesproken voelen door de uitkomsten van de rapporten inzake de 

vuurwerkramp en dat u zult meewerken aan de verdere verbetering van de 

rampenbestrijding. Voorts dank ik u voor de toezegging uw medewerking te 

verlenen om mij in staat te stellen de actiepunten 46-48 uit het kabinetsstandpunt 
tijdig uit te voeren. 

Ik had u bij brief van 20 april 2001 verzocht een plan van aanpak op te stellen 

waarin zou worden aangegeven wat de politieregio's zouden gaan doen met de 

aanbevelingen en wanneer zij welke actiepunten zouden hebben uitgevoerd. 

U geeft in uw reactie aan dat in het ambtelijk vooroverleg ter voorbereiding op uw 

reactie is geconstateerd dat het mogelijk is op de door mij gestelde vragen 
antwoord te geven met behulp van een landelijke inventarisatie. U acht de term 

'plan van aanpak' minder adequaat en spreekt verder van 'bevindingen'. 

U deelt in uw brief mee dat uw bevindingen kunnen worden beschouwd als een 

algemeen kader. U merkt vervolgens op dat het binnen het huidige bestel aan de 

regiokorpsen is invulling te geven aan de regiospecifieke aspecten die 

voortkomen uit de actiepunten. 

Met deze laatste opmerking ben ik het uiteraard eens. Ik ben echter wel van 

mening dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en alle 

regionale politiekorpsen - ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid - ook 

gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor dé Nederlandse politie en als zodanig een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om op het punt van de 

rampenbestrijding een verbetering te bewerkstelligen. 
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Ik betreur dan ook dat u hebt gekozen om te reageren met bevindingen in plaat  

van een plan van aanpak. Naar mijn mening zijn bevindingen een weergave van 

de huidige stand van zaken en bevat een plan van aanpak meer een blik naar dE 
toekomst. 

Niettemin ga ik ervan uit dat u - zoals u ook al aangeeft in uw brief - zich als 

voorzitter van het Korpsbeheerdersberaad respectievelijk de Raad van 

Hoofdcommissarissen sterk zal maken om de verbetering van de 

rampenbestrijding bij de politie op de agenda te houden. 

Naar aanleiding van de bevindingen 

Naar aanleiding van uw bevindingen wil ik ten aanzien van enkele onderwerpen 

nog een aantal opmerkingen plaatsen dan wel nadere vragen stellen. Ik zal 

daarbij uitgaan van de nummering zoals die ook in de bevindingen is gevolgd. 

1. Preparatie 

In mijn eerdere brief vroeg ik om een overzicht van de stand van zaken per regio 
met betrekking tot de betrokkenheid van de politie bij het opstellen van de risico-

analyses door de brandweer. Op dit punt heb ik geen overzicht aangetroffen. 

Verder is in het oefenoverzicht per regio aangegeven dat de opgave van Limburg-
Noord zal worden nagezonden. Ik heb tot op heden de nazending niet ontvangen. 

Ik verzoek u op deze punten alsnog een reactie te geven. 

2. Opleiding 

Zoals u bekend is, is het LSOP momenteel bezig met een totale vernieuwing van 

het politie-onderwijs. In dit kader wordt een samenhangend systeem van initiële, 

post-initiële en applicatieopleidingen opgezet. Tegelijkertijd zal het 
bekostigingssysteem van het LSOP worden herzien; deze herziening dient er toe 

te leiden dat vraag en aanbod aan opleidingen zo veel als mogelijk op elkaar zijn 

afgestemd. De regiokorpsen zullen hierbij een belangrijke rol krijgen; zij zullen 

moeten aangeven door het formuleren van een loopbaan-en opleidingsbeleid voor 

hun medewerkers welke hun opleidingsbehoeften in meerjarig perspectief zijn. 

Ook de Politie Onderwijs Raad (POR) zal hierin een belangrijke rol gaan spelen. 

Ik stel in dit kader voor dat u in overleg met het LSOP - en wellicht met de door u 

genoemde projectleider van het PIOG - concreet aangeeft welke 

opleidingsbehoefte er op het onderhavige terrein is en welke fasering daarin 

mogelijk is. Het LSOP zal vervolgens moeten bezien wat de implicaties hiervan 
zijn. 

Naar aanleiding van uw toelichting op het begrip Chef van dienst, wil ik nog het 

volgende opmerken. U geeft aan daaronder te verstaan de politiefunctionaris die 
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3 van 4 als hoogst aanwezige in rang ten tijde van optreden van de ramp of crisissituatie 

leiding geeft aan de eerste politiemaatregelen. U verstaat daaronder niet de 

leidinggevenden binnen de ME-structuur. Naar mijn mening dient echter ook een 

leidinggevende binnen de ME-structuur - indien die als hoogst aanwezige in rang 

leiding geeft aan de eerste politiemaatregelen - op de hoogte te zijn van wat hij 

dan moet doen. Ik verzoek u dan ook in het overleg met het LSOP aandacht te 

schenken aan de redenen die ten grondslag liggen aan uw uitgangspunt om de 

leidinggevenden binnen de ME-structuur niet onder het begrip chef van dienst te 

laten vallen en mij daarover te informeren. 

Voor wat betreft de in de bevindingen genoemde termijn van twee jaar als 

doorlooptijd om de benodigde functionarissen in alle regionale politiekorpsen de 

opleiding voor de Staf Grootschalig Politieoptreden te laten volgen, verzoek ik u 

aan te geven hoe deze doorlooptijd kan worden bekort. 

3. Referentiekader 

Ik ben inmiddels op de hoogte van het totstandkomingstraject van het nieuwe 

Referentiekader Conflict- en Crisisbeheersing Politie en van de deelname van de 

verschillende korpserf aan de schrijf- of strategische voorbereidingen. Ook heb ik 

begrepen dat het concept van de nieuwe versie van het Referentiekader aan 

diverse betrokken instanties zal worden voorgelegd om een breed draagvlak te 

créëren. 

U brengt in de bevindingen naar voren dat de nieuwe versie van het 

Referentiekader Conflict- en Crisisbeheersing Politie naar verwachting in januari 

2002 aan mij zal worden aangeboden, en dat het implementatietraject binnen de 

regiokorpsen in de loop van 2002/2003 zal plaatsvinden. 

Zoals ik al eerder heb aangegeven in mijn brief van 20 april 2001, heb ik de 

Inspectie voor de Politie gevraagd in 2003 een onderzoek te laten doen naar de 

stand van zaken met betrekking tot de implementatie van de herziene versie van 

het Referentiekader Conflict- en Crisisbeheersing Politie. In verband daarmee 

verzoek ik u dan ook om u ervoor sterk te maken dat de implementatie van het 

nieuwe Referentiekader door de korpsen zo spoedig mogelijk plaatsvindt. 

4. Samenwerkingsverbanden 

In dc bevindingen trof ik niet - zoals gevraagd - een overzicht aan van de 

bestaande samenwerkingsverbanden of de samenwerkingsverbanden die nog 

zullen worden aangegaan. Ik zou dat overzicht graag nog ontvangen. 

In het kader van de samenwerking wordt in de bevindingen een koppeling 

gemaakt naar de reeds bestaande normstelling om binnen anderhalf uur 
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4 van 4 bijstandseenheden te kunnen leveren aan andere politieregio's. U verzoekt mij 

om deze zogenaamde paraatheidsnorm nader te bezien. 

Ik zou graag van u willen vernemen op welke gronden dit verzoek is gebaseerd 

en hoe u de paraatheidsnorm veranderd zou willen zien. 

Conclusie 

Ik zal de Tweede Kamer in de voortgangsrapportage over de wijze waarop 

uitvoering wordt gegeven aan de lessen uit de Vuurwerkramp informeren over uw 

brief, de bevindingen en mijn reactie daarop. Om de Tweede Kamer ook spoedig 

over de antwoorden op mqg aanvullende vragen aan u te kunnen rapporteren, 

verzoek ik u mij uiterlijk 8januari 2002 daarover te berichten. 

Indien uit de overzichten in uw bevindingen is gebleken of uit de nog te 

verstrekken overzichten blijkt dat een of meerdere korpsen aan een bepaald 

onderwerp niet of nauwelijks aandacht schenken, esa- ik vaa plg die korpsen 

daarvoor apart te benaderen. 

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, 

10.2e 

K.G. de Vries 

Ministerie von Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatles 
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In reactie op uw schrijven van 27 november 2001 willen wij het volgende onder uw aandacht 
brengen. 

Zoals ook in onze brief van 13 juli 2001 is aangegeven is de Nederlandse politie druk doende 
verbeteringen aan te brengen in de kwaliteit van de politieinzet in het kader van Conflict- en 
Crisisbeheersing (waaronder uiteraard ook de rampenbestrijding valt). 

In nauw overleg met ambtenaren van uw ministerie is het afgelopen jaar onder meer gewerkt aan een 
nieuw landelijk referentiekader Conflict- en Crisisbeheersing. Dat traject is — voor wat betreft de 
ontwikkeling — in zijn afrondende fase, en is inmiddels in de laatste versie voorgelegd aan de Raad 
van Hoofdcommissarissen en het Korpsbeheerdersberaad. Zodra de besluitvorming hieromtrent 
voltooid is, zullen wij de korpsen verzoeken zo snel mogelijk met de implementatie van start te gaan. 
De doelstelling is dat alle korpsen per 1 januari 2004 dit omvangrijke proces voltooid zullen hebben. 

In uw eerdere brief hebt u op een groot aantal punten inzicht in de bijdrage van de Nederlandse politie 
aan de rampenbestrijdingsorganisatie gevraagd. 
Voor zover die informatie niet geheel volledig is aangeleverd, willen wij hiermee onze brief van 13 
juli 2001 nader aanvullen. 

Ten aanzien van de preparatie. 

Risicoanalyses 
Uit de inventarisatie is gebleken dat alle politiekorpsen (met uitzondering van Zaanstreek-Waterland 

en Rotterdam-Rijnmond) betrokken zijn bij de risicoanalyses zoals die door de brandweer worden 

uitgevoerd. In Zaanstreek-Waterland is een proces in gang gezet om die betrokkenheid te vergroten 

Oefenoverzichten 
Het aangevuld oefenoverzicht ziet er als volgt uit: 

Regiokorpsen Oefenen 
rampenbestrijding 
ja/nee 

Frequentie oefenen 
per jaar 
<2x, 2x of >2x 

Multidisciplinair 
ja/nee 

Ja 

Ja 

>2x 

>2x 

Ja 

Ja 

Amsterdam-Amstelland 

Brabant Zuid-Oost 

• 
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Regiokorpsen (vervolg) Oefenen 
rampenbestrijding 
ja/nee 

Frequentie oefenen 
per jaar 
<2x, 2x of>2x 

Multidisciplinair 
ja/nee 

Brabant-Noord Ja >2x Ja 
Drente Ja >2x Ja 
Flevoland Ja <2x Ja 
Friesland Ja >2x Ja 
Gelderland Zuid Ja >2x Ja 
Gelderland-Midden Ja <2x Ja 
Gooi en Vechtstreek Ja >2x Ja 
Groningen Ja 2x Ja 
Haaglanden Ja >2x Ja 
Hollands Midden Ja <2x Ja 
IJsselland Ja >2x Ja 
Kennemerland Ja >2x Ja 
Limburg Noord Ja >2x Ja 
Limburg Zuid Ja 2x Ja 
Midden en West Brabant Ja >2x Ja 
Noord- en Oost-Gelderland Ja <2x Nee 
Noord-Holland Noord Ja >2x Ja 
Rotterdam-Rijnmond Ja >2x Ja 
Twente Ja >2x Ja 
Utrecht Ja 2x Ja 
Zaanstreek-Waterland Ja <2x Ja 
Zeeland Ja >2x Ja 
Zuid-Holland Zuid Ja <2x Ja 

Ten aanzien van de opleiding. 

Opleidingsbehoefte 

In alle regionale politiekorpsen bestaat een permanente behoefte om het kennisniveau op peil te 
brengen en te houden. Dit geldt zowel voor de vaardigheden om binnen een Staf Grootschalig en 
Bijzonder Optreden (SGBO) goed te kunnen functioneren, als om andere functies in het kader van de 

rampenbestrijding te kunnen uitoefenen (waarbij te denken valt aan het meldkamerpersoneel, chefs 
van dienst en anderszins). 

De mate waarin korpsen in redelijkheid ook aan die behoefte kunnen en willen voldoen is mede 
afhankelijk van de mate waarin de afwezigheid van cursusvolgende functionarissen invloed heeft op 
de reguliere bedrijfsprocessen en bedrijfsgang. 

Bij opleidingen op het gebied van grootschalig politieoptreden en rampenbestrijding komt een groot 
aantal functionarissen voor die opleiding in aanmerking en zal, bij een verplicht 
opleidingsprogramma, de invloed het grootst zijn. 
Primair lijkt de mate van deelname aan dergelijke opleidingen dan ook een afweging die regionaal in 
de beheersdriehoek gemaakt moeten worden. 

Daarnaast is door het LSOP (PIOG) te kennen gegeven dat momenteel de capaciteit ontbreekt om 
grootschalig mensen op dit onderwerp op te leiden. Om toch zoveel mogelijk in te spelen op de 
behoefte wordt gewerkt aan de ontwikkeling van adequate opleidingen. Hierbij wordt onder andere 
gedacht aan een op projectmatige basis opgezet traject van anderhalf tot tweejaar dat aanvullend op 
de bestaande capaciteit van het LSOP georganiseerd en dus gefinancierd zou dienen te worden. 

Doorlooptijd opleidingen 
De omvang van de doelgroep waarover hier gesproken wordt (leden van de staven GBO, het eerste 
leidinggevend niveau hieronder, het administratief ondersteunend personeel, de officieren van dienst 
etc.) hangt af van de grootte van de individuele korpsen en varieert van een ongeveer 70 tot enkele 
honderden korpsleden. In totaal dienen er dus in relatief korte tijd enkele duizenden politiemensen 

x_ x x X •;••e,` 
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aanvullend te worden opgeleid, wil er sprake zijn van een adequate eindsituatie voor alle relevante 
betrokkenen. 
Een bekorting van de doorlooptijd van de opleiding — ook voor SGBO — lijkt binnen de huidige 
capaciteit niet in de rede te liggen Uiteraard wordt er naar gestreefd om met name de functionarissen 
binnen de SGBO op korte termijn adequaat te hebben opgeleid. 

ME-leidinggevenden 
Zoals wellicht bekend, is het werkzaam zijn ten behoeve van de ME een neventaak die op afroep door 
reguliere politiefunctionarissen vervuld wordt. Dit geldt ook voor de leidinggevenden. Daar waar 
leidinggevenden binnen hun reguliere taakstelling een rol hebben binnen de rampenbestrijding, zal 
die uiteraard ook door de leidinggevenden met ME-neventaken worden uitgevoerd. 
De uitzondering daarop is de leidinggevende die op het moment van een calamiteit een feitelijke taak 

heeft binnen een ME-inzet. Bij een ME-optreden is de organisatie-structuur de basis van de 
effectiviteit. Zou in een voorkomend geval de ME-leidinggevende uit die structuur gehaald worden 
om leiding te geven aan de eerste politiemaatregelen bij een zogenaamde "plaats incident", dan wordt 
daarmee de structuur en dus ook de inzetbaarheid van de ME-eenheid aangetast. 
Vandaar dat de ME-leidinggevende bij een daadwerkelijke inzet van de ME uitgesloten wordt van het 
leidinggeven aan andere werkzaamheden dan die die voortvloeien uit de ME-taakstelling. 

Referentiekader en een onderzoek door de Inspectie voor de Politie 

Zoals hierboven reeds is gemeld is het referentiekader Conflict- en Crisisbeheersing Politie in een 
zodanig fase gekomen dat de definitieve besluitvorming daaromtrent op korte termijn te veevachten 
valt_ Uiteraard zal daarna het bovengenoemde implementatieproces van start gaan. 

De Inspectie voor de Politie bereidt momenteel een tweetal onderzoeken voor die het gebied van het 
referentiekader raken, te weten een opvolgingsonderzoek over de gevolgen van het inspectierapport 
'Paraatheid ` alleen maar een kwestie van opschalen'?" ( 1998) en een onderzoek naar de stand van 
zaken van de implementatie van het nieuwe referentiekader. 
Daar beide onderzoeken elkaar voor een groot gedeelte lijken te overlappen, zouden wij u willen 
voorstellen om die onderzoeken in elkaar te schuiven en als een geheel uit te voeren. Daarnaast willen 
wij u in overweging geven om het onderzoek naar het referentiekader in ieder geval uit te stellen tot 
na 1 januari 2004 (het moment wanneer de implementatie van het nieuwe referentiekader voltooid 
zou moeten zijn), immers een kortere implementatietermijn van het referentiekader ligt, gelet op de 
complexiteit van het geheel, niet in de rede. 

Samenwerkingsverbanden 

Samenwerking 
Op het gebied van grootschalig politieoptreden bestaan tussen de verschillende politieregio's de 
volgende samenwerkingsverbanden (waarbij in het onderstaande overzicht geen onderscheid is 
gemaakt tussen samenwerkingsverbanden op het gebied van de openbare orde en die van de 
rampenbestrijding): 
• Kennemerland — Noord-Holland Noord — Zaanstreek-Waterland; 
• Gelderland-Midden — Gelderland-Zuid — Noord- en Oost-Gelderland — Twente — IJsselland; 
• Drenthe — Groningen — Friesland; 

• Brabant-Noord — Brabant Zuid-Oost — Limburg Noord — Limburg-Zuid - Midden en West Brabant 
— Zeeland; 

• Hollands-Midden — Zuid-Holland Zuid — Zeeland; 
• Flevoland - Gooi en Vechtstreek. 
De overige korpsen kennen geen structurele samenwerkingsverbanden. 

Paraatheidsnorm 
Door een ambtelijke werkgroep (waarin ook het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties vertegenwoordigd is) is momenteel een voorstel in voorbereiding aangaande de 
opkomstnormtijd voor de ME. In die werkgroep wordt zowel gekeken naar de normtijd als naar de 
wijze waarop korpsen (en samenwerkingsverbanden van korpsen) optimaal kunnen reageren op zich 
plotseling voordoende (grootschalige) ordeverstoringen. 
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Zodra over het voorstel intern binnen de politieorganisatie overeenstemming bestaat, zal het ook nader 
met uw ministerie besproken worden. 

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

10. 2 e 
•  10,2e , 

Voorzitter` Korpsbeheerdersberaad Voorzitter Raad van Hoofdcommissarissen 
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Verzonden: vrijdag 19 april 2002 14:01 

Aan: 

cc: Ó 

 • 

Onderwerp: Onderzoek implementatie "refkader 2002" in 

Beste  

Omdat ik je vanmorgen telefonisch niet heb kunnen bereiken en inmiddels heb vernomen dat je maandag a.s. weer aanwezig zult zijn, even deze mail om nader 
overleg en afstemming te kunnen hebben over het onderzoek naar de implementatie van het ref.kader CCB 2002. 

Eerder heb ik je bericht over het feit dat vanuit IOOV in 2003 een onderzoek zal plaatsvinden naar de (tussen)stand van zak.=9 m.b.t. de implementatie van het 
ref.kader en in 2004 een uitgebreider onderzoek naar de volledige implementatie. 

Gistermiddag heb ik hierover opnieuw contact gehad met r hoofd IOOV, die mij aangaf over dit onderwerp overleg te hebben gehad met  
van de RvHC. I• is het eens met een onderzoek in 2003, terwijl hij zich van 2002 tot 2004 periodiek laat informeren over het proces en de resultaten van de 
implementatie.`4if rapporteert daarover naar de RvHC. Ons onderzoek in 2003 sluit daar goed op aan. 

Verder ontstaat er binnen IOOV meer en meer beeld- en vormgeving over onze rol, onze positie als inspectie, onze mogelijkheden en werkwijzen. Hierin past ook het 
beeld van structureler en systematischer toezicht op de politie door IOOV. In dit kader ontwikkelt onze werkwijze zich, ook ten aanzien van het toezicht op het 
referentiekader, deel uitmakende van het item "paraatheid". 

Het beeld nu is dan ook dat we in 2004 en de jaren daarna geen groot en apart thematisch onderzoek zullen doen naar de implementatie van het ref.kader 
in alle regiokorpsen, maar dat we dit item als structureel aandachtspunt zullen meenemen in onze "jaarlijkse bezoeken". Gelijk aan andere items, zoals 
jeugd, zeden, verkeer, kwaliteitszorg, e.d.. Qua toezicht zullen zo een aantal domeinen binnen de korpsen worden ontwikkeld, opdat de MinBZK zich een beeld kan 
vormen over de korpsen. 

Graag wil ik met jou nader van gedachten wisselen over met name dit laatste, omdat eerder nog wel het beeld bestond dat er in 2004 een groot thematisch 
onderzoek in alle korpsen mbt het ref.kader georganiseerd zou worden. In ons denken en verdere voorbereiding krijgt dit nu meer en meer (een andere) 
vorm. 

Verzoek: 

Concreet ben ik nu benieuwd naar jouw reactie en of dit gegeven op hele korte termijn toch nog aanpassingen vraagt van speeches, brieven, nota's e.d. ??? 

A.s. maandag ben ik vanaf 14.00 uur bij IOOV bereikbaar. 's Ochtends ben ik op werkbezoek in het korps Brabant Zuid-Oost. 

25-04-2002 
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Advies/actle 

Graag uw instemming met de verzending van bijgaande brief aan de voorzitters 

van het Korpsbeheerdersberaad en de Raad van Hoofdcommissarissen. 

Aanleiding 

Naar aanleiding van het kabinetsstandpunt Vuurwerkramp heeft u ter uitvoering 

van één van de actiepunten de voorzitters van het Korpsbeheerdersberaad en de 

Raad van Hoofdcommissarissen bij brief van 20 april 2001 aandacht gevraagd 

voor de lessen die getrokken kunnen worden uit de Vuurwerkramp. Om.de 

Tweede-Kamer-over-de voortgang waarmee-uitvoering-wordt gegeven'aan.de 

aanbevelingen, te,kunnen rapporteren heeft u de voorzitters-gevraagd•éen_plan 

van-aanpak op te stellen. In dat plan van aanpak verzocht u hen aan te geven 

wat de politieregio's gaan doen met de aanbevelingen en wanneer zij welke 

actiepunten zullen hebben uitgevoerd. 

Da-voorzitterswamde,beide-beraden-hebben bij-brief•van 1.3 juli 2001-gereageerd 

met-hun bevindingen. Bij brief van 27 november 2001 heeft u daarop gereageerd 

en heeft u nog aanvullende informatie gevraagd. Die aanvullende informatie 

hebben de voorzitters van het Korpsbeheerdersberaad (KBB) en de Raad van 

Hoofdcommissarissen (RHC) verstrekt bij brief van 4 februari 2002, welke brief 

ter informatie is bijgevoegd. Bijgaande concept-brief is- uw-reactie op-de-brief van 

4 februari-2002. 

Samenvattende toelichting 

1. De strekking van de concept-brief is dat met het ontvangen van deze 

aanvullende informatie is voldaan aan de eerder door u gestelde vragen aan de 

voorzitters van het KBB en de RHC, met uitzondering van de gevraagde 

informatie op het gebied van de opleidingen. Op dat punt is nog steeds geen 

helder beeld ontstaan over de wijze waarop de komende tijd zal worden voorzien 

in de kennisbehoefte om te komen tot een adequate eindsituatie. Gezien het 

grote belang dat u hecht aan het professionaliseren van betrokkenen bij het 

1 
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grootschalig optreden door lering te trekken uit rampen uit het recente verleden 

acht u de rapportage op dit punt niet afdoende. 

Het ontbreken van die informatie in de brief van 4 februari 2002 is aanleiding 

geweest voor een bespreking met het NPI. Daardoor heeft de beantwoording van 

de brief langer geduurd dan aanvankelijk was gepland. 

Bij afstemming met het NPI op het punt van de opleidingen is vanuit het KBB de 

suggestie gedaan dat BZK de korpsen afzonderlijk zou aanspreken op het gebied 

van de opleidingen. Dit lijkt geen goede gedachte. Coordinatie door de beraden is 
juist van belang aangezien sprake zal zijn van een inhaalslag ten aanzien van 

opleidingen op het gebied van grootschalig optreden en derhalve afstemming zal 

móeten plaatsvinden tussen de korpsen en het LSOP. Ui-vraagt-daarom-de --
voorzitters-van de béradén alsnog-oní-op-korte-termijn met het_LSOP-een plan 

van_aanpak te. ontwikkelen en u-dáar ver te informeren:-Over deze aanpak heeft 

ook- afstemming-plaatsgevonden" mef_,de_voorzitter van de Board-personeel uit de 
Raad van Hoofdcommissarissen, 110.2e : 
2. In de brief gaat u verder nog in op enkele punten. Eén ervan is dat uit de 

informatie van de beraden blijkt dat niet alle politiekorpsen betrokken zijn bij het 

opstellen van de risico-analyses door de brandweer of niet multidisciplinair 

oefent. Het betreft hier een beperkt aantal korpsen. U geeft in de brief aan die 
korpsen hierover apart te zullen benaderen. 
3. In de brief wordt ook ingegaan op vragen van de beraden over de op handen 

zijnde onderzoeken van de Inspectie voor de Politie (het follow up-onderzoek 

naar paraatheid en het in 2003 geplande onderzoek naar de stand van zaken van 

de implementatie van het nieuwe referentiekader). Uw antwoord daarop is 

ambtelijk afgestemd met een medewerker van de Inspectie voor de 

Politie/Inspectie OOV. 

U geeft aan de twee onderzoeken niet in elkaar te willen schuiven, omdat er 
slechts een geringe mate van overlap is. Het onderzoek naar de implementatie 

van.het referentiekader zal - anders dan het verzoek luidde - echter toch in 2003 

plaatsvinden nu het een onderzoek betreft naar de stand van zaken van de 
implementatie. 
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De voorzitters van het Korpsbeheerdersberaad en 

van de Raad van Hoofdcommissarissen 

p/a Nederlands Politie Instituut 

Postbus 219 

2501 CE Den Haag 

cc aan voorzitter van het LSOP 

Onderwerp 

reactie op bevindingen nav vuurwerkramp 

Enschede 

In reactie op uw brief van 4 februari 2002 deel ik u het volgende mee. 

Ik dank u voor de door u geleverde aanvullende informatie. Ik wil hieronder graag 

nog ingaan op enkele punten uit uw brief. 

Preparatie 

Ten aanzien van de preparatie blijkt uit uw informatie dat een aantal 

politiekorpsen niet betrokken is bij het opstellen van de risico-analyses door de 

brandweer of niet multidisciplinair oefent. Ik zal die korpsen hierover apart 

benaderen. 

Opleiding 
In uw brieven van 13 juli 2001 en 4 februari 2002 heeft u mij geïnformeerd over 

de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van de staf grootschalig 

optreden, de administratieve ondersteuning van deze staf en de chef van dienst. 

Ondanks mijn eerdere reacties op uw informatie ontstaat in uw laatste brief 

helaas een onvoldoende helder beeld over de wijze waarop de komende tijd zal 

worden voorzien in de ook door 'u gesignaleerde kennisbehoefte teneinde te 

komen tot een adequate eindsituatie. Zowel de door de korpsen gerealiseerde 

opleidingen als de knelpunten die nog bestaan op het gebied van opleidingen 

komen niet concreet genoeg tot hun recht. De omvang van de resterende 

opleidingsbehoefte en de wijze waarop deze gerealiseerd kan worden kan op 

grond van uw informatie niet worden vastgesteld. Een adequaat beleid om deze 

knelpunten op te lossen kan derhalve helaas nog niet worden opgesteld. 

Ik verzoek u dan ook op korte termijn in overleg met het LSOP aan te geven 

hoeveel mensen nog opgeleid zouden moeten worden en welke concrete 

knelpunten er bij de korpsen of het LSOP zijn om aan deze opleidingsbehoefte in 

2002 en 2003 invulling te geven. Mijn ministerie is desgewenst bereid hieraan 

een bijdrage te leveren, bijvoorbeeld door deelname in een werkgroep. Ik heb dit 

voorstel afgestemd met de voorzitter van de Board-personeel binnen de Raad 
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van Hoofdcommissarissen. Gebleken is dat hij akkoord is met deze beleidslijn en 

zijn medewerking daaraan zal verlenen. 

Ik verzoek u in elk geval per korps te rapporteren: 

hoeveel mensen in de afgelopen twee jaar hebben deelgenomen aan 

deze opleidingen bij het LSOP of anderszins; 

- hoeveel mensen in 2002 en 2003 nog deel zouden moeten nemen aan 

dergelijke opleidingen bij het LSOP of anderszins; 

welke concrete knelpunten bestaan bij de korpsen of het LSOP om aan 

de opleidingsbehoefte voor de jaren 2002 en 2003 invulling te geven. 

Ik zal de voorzitter van het college van bestuur van het LSOP hierover 

informeren. 

Referentiekader en onderzoek door de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid 

Over het nieuwe Referentiekader Conflict- en Crisisbeheersing Politie deelde u 

mij mee de definitieve besluitvorming daarover op korte termijn te verwachten. 

Inmiddels is aan mij op 23 april jl. de nieuwe versie van het referentiekader 

aangeboden. 

Voorts stelde u mij voor om twee onderzoeken die de Inspectie voor de Politie zal 

uitvoeren (het follow up-onderzoek naar paraatheid en het in 2003 geplande 

onderzoek naar de stand van zaken van de implementatie van het nieuwe 

referentiekader) in elkaar te schuiven en als een geheel uit te voeren, omdat 

beide onderzoeken elkaar voor een groot gedeelte lijken te overlappen. 

Het follow up-onderzoek naar de paraatheid betreft echter niet alleen 

onderwerpen die in het nieuwe referentiekader voorkomen, maar gaat verder. 

Slechts een aantal punten kent een overlap. Bovendien is het mogelijk dat de 

bevindingen van het follow up-onderzoek die raakvlakken hebben met 

onderwerpen uit het nieuwe referentiekader, meegenomen kunnen worden bij het 

implementatieproces van dat referentiekader. Derhalve ligt uw voorstel niet in de 

rede. 

Daarnaast gaf u mij nog in overweging om het onderzoek naar het 

referentiekader in ieder geval uit te stellen tot na 1 januari 2004, het moment 

waarop de implementatie van het nieuwe referentiekader voltooid zou moeten 

zijn. Een kortere implementatietermijn van het referentiekader ligt naar uw 

mening, gelet op de complexiteit van het geheel, niet in de rede. 

Graag verwijs ik hier naar het kabinetsstandpunt Enschede. In dit 

kabinetsstandpunt is het volgende actiepunt opgenomen: "De Inspectie voor de 

politie vragen een onderzoek te laten doen naar de stand van zaken met 

betrekking tot de implementatie van de herziene versie van het Referentiekader 

Conflict- en Crisisbeheersing door de politieregio's en het Korps landelijke 

Politiediensten". De Inspectie voor de politie, thans Inspectie Openbare Orde en 
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Veiligheid, zal dus niet onderzoeken in hoeverre het implementatietraject is 

afgerond maar zal een onderzoek doen naar het implementatieproces en de 

voortgang daarvan. Dit zal overeenkomstig het kabinetsstandpunt in 2003 

plaatsvinden. Ik stel voor dat over de wijze waarop het onderzoek zal worden 

ingericht vooraf met de portefeuillehouder Conflict- en Crisisbeheersing van de 

Raad van Hoofdcommissarissen overlegd zal worden. 

Tot slot vermeldde u over de paraatheidsnorm voor de mobiele eenheid dat op dit 

moment een voorstel in voorbereiding is, en dat - zodra daarover intern binnen de 

politieorganisatie overeenstemming bestaat - het voorstel met mijn ministerie zal 

worden besproken. In afwachting van dat voorstel ga ik vooralsnog bij de toetsing 

van de regionale beleidsplannen voor de mobiele eenheid uit van de norm zoals 

die in de Regeling mobiele eenheid is opgenomen. 

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, 

10-.2e 
K.G. de Vries 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrljksrelaties 
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In reactie op uw brief van 4 februari 2002 deel ik u het volgende mee. 

Ik dank u voor de door u geleverde aanvullende informatie. Ik wil hieronder graag 

nog ingaan op enkele punten uit uw brief. 

Preparatie 

Ten aanzien van de preparatie blijkt uit uw informatie dat een aantal 

politiekorpsen niet betrokken is bij het opstellen van de risico-analyses door de 

brandweer of niet multidisciplinair oefent. Ik zal die korpsen hierover apart 

benaderen. 

Opleiding 

In uw brieven van 13 juli 2001 en 4 februari 2002 heeft u mij geïnformeerd over 

de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van de staf grootschalig 

optreden, de administratieve ondersteuning van deze staf en de chef van dienst. 

Ondanks mijn eerdere reacties op uw informatie ontstaat in uw laatste brief 

helaas een onvoldoende helder beeld over de wijze waarop de komende tijd zal 
worden voorzien in de ook door u gesignaleerde kennisbehoefte teneinde te 

komen tot een adequate eindsituatie. Zowel de door de korpsen gerealiseerde 

opleidingen als de knelpunten die nog bestaan op het gebied van opleidingen 

komen niet concreet genoeg tot hun recht. De omvang van de resterende 

opleidingsbehoefte en de wijze waarop deze gerealiseerd kan worden kan op 

grond van uw informatie niet worden vastgesteld. Een adequaat beleid om deze 

knelpunten op te lossen kan derhalve helaas nog niet worden opgesteld. , 

Ik verzoek u dan ook op korte termijn in overleg met het LSOP aan te geven 
hoeveel mensen nog opgeleid zouden moeten worden en welke concrete 

knelpunten er bij de korpsen of het LSOP zijn om aan deze opleidingsbehoefte in 

2002 en 2003 invulling te geven. Mijn ministerie is desgewenst bereid hieraan 

een bijdrage te leveren, bijvoorbeeld door deelname in een werkgroep. Ik heb dit 

voorstel afgestemd met de voorzitter van de Board-personeel binnen de Raad 
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afgerond maar zal een onderzoek doen naar het implementatieproces en de 

voortgang daarvan. Dit zal overeenkomstig het kabinetsstandpunt in 2003 

plaatsvinden. Ik stel voor dat over de wijze waarop het onderzoek zal worden 

ingericht vooraf met de portefeuillehouder Conflict- en Crisisbeheersing van de 

Raad van Hoofdcommissarissen overlegd zal worden. 

Tot slot vermeldde u over de paraatheidsnorm voor de mobiele eenheid dat op dit 

moment een voorstel in voorbereiding is, en dat - zodra daarover intern binnen de 

politieorganisatie overeenstemming bestaat - het voorstel met mijn ministerie zal 

worden besproken. In afwachting van dat voorstel ga ik vooralsnog bij de toetsing 

van de regionale beleidsplannen voor de mobiele eenheid uit van de norm zoals 

die in de Regeling mobiele eenheid is opgenomen. 

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, 

K.G. de Vries 

OvereenE:9nisiig het oorspronheiíjhe, 
D= DIR•CTtU 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
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Commimie onderzoek vuurwerk-ramp 

Afspraken, met de acht-inspectjes die ieder een taak hebben met 
betrekking tot de vuurwerkramp,  

Op basis van artikel 5, tweede lid, van het Besluit tot instelling 

Commissie onderzoek vuurwerkramp zijn de acht inspecties die 
een taak hebben met betrekking tot de vuurwerkramp, gehouden 

aan de voorzitter van de Commissie de aanpak en de vorderingen 
van hun werkzaamheden in het kader van de vuurwerkramp te 
melden. 
Daarnaast dienen zij de voorzitter onverwijld de resultaten van hun 

werkzaamheden ter beschikking te stellen. 

Teneinde aan de in voorgaand artikel opgenomen informatieplicht 
uitvoering te geven, heeft de Commissie de volgende afspraken 
met elk van de inspecties gemaakt: 

1. De Commissie krijgt de beschikking over het plan van aanpak/ 
onderzoekplan van de inspectie zodra het is vastgesteld, dan wel, 
na de vaststelling, tussentijds is aangepast. 
Van dit plan maakt in ieder geval deel uit (eventueel door middel 

van een bijlage) een beschrijving van de onderzoeksactiviteiten, een 
tijdpad en een overzicht van ingeschakelde, dan wel naar 
verwachting in te schakelen, deskundigen. 

2. De Commissie wordt tussentijds geinformeerd over de 
voortgang in het inspectieonderzoek. De inspectie zal in dat 
verband tweewekelijks op een afgesproken tijdstip de voortgang in 
het onderzoek en eventuele relevante tussentijdse conclusies aan de 
Commissie mededelen. Daarnaast zullen alle ontwikkelingen in het 
inspectieonderzoek, waarvan de inspectie in redelijkheid kan 

verwachten dat zij de onverwijlde aandacht van de Commissie 
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. £' 00 IStSs aN X21!%,L3 SZ:ST Niq 00. s0iot 

behoeven, op initiatief van de inspectie tussentijds ter kennis van 
de Commissie worden gebracht. 

3. Op haar verzoek krijgt de Commissie de beschikking over alle 
tijdens het inspectieonderzoek verkregen informatie (inclusief de 
goedgekeurde verslagen van afgenomen verhoren/ interviews). 
Deze informatieverstrekking zal in beginsel lopen via het Logistiek 
Centrum Inspecties(LCI), alwaar de inspecties volgens afspraak 
alle relevante informatie zullen deponeren. De Conaurnissie kan 
informatieverzoeken uiteraard ook direct richten tot de betrokken 
inspectie. 

4. Het (concept) onderzoekrapport van de inspectie wordt de 
Commissie onverwijld ter beschikking gesteld. 

S. Alle door de Commissie van de inspectie ontvangen informatie 
wordt vertrouwelijk behandeld. 

10.2e 07 .PT VVJ 9NT.T.Snn iTSmTQn`1 c00qN nnin7 nn Uf/f 



313 

;1 O.•é ^  

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Ha ,'1", 

110.2ë .... ..,....,.•,-.,-.-.,,...•".• •016:00 
_ . ._... .•  
j10.2e 

Voor het geval je nog niet door 1.• () 2ëjwas bijgepraat (ik heb hem even gebeld) hier de hoofdlijnen van het AO: 

Standpunten partijen ontlopen elkaar niet heel veel, hier en daar een accent anders. Is nog maar het eerste 
contact met de Kamer er zullen nog heel wat vergaderingen volgen. 

1. Medeleven slachtoffers; ook psycho-sociale hulp voor hulpverleners; 
2. Grote waardering voor het optreden van het lokale bestuur, en het optreden van de hulpverleners (bijzondere 
aandacht voor de Duitse steun); 
3. Waardering voor de coordinatie vanuit BZK; 
4. Hulpverlening, ook financieel, moet nog ruimhartiger. Rijksoverheid moet daarin sterker het voortouw nemen;, 
.5. Grote Instemming met de snelle Instelling van de Cie Vuurwerkramp en zoals verwacht enige zorg en 
onduidelijkheld over de onderlinge relaties van de Inspectie-onderzoeken met het strafrechtelijk onderzoek en het 
onderzoek van de Cie Vuurwerkramp. Wat gebeurt er als een Inspectie wat anders vindt dan de Cie 
Vuurwerkramp?; 
6. Alles moet openbaar; Kamer wil steeds worden bijgepraat over het verloop en wil tussenrapportages. 

Reactie Minister: 

1. Ook medeleven en grote waardering voor optreden lokale en hulpverleningsdiensten; 
2. Ramp is nog niet voorbij, kabinet zal langdurig aandacht blijven houden voor slachtoffers en Enschede helpen; 
3. Minister coordineert, neemt niet het werk van collega-ministers over (het proces dus en niet inhoudelijk); 
4. Taak overheid In te springen als slachtoffers tussen de wal en het schip dreigen raken (vangnet dus); 
5. Cie vuurwerkramp is volstrekt souverein en trekt dus haar 
eigen plan; 
6.'Er Is inderdaad samenloop van een strafrechtelijk onder- zoek, de Cie vuurwerkramp en het werk van een 
aantal Inspecties. Regelmatig contact tussen ^ 
Inspecties voeren hun wettelijke taak uit. Zijn __w._ 

e en OM. 
nafhankelijk. Minister kan niet tegen Inspecteur zeggen wat 

er moet worden gerapporteerd. Verschil in visie is primair een zaak van de Cie Vuurwerkramp die in overleg met 
de betrokken Inspectie (inspecteurs zouden kunnen worden gehoord!) het ontstane dilemma moet oplossen. 
7. Volstrekte openheid toegezegd. 

Reactie Stas: 
1. Nederland mag trots zijn op zijn hulpverlenende instanties. 
2_ Dat dit In Enschede goed is gegaan komt mede door de nog recent uitgevoerde oefeningen waarbij ook de 
vliegbasis Twente betrokken was (die ook nu een belangrijke rol heeft gespeeld); 
3. Toch nog het nodige te verbeteren: 
op korte termijn info m.b.t. gevaarzettende bedrijven vanuit gemeentelijke milieudiensten standaard naar o.a. 
brandweer en politie; 
4. Op korte termijn betere risico-inventarisatie: 
BZK ondersteunt met leidraad en geeft bijstand bij het implementeren van de consequenties n.a.v. de 
inventarisatie. 
Risico-inventarisatie in eerste instantie gericht op de bedrijven waarvoor de zgn. SEVESO richtlijnen gelden dus 
de zwaarste categorie (qua gevaarzetting). 

Dit was het wel op hoofdlijnen. 
Goede dagen toegewenst en tot maandag. 

..  
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Inspectie voor de politie 
Onderzoek Ènschede' 

1 Doel van het onderzoek 
Doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de in het kader van de 
bestrijding van de ramp ondernomen politiële activiteiten , het toetsen van 
deze activiteiten aan wettelijke normen, regels, procedures en afspraken en 
het, op basis van een analyse daarvan, identificeren van leermomenten. 

2 Globale aanpak van het onderzoek 
De Inspectie voor de politie is voornemens te komen tot een evaluatie van 
het totale optreden van de politie waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen 
het ( eerste) optreden van de politie als parate (hulpverlenings )dienst en, 
na afgifte van de rampverklaring , de activiteiten van de politie als deel 
van de rampenbestrijdingsorganisatíe . Met betrekking tot het onderzoek naar 
de rol van de politie als deel van de rampenbestrijdingsorganisatie dient 
afstemming plaats te vinden met de Inspectie Brandweerzorg en 
Rampenbestrijding c.q. de Commissie Vuurwerkramp . Deze afstemming moet 
leiden tot een precisering van de rol van de Inspectie voor de politie voor 
dit deel van het onderzoek. 
Met inachtneming van het bovenstaande zal het onderzoek zich in principe 
uitstrekken van de situatie zoals deze bestond vlak voor de eerste melding 
tot het moment dat de bedrijfsvoering van de politie weer als regulier' 
kan worden aangemerkt. 

Gezien de afspraken met betrekking tot het coordineren van de werkzaamheden 
van de inspecties zal het onderzoek van de Inspectie voor de politie zich 
echter vooralsnog focussen op een zo feitelijk mogelijke , chronologische 
beschrijving van alle gebeurtenissen (het feitenrelaas ) tussen melding en 
de opname van het laatste slachtoffer in een ziekenhuis. 

Voor het globale plan van aanpak wordt verwezen naar de bijlage 1. 
In de bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van de gewenste stukken c.q. 
andere informatie. 

KB De precieze inhoud van de door de minister van BZK te geven opdracht aan 
de Inspectie voor de politie is nog niet bekend . Deze kan nog leiden tot 
bijstelling van onderzoeksdoel en/of uitvoering van het onderzoek. 

3 wettelijk kader 

Het wettelijk kader van het onderzoek wordt gevormd door een ( op dit 
moment nog niet gegeven maar wel aangekondigde) opdracht van de minister 
van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties op basis van art 53e lid 1 
onder c van de Politiewet 1993: 
"onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft met het 
oog op een goede taakuitvoering door de politie en een doelmatig en 
effectief beheer van de politiekorpsen de bevoegdheid tot 
a 
b 
c. het verrichten van onderzoek, indien daar in bijzondere gevallen reden 

toe is , naar ingrijpende gebeurtenissen waarbij de politie betrokken is". 

Bij het uitvoeren van de onderzoekstaak zijn op de ambtenaren van de 
Inspectie voor de politie de art 5.12 t/m 5.20 van de Algemene wet 
bestuursrecht van toepassing 

4 Toetsingskader 

Het onderzoek zal zich richten op het in kaart brengen van de politiële 
activiteiten , het toetsen van deze activiteiten aan wettelijke normen, 
regels, procedures en afspraken en het , op basis van een analyse daarvan, 
identificeren van leermomenten. 
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Het toetsingskader voor de politiële activiteiten wordt onder meer gevormd 
door: 

- Politiewet 1993 
- rampenplan gemeente Enschede 
- bereikbaarheids- en beschikbaarheidsregeling 
waarschuwings- en alarmeringsregeling bijzondere eenheden ( M.E.,) 

- opschalingsprocedures 
- regionale regeling grootschalig politieoptreden 
- bijstandsregeling/burenhulp 
- afspraken met andere hulpdiensten, Brw, GGD, ... 
- oefenplan(ning) m.b.t grootschalig politieoptreden i.s.m. andere 
hulpdiensten 
referentiekader ` Conflict- en crisisbeheersing politie 1999' 

5 Al ondernomen activiteiten 

Er zijn inmiddels twee inspecteurs vrijgemaakt die met het onderzoek zijn 
belast. Het doel van het onderzoek is geformuleerd en er is op basis 
daarvan een globaal plan van aanpak vastgesteld. 
De aspecten die voor onderzoek in aanmerking komen zijn geidentificeerd. 
Dat geldt ook voor de bronnen die hiervoor moeten worden geraadpleegd. Er 
is een voorlopig hoorplan opgesteld, vooralsnog gericht op de eerste fase 
in het onderzoek: ' het feitenrelaas'. 

Den Haag, 24 mei 2000 
Inspectie voor de politie 



Bijlage 1 

Inspectie voor de politie 

Globaal plan van aanpak gericht op het totstandbrengen van het feitenrelaas 

Periode: tijdstip aanvraag nieuwe vergunning door huidige eigenaar S.E. 
Fireworks tot opname van laatste slachtoffer in het juiste 
ziekenhuis 

Overzicht van aspecten van onderzoek die mede zullen leiden tot een 
reconstructie van de gebeurtenissen en nader uitgewerkt zullen worden in 
het ' hoorplan' van de IP. 
De start van de feitelijke uitvoering zal afhankelijk zijn van verdere 
afstemming tussen de inspecties onderling en met de Commissie Vuurwerkramp, 

1.voorheretdingsfase: aanvraag ❑ieuwe vergunning tot eerste melding: 

* betrokkenheid van politie bij vergunningverlening, 
verlenging en toezicht op naleving van 
vergunningvoorwaarden door S.E. Fireworks; 

• beschikbare informatie bij politie over het object van 
vuurwerkfabriek in de wijk; 

• aanwezigheid van draaiboeken c.a. met betrekking tot het 
optreden van de politie bij onvoorziene grootschalige 
incidenten; 

politie, 
milieu 

• politie 

• politie 

2. Meldingsfase tot laatste grote explosie 

• overzicht van tijdstippen en aard van meldingen, inzet van 
en opdrachten aan de onderscheiden politie-eenheden: 

• overzicht terugkoppeling van politie-eenheden aan meldkamer 
van aangetroffen situatie; 

• overzicht van feitelijke maatregelen en organisatie van 
eerste politie-optreden en afstemming met andere 
hulpdiensten; 

• inzet politie met betrekking tot recherche-onderzoek 

• politie, 
1-1-2, brw 

• politie 

• politie, 
brw, ggd 

• politie 

3. Fase laatste grote explosie 
ziekenhuis 

tot opname laatste slachtoffer in juiste 
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• overzicht van feitelijke opschalingsmaatregelen van 
politie-optreden naar formele rampenbestrijdingsorganisatie 
(RBO). Hiertoe behoren de taken van de politie in de RBO: 

« openbare ordehandhaving; 

• verkeersregeling; 

* afzettingsmaatregelen; 

• ontruimingsmaatregelen; 

s recherche- taken; 
• registratie en identificatie van slachtoffers ( RIT); 

overzicht van feitelijke rol en taakuitvoering van politie 
in RBO; 

samenwerking met andere hulpdiensten: brw en ggd; 

organisatie en overzicht van feitelijke bijstandsverlening 
door andere politiekorpsen; 

gevolgen van politie-inzet bij vuurwerkramp voor kwaliteit, 
van politiezorg elders in de stad 

* politie, 
brw 

• politie, 
brw 

• politie, 
brw, ggd 

politie 

* politie 



Bijlage 2 

Overzicht noodzakelijke stukken/informatie 

* transcripties van banden van de 1-1-2 centrale 

* transcripties van banden van Politiemeldkamer van eerste periode ( zeker 
een aantal uren) 

* documenten mbt politieoptreden bij grootschalige incidenten: ( voorzover 
aanwezig) 

- rampenplan gemeente enschede 
- informatie over risico-bedrijven ( Meldkamer- documentatie) 
- interne dienstvoorschriften politie-optreden calamiteiten 
- bereikbaarheids- en beschikbaarheidsregeling ( zowel uitvoerenden 

als leidinggevenden) 
- waarschuwings- en alarmeringsregeling bijzondere eenheden (M.E., 

etc.) 
- regelingen mbt opschalen van inzet politie 
- regeling staf grootschalig politieoptreden 
- regionale bijstandsregeling/burenhulp 
- afspraken met andere hulpdiensten, Brandweer, GGD, etc 
- oefenplan(ning) mbt grootschalig politieoptreden ism andere 

hulpdiensten 
- evaluatieverslagen van plaatsgevonden oefeningen grootschalig 

politieoptreden/rampen 
- info over nulmeting referentiekader ` Conflict- en crisisbeheersing 
politie 1999' van regiopolitieTwente; 
- beleidsplan 2000 regio Twente ( reeds in bezit) 

* documenten/info m.b.t politiepersoneel/zorg: 
- namen en functies van alle ingezette politiemensen en eventueel 

opgelopen letsel 
- kennis bij wijk- en buurtzorg van S.E. Fireworks ( eventuele wijkscans 
en resultaten , 
veiligheids/leefbaarheidsmonitor) 

* regelingen zoals M.E.-regeling, M.E.-beleidsplan Twente, ARBO-
beleidsplan/risico-inventarisatie arbeidsomstandigheden regiokorps 

* videobanden eerste optreden van hulpdiensten, Brandweer, Politie, GGD 

s foto's door politie of inbeslaggenomen van derden 

* luchtfoto's van voor en na ramp 

* een gedetailleerde plattegrond 
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Hierbij de gevraagde informatie van de Inspectie voor de politie bestemd voor een eerste vergelijking van de 
aanpak van de verschillende Inspecties m.b.t. het tot standbrengen van het feitenrelaas. 

Separaat heb ik aan , 0 •e informatie m.b.t. wettelijk kader, toetsingskader en de mogelijkheid tot 
uitwisseling van infonttaud- -gdzonden. 

Vriendelijke groet, 

Pagina 1 
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INSPECTIE VOOR DE POLITIE 

ONDERZOEK RAMP ENSCHEDE 

1 Wettelijk kader 

Het wettelijk kader van het onderzoek wordt gevormd door een opdracht van 
de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties op basis van art 
53a lid 1 onder c van de Politiewet 1993: 
"onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft met het 
oog op een goede taakuitvoering door de politie en een doelmatig en 
effectief beheer van de politiekorpsen de bevoegdheid tot 
a. 
b. 
c. het verrichten van onderzoek , indien daar in bijzondere gevallen reden 

toe is , naar ingrijpende gebeurtenissen waarbij de politie betrokken is". 

Bij het uitvoeren van de onderzoekstaak zijn de art 5.12 t/m 5.20 van de 
Algemene wet bestuursrecht van toepassing op de ambtenaren van de Inspectie 
voor de politie. 

2 Doel en globale aanpak van het onderzoek 

Het onderzoek zal zijn gericht op het totale optreden van de politie 
waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen het eerste optreden van de politie 
als parate hulpverleningsdienst en, na afgifte van de rampverklaring, de 
activiteiten van de politie als deel van de rampenbestrijdingsorganisatie. 
Met betrekking tot dit laatste aspect dient afstemming plaats te vinden met 
de Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding. 

Doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de in het kader van de 
bestrijding van de ramp ondernomen politiële activiteiten , het toetsen van 
deze activiteiten aan wettelijke normen, regels, procedures en afspraken en 
het, op basis van een analyse daarvan, identificeren van leermomenten. 

Het onderzoek zal zich in principe uitstrekken van de situatie zoals deze 
bestond vlak voor de eerste melding tot het moment dat de bedrijfsvoering 
van de politie weer als " regulier" kan worden aangemerkt. 

De eerste stap in het onderzoek zal dus gericht op een zo feitelijk 
mogelijke , chronologische beschrijving van alle gebeurtenissen ( het 
feitenrelaas ) die relevant kunnen zijn voor verder onderzoek. 

Voor het globale plan van aanpak wordt verwezen naar de bijlage. 

NB De precieze inhoud van de door de minister van BZK te geven opdracht aan 
de Inspectie voor de politie is nog niet bekend. Deze kan nog leiden tot 
bijstelling van onderzoeksdoel en/of uitvoering van het onderzoek. 

3 Al ondernomen activiteiten 

Er zijn inmiddels twee inspecteurs vrijgemaakt die met het onderzoek zijn 
belast. Het doel van het onderzoek is geformuleerd en er is op basis 
daarvan een globaal plan van aanpak vastgesteld. 
De aspecten die voor onderzoek in aanmerking komen zijn geïdentificeerd. 
Dat geldt ook voor de bronnen die hiervoor moeten worden geraadpleegd. Er 
is een voorlopig hoorplan opgesteld. 

4 Uitwisseling van informatie 

r 



Er bestaat, in principe, geen bezwaar tegen het aan andere inspecties ter 
beschikking stellen van informatie afkomstig uit het onderzoek van de 
inspectie voor de Politie. 

• 



Bijlage 

Globaal plan van aanpak onderzoek Inspectie voor de Politie ' ramp Enschede' 

Inleiding 
Op basis van de hiervoor geschetste wettelijke taak van de Inspectie en de 
opdracht door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
(moet formeel nog worden gegeven) en gegeven de onderzoeksdoelen zoals 
hiervoor verwoord komt de Inspectie tot het onderstaande globale plan van 
aanpak. 

Onderzoeksprotocol 
Gebruik gemaakt zal worden van een specifiek protocol dat voor dit doel zal 
worden afgesproken. 

Coördinatie feitenrelaas  
Nadrukkelijk is afgesproken dat er ten aanzien van de onderzoeken van de 
verschillende inspecties zal worden uitgegaan van een gemeenschappelijk 
feitenrelaas. Dit betekent dat er intensieve afstemming moet zijn met alle 
betrokken inspecties om te voorkomen dat er personen onnodig meerdere keren 
moeten worden gehoord. De Inspectie gaat er van uit dat op basis van een 
gemeenschappelijk feitenrelaas dat onder verantwoording van de IBR zal 
worden geproduceerd er verdiepende analyses en onderzoeken kunnen 
plaatsvinden meer gericht op het functioneren van de ' eigen' doelgroep(en). 
Het gemeenschappelijk feitenrelaas kan dan als een afzonderlijke appendix 
achter ieder inspectierapport worden gevoegd. 

Onderzoeksfasen: Globale tijdslijn: 
1. Vooronderzoek mei 2000 

1.1 Raadplegen open bronnen 
1.2 Verzamelen andere informatiedragers 

2. Reconstructie van de gebeurtenissen juni 2000 

(coördinatie met alle betrokken inspecties) 
2.1 objectieve feiten 
2.2 Interviews met betrokkenen 

3. Vervolgonderzoek 
4. Analyse en rapportage 

De basis voor interviews met betrokken personen wordt 
informatieplan waarvoor een eerste aanzet als bijlage 
gevoegd 

juli/augustus 2000 
september 2000 

gevormd door een 
bij deze notitie is 
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Hierbij een korte reactie van de Inspectie op de aspecten die je aan 1-,0.20 had gevraagd. 
Er is inmiddels ook al een voorlopig hoorplan beschikbaar. Dat kun jd rnur' en, als je dat wilt al wel krijgen. Als je 
meer of andere informatie nodig hebt dan hoor ik dat graag van je. 

Vriendelijke groeten, 

• 1p:y2e 

Pagina 1 
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Stand van zaken m.b.t. IP-onderzoek "Enschede"  

1 Onderzoek 'Oosting' 

Er komt een onderzoek door een onafhankelijke commissie naar de toedracht 
en aanpak van de vuurwerkramp in Enschede. Er wordt door de Inspectie 
Brandweer P•2e 1  ,) gewerkt aan een opdracht voor deze commissie. In 
de brief van de coordinerend minister van BZK aan de Kamer ( bijlage 1, blz 
12) wordt aangegeven dat deze commissie gebruik kan maken van de expertise 

van de diverse overheidsinspecties. 
Opdrachtgevers voor het onderzoek zijn de burgemeester van de gemeente 
Enschede, de Commissaris van de Koningin in Overijssel en de minister van 

BZK. 

2 Projectorganisatie BZK 

Onder leiding van OG 102e 1 ( ook DVIP P.2e J is hiervoor vrijgemaakt) is voor 
de verdere behandeling van de vele aspecten voortvloeiend uit de ramp, voor 
BZK een projectorganisatie gevormd bestaande uit een projectsecretariaat, 
een juridisch cluster, een financieel cluster en een cluster dat zich 
specifiek richt op het contact met de Kamer. 
Daarnaast is voorzien in de functionaliteit voorlichting. 
Dpol treedt op als wnd DGOOV. 
Deze projectorganisatie staat op zich los van de onderzoeksactiviteiten van 
de commissie Oosting. 
De minister wordt dagelijks vanuit de projectorganisatie over de voortgang 
geïnformeerd 97é-1, j- neemt aan dat dagelijks overleg deel en heeft 
daarmee een liaisson-functie naar de overige inspecties. 

3 Coordinatie van het werk van inspecties en de relatie met `Oosting' 

E_ zijn minimaal 8 rijksinspecties op enigerlei wijze betrokken bij 

onderzoeksactiviteiten naar aanleiding van de ramp. 
Mede op uitdrukkelijk verzoek van de gemeente Enschede dient daarin zodanig 
te worden gecoördineerd dat de belasting van direct betrokkenen in Enschede 
zo gering mogelijk is. Veel van deze werkzaamheden van de inspecties 
vloeien direct voort uit de reguliere taken van de inspecties zodat in de 
meeste gevallen er geen specifieke opdracht behoeft te worden gegeven. 
Oe coordinatie van de werkzaamheden van deze Inspecties ligt bij de 
Inspectie Brandweerzorg en rampenbestrijding. 
Er dient, lerend van de ervaringen met de Bijlmerramp, een geïntegreerd 
rapport te komen waarin de resultaten van het onderzoekswerk van de 

inspecties wordt weergegeven. Het eerste afstemmingsoverleg tussen de 
betrokken inspecties heeft plaats gehad ( Zie verder punt 6 ). 
Het zal duidelijk zijn dat het noodzakelijk zal zijn om goed af te stemmen 
met de plannen van Oosting. De inschatting die thans wordt gemaakt is dat 

Oosting gebruik zal maken van de onderzoeksresultaten van de inspecties. 

4 Positie van de Inspectie voor de politie 

In tegenstelling tot veel andere inspecties is een incidentonderzoek, in 
dit geval dus een onderzoek naar het optreden van de politie in deze ramp, 
voor de Inspectie voor de politie pas aan de orde als er door de betrokken 
politieminister(s) een opdracht wordt gegeven wordt. 
Er wordt dan ook thans conform art 53 lid 1 onder c, een opdracht aan de 
Inspectie voor de politie tot het verrichten van een onderzoek, voorbereid. 
Er is onder de gegeven omstandigheden zeker sprake van een bijzonder geval 
en een ingrijpende gebeurtenis waarbij de politie betrokken is. E.e.a. 
leidt dus tot het eerste echte C-onderzoek dat de Inspectie zal uitvoeren. 
Daarnaast bestaat dus de mogelijkheid dat de commissie Oosting een beroep 
zal doen op, onder haar verantwoordelijkheid in te zetten IP-expertise. 
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5 De opdracht aan de Inspectie voor de politie 

De concept-opdracht voor de Inspectie politie ( en trouwens ook die voor de 
Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding) wordt, naar informatie van 
J-0-2  ( ° 1, opgesteld door •e  t ( 1 •••` •) die de leiding 
heeft over het al genoemde secretariaat van de BZK-projectorganisatie 
'Enschede'. 
Ik heb direct contact met hem gelegd omdat het verstandig lijkt om bij het 
opstellen van de opdracht even over zijn schouder mee te kijker.. 
Men had zich ( en dat is begrijpelijk) op het secretariaat nog niet 
uitvoerig in dit aspect verdiept. Aangenomen mag worden dat een dergelijke 
opdracht in algemene termen zal luiden. In ieder geval moet er geen tijd 
verloren gaan door te wachten op de formele opdracht. 
Met 40,20 ) is afgesproken dat ik een mailtje krijg met een concept. 

6 De afstemming tussen de Inspecties tot nu 

Er hebben inmiddels twee besprekingen plaats gehad: 
a. Op 16 mei j.l. hebben de Inspecties voor de Gezondsheidszorg, 

Brandweerzorg en Rampenbestrijding en voor Politie met elkaar van 
gedachten gewisseld. Dit leidde tot de afspraak gecoördineerd verder op 
te trekken. 
Naar aanleiding van de vraag welke de eerste ideeën van de Inspectie 
voor de Politie waren met betrekking tot een uit te voeren onderzoek 
zijn enkele eerste ideeën op de rij gezet( bijlage 2). 
Het definitieve plan van aanpak is uiteraard afhankelijk van de 

definitieve opdracht en kan er dus enigszins anders uitzien. De status nu 
is dus niet anders dan 'enkele eerste gedachten'. Bij de opstelling'is 
gekeken naar eerste opzet van de inspectie voor de Gezondheidszorg 
(bijlage 3) omdat uiteindelijk de aanpak van de inspecties, gezien de 
wens van een geintegreerde rapportage, zoveel mogelijk op elkaar zouden 
moeten passen. 
Als uitgangspunt bij de onderzoeken van inspecties voor de drie parate 
diensten geldt het aanbrengen van een knip bij de overgang van het 
reguliere werk in de kolom politie, brandweer en gezondheidszorg naar het 
geintegreerd verder werken in de rampenorganisatie. 

b. Op 18 mei j.1. vond olv p0.2  ( ) het eerste brede inspectie-overleg 
plaats ( zie agenda bijlage 4). 
Aanwezig waren vertegenwoordigers van de: 

• de Rijksverkeersinspectie 
• Inspectie voor de Gezondheidszorg 

• de Arbeidsinspectie 
• de Inspectie Milieuhygiëne 

• de Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding en 

• de Inspectie voor de politie. 

Iedere inspectie heeft daar uiteengezet wat de eerste plannen waren met 
betrekking tot de aanpak van het onderzoek n.a.v. de ramp. ( zie verder 
verslag dat wordt toegezonden). 
voor een aantal inspecties b.v. Milieuhygiëne is er sprake van het 
uitvoeren van reguliere taken die dus al vanaf het begin van de ramp lopen. 
Veel inspecties hebben in ieder geval al voorbereidend werk gedaan ( b.v. de 
Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding ( zie verder punt 7). 
De commissie Oosting heeft opdracht voor 1 november 2000 te rapporteren. 
Uitgaande van het feit dat de geïntegreerde rapportage van de inspecties 
daar, op welke wijze dan ook, daar deel van gaat uitmaken dienen deze 
inspecties dus nog duidelijk eerder klaar te zijn. 

Gemaakte afspraken: 
1. de onderzoeken van de inspecties worden met betrekking tot het uitvoeren 

van onderzoek gecoördineerd, daarvoor zullen bezoeken aan Enschede en het 
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horen van getuigen/betrokkenen zoveel mogelijk op elkaar worden 

afgestemd; 
2. daartoe is er regelmatig overleg; coördinatiepunt is de Inspectie 

Brandweerzorg en Rampenbestrijding (volgend overleg 24 mei a.s. bij BZK, 
plaats en tijd wordt nader bekend gemaakt); 

3. ondanks de uit te brengen geintegreerde rapportage rapporteert iedere 
inspectie aan zijn eigen minister; 

4. de Inspectie brandweerzorg en rampenbestrijding stemt af met het OM om 
zoveel mogelijk synergie te bereiken ( zoals bekend zijn er door het OM al 
2 GVO's gestart); 

5. het accent van de onderzoeken zal in eerste instantie liggen op een 
reconstructie van de gebeurtenissen van de eerste fase ( globaal van 
tijdstip melding tot de grote klap); verondersteld wordt dat voor de 
accenten in de onderzoeken gericht op de tijd daarna ( opschaling tot een 
interdisciplinaire aanpak) al afstemming met Oosting kan plaats vinden; 

6. uiterst belangrijk is dat de reconstructie van de feiten voor alle 
inspecties gelijk is, een babylonische spraakverwarring als bij de 
Bijlmerramp kan hiermee worden voorkomen 

7. op grond van dit gelijke fundament voert dan iedere inspectie zijn eigen 
taak uit; 

8. naast het uitvoeren van deze reconstructie blijft een belangrijk doel 
van de gemeenschappelijke onderzoeken het verzamelen van leermomenten; 

9. bij het opstellen van onze rapportages dient er rekening mee te worden 
gehouden dat deze ook een rol kunnen gaan spelen in een strafzaak 
(leermoment Hercules-ramp); 

10. bij gecombineerde gesprekken waaraan de Arbeidsinspectie deelneemt dient 
duidelijk te zijn of het aspect `opsporing' in het geding is of niet 
(het kan b.v. gaan om de verplichting van een werkgever om goede 
instructies te geven c.q. te zorgen voor goede beschermende kleding voor 
zijn werknemers); een dergelijke insteek kan interfereren met ons doel 
informatie voor de reconstructie te krijgen; 

11. de `project DG' ht_2e ' .) zal Enschede informeren over deze aanpak en 
tegelijkertijd vragen contactpersonen aan te wijzen; 

12. m.b.t. de rapportages wordt gewezen op de complicaties die de WOB kan 
opleveren; bij problemen in eerste instantie contact met de eigen WOB-
deskundige; 

13. elk verslag ( van een interview ), dient aan betrokkene te worden 
voorgelegd en door deze , na instemming, te worden getekend. 

7 Het C-Onderzoek van de Inspectie voor de politie 

Duidelijk is dat de Inspectie, zonder dat er veel tijd is om ons daar goed 
op voor te bereiden, zijn eerste echte C-onderzoek zal moeten uitvoeren. 

Het is verstandig om goed te kijken naar en te leren van de Inspectie 
Brandweerzorg die, althans op dit aspect veel ervaring heeft. 
Voor de eerste fase van het onderzoek zijn door deze Inspectie 2 
Inspecteurs vrijgemaakt die al ( in Enschede, brandweerkazerne) begonnen 
zijn. Dat zijn 10.2e) i en • iej r j. Zij hebben ai afspraken gemaakt, ook 
voor een kennismakingsgesprek bij de politie ( zie planning afspraken 
bijlage 5). 

Gewerkt wordt op basis van het protocol incident-onderzoek ( zie bijlage 6). 
Een rapportage m.b.t. een incident die met gebruik van dit protocol tot 
stand is gekomen is dat van de brand in Wognum ( inmiddels in het bezit van 
P21-9-J . 

Nu er geen tijd is om ons lang te bezinnen ( naar mijn mening moeten we 
toch aan het eind van week 22 ( 26 mei 2000) een behoorlijk beeld van die 
eerste fase hebben) is ook voor ons het gebruik van dit protocol dienstig. 
(of op zijn minst een politiespecifieke benadering in de geest ervan). 



J 

In ieder geval te nemen stappen: 

1. aanwijzen van 2 inspecteurs die, althans dit deel ( de reconstructie), 
voor hun rekening nemen; 

2. inventarisatie van de noodzakelijke middelen ( zie overzicht Inspectie 
Brandweerzorg bijlage 7); 

3. contacten met Politie Enschede m.b.t. op de voorhand veilig stellen van 
informatie(dragers); 

4. kennismaken met door Enschede aangewezen contactpersoon Politie en 
contactpersoon Brandweer; 

5. regelen van huisvesting, verbindingen, laptops etc; 
ó. uitwerking van een globaal plan van aanpak ook al is de opdracht nog 

niet precies bekend; 
7. kennismaken in Enschede, contact met korpsleiding; deze informeren over 

de uitvoering , bezoek rampterrein; 
8. maken van een op het plan van aanpak gebaseerd hoorplan; 
8. afstemming met inspecteurs van brandweer en de arbeidsinspectie 

m.b.t. het samen horen van betrokkenen ( de arbeidsinspectie hoeft niet 
bij ieder gesprek aanwezig te zijn, een paar gesprekken is genoeg: m.b.t. 
dit punt kan contact worden opgenomen met OW) f ' 'j ; ) { '  
hoofdinspecteur van de Arbeidsinspectie Regio Oost ( Arnhem)   
c.q. • • 1,.••AhAa. 

NB * Met betrekking tot punt 3 had ik al contact gehad met de Politie 
Twente. Alle geluidsbanden zijn/worden op CD overgezet. Uiteraard heeft 
men ook zelf al een reconstructie van de feiten gemaakt die wellicht te 
gebruiken is ( contact geweest met •02é 
Informatie); 

 }, Chef Stafadeling Beheer en 

Voor het maken van een plan van aanpak en een hoorplan kan het nuttig 
zijn een klankbord in de politie te hebben dat ervaring heeft met 
grootschalig politie-optreden en het opereren van de politie in de 
rampenbestrijding. Ik heb op dat punt afspraken gemaakt met   
r # ( )  ; van politie Haaglanden ( voor tel no's zie mail 
aan  

FO--,b ) 19/05/00 
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INSPECTIE VOOR DE POLITIE 

CONCEPT PLAN VAN AANPAK EVALUATIEONDERZOER OPTREDEN POLITIE IN DE AANPAK 

EXPLOSIE VUURWERKOPSLAGPLAATS ENSCHEDE 

1. aanleiding 

Op 13 mei 2000 heeft in het centrum van Enschede een ernstige explosie in 
een vuurwerkopslagplaats plaatsgevonden met een groot aantal slachtoffers 
ten gevolge. 
Besloten is tot het zo snel mogelijk uitvoeren van een onafhankelijk 
onderzoek naar de oorzaak van de ramp en de bestrijding e_ van in de meest 
ruime zin van het woord mede gericht op het identificeren van leermomenten. 
Het hoofd van de Inspectie Brandweer en Rampenbestrijding heeft het 
initiatief genomen voor een gecoordineerd optreden van de Inspecties 
Brandweer en Rampenbestrijding, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de 
Inspectie voor de politie in deze. 
Uitgangspunt is een gezamenlijk uitgevoerd onderzoek waarbij de Inspectie 
Brandweerzorg en Rampenbestrijding als coordinator zal optreden. 
De onderzoeksresultaten zullen in een gezamenlijk rapport van de drie 
Inspecties worden weergegeven: 

Deze concept-aanpak is opgesteld ten behoeve van het uitlokken van een 

beslissing a.b.t. het al dan niet participeren van de inspecties in het 

onderzoek. Als bevestigend wordt gereageerd dient uiteraard een veel 
gefundeerdere opzet te worden voorbereid waarbij, op aanwijzing van de 

Voorzitter van de commissie, ook de samenhang met het overige delen van het 
onderzoek in beschouwing dient te worden genomen. 

2. aandeel Inspectie politie in het onderzoek 

Het onderzoek zal bestaan uit een gezamenlijk deel waarin het accent wordt 
gelegd op de onderlinge samenwerking en afstemming van de drie 
hulpverleningsdiensten en daarnaast een afzonderlijk deel voor politie, 
brandweer en geneeskundige hulpverlening. 

Het politiële deel wordt door de Inspectie voor de politie uitgevoerd. 

Dit deel zal in ieder geval onderzoek omvatten naar: 

• het eerste optreden van de politie inclusief de afstemming die in dat 
kader heeft plaats gevonden met de brandweer en/of andere instanties; 

de politiële activiteiten die werden uitgevoerd als onderdeel van de 
interdisciplinaire aanpak en afhandeling van de ramp. 

3. doelstelling 

Doelstelling van het deelonderzoek is nagaan of de politie conform daartoe 
geldende wettelijke normen, regels, procedures en afspraken heeft 
gehandeld en of het optreden los daarvan als adequaat kan worden 
aangemerkt. 

Specifiek zal worden ingegaan op ondermeer: 

• de behandeling van de eerste melding en de inzet van de eerste eenheden; 

• het eerste optreden daarvan( o.a. afzettingsmaatregelen, het informeren 
van het meldcentrum over de aangetroffen situatie); 

• uitgevoerde opschalingsmaatregelen tot het moment van de rampverklaring; 

• het uitvoeren van de taken vermeld in het deel ` politie' van het 
gemeentelijk rampenplan ( o.a. alarmering, inrichting rampenstaf, 
getroffen openbare orde maatregelen, genomen verkeersmaatregelen, 
justitiële maatregelen, aanvraag en inzet bijstandseenheden, bergen en 
identificatie van slachtoffers). 



4. toetaingakader 

• Gemeentelijk rampenplan 

• Politiewet 1993 

• Wet rampen en zware ongevallen 

• Referentiekader Conflict en Crisisbeheersing 

• Regionale Regeling grootschalig optreden 

• e. a. 

5. wijze van onderzoek 

• verzamelen van allerlei gegevens 

■ tapes meldcentrun m.b.t. het gevoerde berichtenverkeer 

■ plotinformatie 

■ transcripties van tapes 
■ verslagen 
■ procedures 

• interviews binnen de politieorganisatie en daarbuiten 

• eventueel inroepen externe expertise 

• analyse van alle verzamelde informatie 
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Aan de leden van het IBT Vuurwerkramp 

Oruw"fp 

Vergaderstukken IBT-vuurwerkramp 

d.d. 6 oktober 2000 

Geachte leden van het IBT, 

Graag nodig ik u uit voor het IBT vuurwerkramp van vrijdag 3 november 2000, 
van 9.00 tot 10.30 uur in de Van Limburg Stirum zaal op het ministerie van BZK_ 

.y' 
&aag vraag ék uw speciale aandacht inzake de informatie-bijeenkomsten die de 

rijksinspecties op korte termijn zouden organiseren. Hierover is gesproken tijdens 

het IBT van 6 oktober jl. 

De agendastukken ontvangt u tijdig voor de vergadering. 

Hoogachtend, 
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, 

voor deze, 

de projectleider Vuurwerkramp, 

Datum 

27 september 2000 

Ons kenmek 
ES200~67 

Onderdeel 
DVIPJProject Vuurwerl~ 

trdichtIngen 

1,0-2-e 
Uw kenmerk 

Blad 
1 van 2 

Asmm billagen 
s 

tlezoekadres 
Sdtedeidoekshaven 200 

2511 EZ Den Haag 

Postadres 

Posttws 20011 
2500 EA Den Haag 



Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

V.• 

• 

318 1 

D~ 
8 maart,`~ 1-----T -0   

Onderdoel 

dgoavfprojeá 

vuurvverfuamp 

InlichtingenAan Leden IBT vuurwerkramp 

T.a.,r. (Zie verzendlijst) 

Fax 

Blad 

1 van 1 

onderwerp 

Afzegging IBT van dinsdag 13 maart 2001 

Bezoekadres 

Schedefdoekshaven 200 

2511 EZ Oen Haag 

Postadres 

Postbus 20011 

2500 EA Den Haag 

Fax 

Hierbij deel Ik u mede dat de bijeenkomst van het IBT met betrekking tot de 

vuurwerkramp op dinsdag 13 maart a.s., van 16.00 tot 17.30 uur geen doorgang zal 

vinden. 

Reden hiervoor is dat er geen nieuwe ontwikkelingen zijn die bespreking in de 

bijeenkomst van het IBT behoeven, buiten de voorbereiding van het 

kabinetsstandpunt. Op 13 maart is wel voorzien bn een bespreking van het concept-

kabinetsstandpunt in het IBT-K Op 14 maart volgt bespreking in het MBT, waarna het 

concept op 16 maart in de MR aan de orde komt 

De stukken ten behoeve van het MBT en het IBT-K zullen u maandag 12 maart in 

afschrift worden toezonden. 

Tot slot deel ik u mede dat het voortgangsbericht van februari heden aan de 

Tweede Kamer wordt verzonden. De voorbereidingen ten behoeve van het 

volgende voortgangsbericht zullen 

houd u hiervan op de hoogte. 

tot nader orde worden uitgesteld. Ik 

Hoogachtend, 

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES 

voordeze, 

de projectleider Vuurwerkramp, 

0.2.e
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Ministerie von Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Aan de leden van het IBT Vuurwerkramp 

Onderwerp 

Agenda en stukken t.b.v. IBT-vuurwerkramp 

d.d. 21 februari 2001 

Geachte leden van het IBT, 

Hierbij ontvangt u de stukken t.b.v. het IBT vuurwerkramp van woensdag 

21 februari 2001, van 10.00 tot 11.30 uur in de Noord-Hollandzaal op de eerste 
verdieping van het ministerie van BZK. 

Bijgaand treft u aan: 

1. De concept-agenda voor de bijeenkomst; 

2. Het verslag van de bijeenkomst van 16 januari jl. (werd u reeds eerder 
toegezonden); 

De integrale tekst van het -geagendeerde- concept-kabinetsstandpunt zal u, 
voorzien van een oplegnotitie, zo spoedig mogelijk worden nagezonden. 

Tevens zal ik u, zoals aangekondigd in mijn brief van 7 februari jl., kenmerk 
ES2001/55016, uiterlijk dinsdag 20 februari om 14.00 uur per fax een eerste 

concept van de -eveneens geagendeerde- concept februari-

voortgangsrapportage doen toekomen. 

Hoogachtend, 

OE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, 
voor deze, 

de projectleider Vuurwerkramp. 

Datum 
15 tebruah 2001 

Ons kenmerk 

ES2001M657 

Onderdeel 
DVIP/Project Vuurwerkramp 

Uw kenmerk 

Btad 
1 ran 2 

Aemal bijtagan 
2 

Bezoekadres 

Schadekioekshaven 200 
2511 EZ Den Haag 

postadres 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag 



CONCEPT-AGENDA MT-vuurwerkramp 

Datum: woensdag 21 februari 2001 

Tijd: 

Lokatie: 

10.00 - 11.30 uur 

Noord-Hollandzaal, 1aetage BZK 

1. Opening en mededelingen 

2. Verslag IBT-vuurwerkramp d.d. 16 januari 2W1 

ter vaststelling 

3. Voorbereiding Kabinetsstandpunt 

4. Financién 

5. Onderzoek 

a. Publicatie Inspectie-onderzoek Culemborg 
b. Commissie Onderzoek Vuurwerkramp 

6. Juridische zaken 

a. Voorlopig getuigenverhoor 

7. Voortgangsbericht Tweede Kamer 

- a. Bespreking van het 19 concept 

& Rondvraag en sluiting 

Datum 
15februari2001 

ons kenmerk 
ES2001/56657 

Blad 
2 van 2 



Verslag IBT-vuurwerkramp d.d. 16 januari 2001 

Aanwezig: 

Afwezig: 

10.2 BZK 

BZK 

BZK 

BZK 

AZ 

Defensie 

Defensie 

EZ 
Financiën/IRF 

Justitie 

VROM 

VROM 

V&W 

SZW/AI 

VWS 

VWS 

BZK/GSB 

1. Opening en mededelingen 

L10.2,e opent de vergadering met de mededeling dat 0,2,g heeft aangegeven op 28 februari 
a.s. `té zullen rapporteren aan de opdrachtgevers. De m nïster van BZK heeft aangegeven kort 
(vier weken later) hierop het kabinetsstandpunt gereed te willen hebben. Dit houdt in dat er 

weinig effectieve tijd is voor de daadwerkelijke voorbereiding van het kabinetsstandpunt. Zie 

verder agendapunt 3. 

In de MR van 12 januari jl. is gesproken over Volendam. Op 15 januari is een brief met 

betrekking tot Volendam aan de Tweede Kamer verzonden. Deze zal de leden IBT ter 
informatie worden toegestuurd. Op 17 januari vindt de installatie plaats van de Commissie 

Alders. De commissie krijgt een gefaseerde opdracht. Eerst zal met name de 

vergunningverlening worden onderzocht. Vervolgens wordt bekeken of er vervolgonderzoek 

wordt uitgevoerd. Het is nog onbekend of dit vervolgonderzoek eveneens door de Commissie 

Alders zal worden uitgevoerd. 

Op 29 januari bezoekt minBZK Enschede, in het programma is met name tijd ingeruimd voor 

informeel overleg met slachtoffers en getroffen ondernemers. Tevens is voorzien in een 

overleg met B&W en CdK, met name in verband met het kabinetsstandpunt en met het oog op 

mogelijke verschillen van mening tussen de overheden. 

De gemeente Enschede heeft middels een brief aan minBZK gereageerd op de gepubliceerde 
inspectie-rapporten. Deze brief zal ter kennisgeving aan de leden IBT worden gezonden. De 

concept-reactie aan de gemeente zal met de meest betrokken departementen worden 

afgestemd. 

1 Q 2--b  geeftaan dat de gemeente een ambtelijke leesgroep heeft samengesteld die de 
concept-rapporten destijds heeft kunnen lezen. De door deze leesgroep gemaakte 

opmerkingen zijn deels overgenomen. Hierna zijn de concepten formeel aangeboden aan het 

College van B&W, die met name heeft gereageerd op de bijlagen. Toen is tevens 

aangekondigd dat er een brief zou worden verzonden aan BZK, met name over het feit dat de 

1 



rol van provincie en rijk onderbelicht zouden zijn in de inspectie-rapporten. 

Met betrekking tot Culemborg merkt 0.2.ej op dat momenteel vier inspecties onderzoek doen 

naar de afwikkeling, te weten RVI, IMH, Al en IBR. Er zal één rapport door minBZK vanuit zijn 

coördinerende rdinerende rol, mede namens de V&W, VROM en SZW, worden aangeboden aan de TK. 

i 0,2,e geeft aan dat inde toop van januari de concepten gereed zijn, waarna eind januari 

hoor- en wederhoor plaatsvindt. In week vijf worden de concepten aangeboden aan de COV. 

Uiterlijk 9 februari wordt het definitieve rapport aangeboden aan de Tweede Kamer. 

fJ(i:2,'e geeft aan dat de CDA-kamerleden Mosterd en Van de Camp vragen hebben gesteld 

aan de ministers van Justitie en BZK over de afhandeling van een brief aan de Procureur 

Generaal in 1991 met betrekking tot Culemborg. De inspecties nemen dit mee in het 

onderzoek, hetgeen ook wordt medegedeeld aan de Kamer. Betreffende brief blijkt destijds 

telefonisch afgedaan en heeft de minister nooit persoonlijk bereikt. Aan de Kamer wordt mede 

gedeeld dat dit niet de normale gang van zaken is. 

tO.2e geeft aan dat de minister van Defensie op 15 januari jl. in een brief aan de TK heeft 
gerapporteerd over de onderzoeken met betrekking tot het bureau Adviseur 

Milieuvergunningen en de maatregelen naar aanleiding van de uitkomsten daarvan. De brief 

wordt de leden IBT ter kennisgeving toegezonden. 

2. Verslag IBT d.d. 5 december 2000 

Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de verslaglegger. 

3. Voorbereiding kabinetsstandpunt 

a. Terugkoppeling SG-beread dd J0 januari jl. 

M0,2.d deelt mede dat tot op heden de SG's niet waren opgenomen in de IBT-MBT structuur, 
vandaar dat zij inmiddels via het SG-beraad zijn geïnformeerd. Er is gesproken over het niet 

inhoudelijk reageren door het rijk tussen het verschijnen van de inspectie-rapporten en het 

rapport van de COV. Tevens is besloten dat het SG-beraad vanaf heden zal worden 

geïnformeerd over de voortgang van het kabinetsstandpunt. 

b. Zie bijgevoegde notitie met stand van zaken kabinetsstandpunt Vuurwerkramp 

Vanuit het ]ST is een aparte groep samengesteld die zich bezig houdt met de activiteiten met 

betrekking tot het kabinetsstandpunt. Op 11 januari is deze groep (die inmiddels de naam IBT-

Kabinetsstandpunt (IBT-K) heeft gekregen. JV) bijeen geweest. Er is afgestemd wat de 

lopende activiteiten zijn en waar raakvlakken liggen. Tevens is de planning besproken, 

uitgaande van een korte reactietijd na publicatie van het rapport van de COV. De komende 

weken zullen langere sessies plaatsvinden met het IBT-K. Op 28 februari (de dag van 

publicatie van de COV) dient het eerste concept kabinetsstandpunt gereed te zijn, dat ambtelijk 

evenwichtig is en door de bewindspersonen is bestudeerd (in het MBT d.d. 22 februari a.s.). 

Met betrekking tot de voortgang is gebleken dat sommige departementen verder zijn met de 

voorbereidingen dan andere. De reden hiervoor is deels gelegen in het feit dat nog niet voor 

ieder duidelijk is wat er gedaan moet worden. 
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merkt op dat Jorritsma - als vice-premier - het kabinetsstandpunt steviger oppakt. 

10,2.e geeft aan dat op 26 januari in de MR zal worden gesproken over het nieuwe 

vuurwerkbeleid van VROM. Het is van belang hiermee rekening te houden in het 

kabinetsstandpunt, aangezien het mogelijk een relatie heeft naar andere beleidsvelden. Indien 

het vuurwerkbeleid doorgaat, heeft dd immers verstrekkende gevolgen. Vooralsnog zal het niet 

opnieuw in de RROM worden besproken, maar rechtstreeks naar de MR worden verzonden. 

reageert dat de reactie van EZ op de plannen krachtig zal (moeten) zijn. 

M Us2•geeft aan dat, indien de MR akkoord gaat met de plannen, stringent beleid 

moet worden doorgevoerd hetgeen op vele gebieden, zoals V&W, grote gevolgen heeft. 

10-,2.e verzoekt om spoedig kennis te kunnen nemen van betreffende plannen ten behoeve 
van een adequate voorbereiding op de MR van 26 januari. 10.2„e verzoekt VROM de 

betrokken departementen middels het reguliere circuit te informeren. 

De planning wordt verder vervolmaakt tot een dag-tot-dag-planning, die de betrokkenen in 

ooncept wordt toegezonden. Verzoek aan de leden IBT om hier per ommegaande op te 

reageren via het secretariaat van de projectgroep Vuurwerkramp, waarna de definitieve versie 

wordt rondgezonden. 

c. Notitie van projectleider kabinetsstandpunt Vuurwerkramp/8ZK 

De uitgereikte notitie dient als voorbeeld om aan te geven hoe bij BZK de knelpunten m.b.t. de 

rampenbestrijding worden opgepakt. 10.2-,g, ligt toe dat naast een bottum-up structuur, 
gekozen is voor een top-down structuur, waarbij verkokering kan worden tegen gegaan. 
Immers de medewerkers schrijven vanuit hun eigen beleidsdossier, waardoor soms de link 

naar het bredere beleidsterrein ontbreekt. Er moet worden voorkomen dat men te diep in de 

eigen dossiers duikt. 

•0•e1 geeft aan dat bij VWS een redactiegroep is samengesteld met één scribent. De 
organisatie lijkt echter nog niet geheel doordrongen van de noodzaak van snelheid. Daarnaast 
speelt (het tekort aan) capaciteit nog een rol. 

10 2•e informeert naar de afstemming over bijvoorbeeld lacunes m.b.t. de 

vergunningverlening. I'.P informeert waar besprekingen op het gebied van alternatieve 
plannen aan de orde zouden moeten komen. M 02 geeft aan dat dergelijke onderwerpen aan 

de orde dienen te komen in het interdepartementale beleidsteam kabinetsstandpunt (IBT-K). 
Naar aanleiding daarvan kunnen dan aanvullende teksten worden geschreven. Indien deze 

bijeenkomsten geen uitkomst bieden, worden knel- en of discussiepunten aan de orde 

gebracht via IBT, MBT en MR. Dit zet echter wel druk op de planning. 

1 O:1e informeert of het noodzakelijk is om alternatieven te zoeken met het oog op de 

uitkomsten van de COV. 19- e] reageert dat niet nu reeds gegokt moet worden op de 
eventuele uitkomsten van de COV. Dit neemt niet weg dat mogelijke alternatieven 
geformuleerd kunnen worden. 

4. Financiën 

a. Stand van zaken Commissie financiële afwikkeling (CFA) 

De CFA heeft op 20 december haar rapport gepresenteerd. Alle regelingen zijn momenteel in 

uitvoering. 

3 



5. 

b. Interdepartementaal overzicht van de financiële claims 
Momenteel wordt gewerkt aan een overzicht van alle financiële restclaims die bij Enschede en 

de betrokken ministeries liggen (veegactie). Op korte termijn volgt overleg tussen BZK en 
Financiën/IRF. Het overzicht zal worden besproken in het IBT-F, waarna het wordt voorgelegd 
aan het IBT. De gecoordineerde afhandeling van de daim van VWS moet nog worden 
opgepakt. 

0.2.e informeert naar de financiën m.b.t. het kabinetsstandpunt. •c 2•e geeft aan dat 
dit in het volgende IBT aan de orde zal komen. Alle departementen worden verzocht rekening 
te houden met de financiële gevolgen naar aanleiding van het kabinetsstandpunt. 

Nazorg 

10 2;e, Fgeeft aan dat het plan van aanpak met betrekking tot nazorg nagenoeg gereed is. 
Het wordt de leden IBT zo spoedig mogelijk toegezonden. 

6. Onderzoek 

a. Publicatie Inspectie-onderzoeken 

b. Commissie Onderzoek Vuurwerkramp 
De COV rapporteert op 28 februari a.s. aan haar opdrachtgevers. Op 28 januari vindt een 
gesprek plaats tussen MinBZK en Oosting over de algemene voortgang. Er dient spoedig een 
leesgroep ingesteld te worden om het rapport door te nemen. Het secretariaat van het Project 
Vuurwerkramp verzorgt de verspreiding van het rapport. Hiervoor wordt mogelijk de 
verzendlijst van de Inspectie-rapporten gebruikt. 

geeft aan dat donderdag 18 januari een gesprek plaatsvindt tussen Oostmg en 
MinVROM, middels een gedetailleerde vragenlijst. 

7. Juridische Zaken 
a. Voorlopig getuigenverhoor 
Op 15 januari €s bekend geworden dat de letsetschadeadvocaten opnieuw acht getuigen willen 
laten horen, waarvan twee van de staat ( secretaris van de CPR en 1, Ze 

van de afdeling luditveiligheid van VROM). Overige getuigen zijne ' 
ex-wethouder Enschede), burgemeester Mans, 70.'Z e ' (coordinator milieu), 

(ex-cdt. brandweer Enschede), : ., ,e_ -  (AVIV) en iemand van de 
provincie. 

Op 23 januari vindt een gesprek plaats tussen minBZK en de landsadvocaat. 
deelt mede dat erin het iBT-J afspraken zijn gemaakt over de afstemming tussen de 

totstandkoming van het kabinetsstandpunt en de werkzaamheden van de landsadvocaat. 

b. Wob-verzoeken 

De lijst is met de leden IST-J besproken. Er zijn geen bijzonderheden. Een ieder is verzocht 
het overzicht indien nodig te actualiseren. Tevens is in het IBT-J afgesproken dat de eerder 
gemaakte afspraken betreffende toepassing van de WOB zullen worden herbevestigd, met 
name Art. 11 m.b.t, de bescherming van ambtenaren. Een ieder wordt verzocht niet af te 
wijken van de gemaakte afspraken en indien dit toch noodzakelijk blijkt, dit te bespreken. 

,1 informeert naar de beleidslijn m.b.t. WOB verzoeken om interview-verslagen.' 

4 



reageert dat hiervoor in eerste instantie de normale afspraken gelden. Mogelijk dat hiervoor 

nog een extra WBJ wordt ingelast. 

8. Voortgangsbericht aan de Tweede Kamer 

Een ieder wordt verzocht uiterlijk woensdag 17 januari om 11.00 uur te reageren op het 

uitgereikte eerste concept. 

• 

9. Planning 2001 

De leden IBT worden verzocht in hun planning rekening te houden met de activiteiten m.b.t. het 

kabinetsstandpunt. 

10. Rondvraag 

0.2.e J informeert ot ook m.b.t. Volendam zal worden overgegaan tot een maandelijkse 

voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer. 10.2.ë reageert dat dit niet de bedoeling is. 

11. Sluiting 

Od,.zA sluit de vergadering. 

5 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Aan 

T.a.v. 

Fax 

Fax 

De leden van het IBT-Vuurwerkramp 

Onderwerp 

Toezegging IBT 16 januari jl. 

SVP MET SPOED IN HANDEN 

Graat7 uw aandacht voor het verzoek om reactiel 

Aan: 

AZ 

Justitie 

Justitie 

VWS 

VWS 

Defensie 

BZ 

V&W 
VSW 
V&W 
Financiën/IRF 

Financiën/IRF 

SZW/AI 

OC&W 

VROM/Inspectie 
BZK 

BZK 

BZK/GSI 

BZK/VLC 

•• 02 
Lbatt►m 
18 ianuart 2001 

.e 

Onderdeel 

DGOOV-VIP 
Projod Vuurwarkremp 

tnllcMingen 

10.2.e 
Blad 
1 van 25 

Bea~dres 
Schedeldoekshaven 200 

2511 EZ Den Haag 

Postadres 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag 



Van 

Ministerie van Binnenlandse Zaken 

A,u.o. invullen met zwarte pen 

Elan 

Aldelir 
1' 0 a ■ e.-

i  

fol.•r 
W 

Ter attentie van 

Afdetlng 

Oaturrm 

Aantal pagina's 

S— 

Onderwerp 

• 

Faxbericht Postacres 

Postbus 20011 

2500 EA Den Haag 



Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Aan de leden IBT Vuurwerkramp 

Onderwerp 

Toezegging IBT 16 januari jl. 

Geachte leden IBT, 

Zoals besproken in het IBT van 16 januari jl ., ontvangt u hierbij: 
1. Het concept van de interdepartementale concept-planning kabinetsstandpunt 

Vuurwerkramp. 
2. Een afschrift van de brief van de gemeente Enschede n.a.v. de publicatie van 

de inspectie-rapporten; 

3. Een afschrift van de brief aan de Tweede Kamer door de minister van 
Defensie betreffende het onderzoek naar het Bureau Adviseur 
Milieuvergunningen; 

4. Een afschrift van de brief aan de Tweede Kamer door de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake de cafébrand in Volendam; 

5. Een afschrift van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties aan de colleges van Gedeputeerde Staten en de colleges 
van Burgemeesters en Wethouders. 

Ad. 1: Gaarne uw reactie op de concept-olannine kabinetsstandpunt 
Vuurwerkramo per ommegaande doorgeven aan 

0.2.e  
minBZK melding maken van de planning. 

1 0.2tie 
In de MR van 19 januari zal 

Hoogachtend, 

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, 
voor deze, 

.•....._..,•..,._,.!{a;.nry_+i•i4.i•nr 1•..!a.tla•rnrtriamn  

Datum 

18 januari 2001 

Ons kenmerk 

ES2001152557 

Onderdeel 

~VMP 

Projectgroep Vuurwerkramp 

Mllchtingen 

10.2.e 
Uw kenmerk 

6>gd 

1 van 1 

Aantal bijleges 

5 
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GEDETAILLEERDE INTERDEPARTEMENTALE PLANNING KABINETSSTANDPUNT CONCEPT d.d. 18-01-2001 

Datum Betreft Actie 
do. 18-01-2001 

vr. 19-01-2001 

za. 20-01-2001 

zo. 22-01-2001 

MBT 

MR 

Bespreken stand van zaken (procesmatig) met bewindslieden en informeren over de planning. 

Informeren over de stand van zaken c.q. aanpak kabinetsstandpunt (tijdpad etc). 

ma. 22-01-2001 

di. 23-01-2001_ 

wo. 2401-2001 

do_ 25-01-2001 

SG-beraad 

PG kabinetsstandpunt 

Informeren over-de planning en bespreken stand van zaken. 

. Inhoudelijke ~ssie over knelpunten en raakvlakken. Tevens informeren over de planning en 

maken van afspraken. 

Bespreken en-accorderen voortgangsrapportage, vr. -28.01-2001 

zà. 27-81-2001 

zo. 28-01-2001 

ma. 29-01-2001 

MR 

Verzenden voortgangsrapportage 

aan de TK 

di. 30-01-2001 Aanleveren eerste departementale teksten aan BZK, waarna verzending door BZK van deze 

teksten aan de PG kabinetsstandpunt 

wo. 31-01-2001 

do. 01-02-2001 PG kabinetsstandpunt 

vr. 02-02-2001 

za. 03-02-2001 

zo. 04-02-2001 

ma. 05-02-2001 

di. 08-02-2001 

wo. 07-02.2001 SG-beraad 

da. 08-02-2001 _ • - PG kabTnetsstandpurt. 

Bespreken voortgang en eventuele knelpunten en raakvlakken t.b.v. eerste geïntegreerde 

teksten. Vaststellen beslispunten t.b.v. SG-beraad 

Verzenden stand van zaken en beslispunten aan SG-beraad. 

Samenstellen eerste geïntegreerde teksten. 

Verzendere eerste, geïntegreerde-teksten,w(0 PG kabinetsstandpunt. 

,Bespreken voortgang en beslispunten. 

Bespreken eerstè-geTntegreerde•teksten-en reactie SG-beraad. 

1 



Betreft Datum 

Vr. 09-02-2001 

za.-10-02-2001 

zo. 11-02-2001 

ma. 12-02-2001 

di. 13-02-2001 

wo. 1402-2001 

Actie 

Aanpassen eerste.geintegreerde:tekstén concept-*kabinetsstandpunt. 

Verzenden geïntegreerde teksten aan PG kabinetsstandpunt. 

do. 15-02-2001 • IBT-F 

• IBT-J 

• PG Kabinetsstandpunt 

• Bespreken claims vuurwerkramp/veegactie. 

• Voorlopig getuigenverhoor/melden voortgang kabinetsstandpunt. 

• Bespreking m.b.t. opstellen concept-kabinetsstandpunt. Opstellen overzicht belangrijkste 

thema's t.b.v. MBT. 

Opstellen eoncept-kabinetsstándpunt. 

Verzenden stand van zaken aan SB-beraad. 

Verzenden eerste integrale tekst concept en overzicht belangrijkste thema's aan het IBT en het 

MBT. 

vr. 16-02-2001 

za. 17-02-2001 

zo. 18-02-2001 

ma. 19-02-2001 

di. 2002-2001 

wo. 21-02-2001 • IBT 

• SG-beraad 

• PG kabinetsstahdpunt• . 

• MBT 

do. 22-02-2001 

• .Uspreken eerste integrale tekst co~t-kabinetsstandpunt en overzichtbelangnjlcste 

thema's. 

Informeren stand van zaken. 

Aanvang maken rrtet ooncept-kabinetsstandpunt aan db hand van bespreking IBT. 

• Bespreken eerste integrale tekst concept-kabinetsstandpunt en overzicht belangrilmte 

vr. 23-02-2001 _ 

za. 2402-2001 

zo. -25-02-2001 

ma. 26-02-2001 

di. 27-02-2001 

thema's. 
Y Y 

Bespreken overzicht bëiangn•te thema's met landsadvocaat. 

Bespreken en verwerken reactie MBT en voorbereiden reactie n.a.v. rapport Oosting. 

Opstellen aanbiedingsbriet rapport Oosting aan TK door BZK , 

Doornemen rapport Oosting (onder voorbehoud). 

PG kabinetsstandpunt 

Interdepartementale leesgroep 

2 



Datum Betreft 

Publicatie rapport Oosting 

Interdepartementale leesgroep 

PG kabinetsstandpunt 

MR 

Verzenden voortgangsrapportage 

en aanbieden rapport Oostmg aan 

de TK 

PG kabinetsstandpunt 

• SG-beraad ' 

• EnschedelOveriMel 

PG kabinetsstandpunt 

• IBT 

• MBT 

wo. 28-02-2001 

do. 01-03-2001 

vr. 02-03-2001 

za. 03-03-2001 

zo. 04-03-2001 

-ma. 05-03-2001 

.di: 06-03-2001-

wo. 07-03-2001 

r 
do. 08-03-2001 

vr. 09-03-2001 

za. 10.03-2001 

-zo. 11-03-2001 

ma. 12-03-2001 

di. 13-03-2001 

wo. 14-03-2001 

Actie 

Opstellen informatiedossier met belangrijkste thema's voor minBZK ten behoeve van publicatie 

Oosting. 

Doornemen rapport Oosting en vaststellen van de verschillen t.o.v. aanbevelingen inspectie-

rapporten. 

Bespreken rapport Oosting en verwerken t.b.v. delinitieve dossier. 

Bespreken en accorderen voortgangsrapportage en aanbiedingsbriel rapport Oosting aan TK. 

Verzenden stand van zaken en overzicht belangrijkste uitkomsten c.q. verschillen n.a.v. rapport 

Oosting aan SG-beraad. 

Bespreken reactie Má. én samenstellen definitief kabinetsstandpunt 
. Bespreken stand vdn zaken en. overzicht belangrijkste uitkomsten en thema's n.a.v. rapport 

Oosting. 
1 • Ovedeq met gemeenteen provincle cver belangnikste thema's kabinetsstandpunt 

Leggen ván de laatste tand aan co~definr8ei kabinetsstandpunt met overzicht van 
eventuele knelpunten aan de hand van opmerkingen SG-beraad en gesprek gemeente en 

provincie. 

Verzenden-concept deffriltief kabinetsstandpunt met overzicht van eventuele knelpunten en 

beslispunten aan de hand van opmefldttgen SG-bársad en gesprèk gemeente. en provincie aan 

tBT en MST. 

Opstellen aanbiedinpsbrief kabinetsstandpunt aan TK. 

. (Nop te plannen!) Bespreken concept definitief kabinetsstandpunt en eventuele knelpunten. 

• (Nog te plannen!) Bespreken concept definitief kabinetsstandpunt en eventuele knelpunten 

en beslispunten. 

3 



Datum Betreft Actie 

Verwerken opmerkingen MBT en verzenden concept definitief kabinetsstandpunt aan MR en aan 

SG-beraad. 

• Bespreken laatste stand van zaken a.d.h.v. reactie IBT en MBT. 

• Voorlpig getuigenverhoor/melden voortgang kabinetsstandpunt. 

Bespreken concept definitief. kabinetsstandpunt. 

Verwerken :reactie MR en leagen`van de laatste hand aan. het definitief kabinetsstandpunt. 

-Verplaatsen naar- 13 maartl 

• Kennis nemen van concept definitief kabinetsstandpunt 

Verzendera definitief kabinetsstandpunt aan MR middels oplegnotamet beslispunten. 

. Verplaátsen naar 14 maartl 

. Legpen van do laatste hand aan definitief kabinetsstandpunt. 

Definitief vaststellen kabinetsstandpunt 

• PG kabinetsstandpunt 

• IBT-J 

MR 

IBT' 

SG-beraad 

. MBT 

• PG Kabinetsstandpunt 

MR 

Zenden kabinetsstandpunt aan de 

TK 

do. 15-03-2001 

vr. 16-03-2001 

za. 17-03-2001 

zo. 18-03-2001 

ma: 19-03-2001 

di. 20-03-2001 

wo. 21-03-2001 

do. :•2-W-2001 

vr: 23-03-2001 

za. 24-03-2001 

zo. 25-03-2001 

ma. 26-03-2001 

di. 27-03-2001 

wo. 28-03-2001 

do. 29-03-2001 

vr. 30-03-2001 

4 
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Ministerie van Defensie 

Postbh 20701 
25X ES ""ravenhage 

{10. 2. e 
De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-
generaal 

isa: De voorzitter van de Eerste Kamer 
dei Staten-Generaal 

Uw brief Uw keurenk Ons nummer 

C2000í233 

Datum 

15 januari 2001 

Onderwerp 

Vuurwerkramp Enschede, aanbieden rapporten Bureau AMv 

Het bureau Adviseur Milieuvergunningen (A,MV) ressorterende onder de Directie Materieel 

Koninklijke Landmacht (DNIKL) heeft op basis van het 1wichtingen- en vergunningenbesluit 

Milieubeheer en het Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren milieuwetgeving een rol 

gehad bij de totstandkoming van en het toezicht op de naleving van de milieuvergunning van 

onder andere het bedrijf S.E. Fireworks. 

Diverse instanties zijn vrijwel direct na de vuurwerktamp met een onderzoek gestart naar de 

toedracht van de ramp en de betrokkenheid van verschillende personen en organisaties. Het 

betreft onder meer onderzoeken v-an de Inspecties van het Ministerie van VROM, het Openbaar 

Ministerie te Almelo en de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp (Commissie Oostmg). De rol 

yan het bureau A.IMV als adviseur ten behoeve van het bevoegd gezag bij de verguaningverieruns 

aan S-E_ Fireworks erf als mede-toezichthouder op de naleving van de milieuvergunning door 

S.E. Fireworks komt aan de orde in deze onderzoeken. 

De ramp in Enschede is voor mij aanleiding geweest om opdracht te geven tot een eigen 

onderzoek naar de opzet en werkwijze van het bureau AVIV. Op 30 mei is aan de voormalig 

directeur van de Defensie Accountantsdienst,1,0.2.8 L verzocht op korte termijn een 

beoordelingladvies op te stellen met betrekking tot de organisatie, taken en het functioneren van 

het bureau AMV. Dit onderzoek heeft dus niet als doel gehad om de rol van het bureau met 

8:jlagen Bezoekadres Doorkiesnummer 
drie 

verzoeke bij beantwoording datum, nummer en onderwerp te vermeiden. 
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betrekking tot S.E. Fireworks te bezien. Hiernaar is of wordt immers onderzoek uitgevoerd door 

de hierboven genoemde instanties. 

11 0.2 . e heeft schriftelijk gerapporteerd op 13 juni 2000. In zijn rapport heeft hij onder 

meer als aanbeveling gegeven om een nader onderzoek in te stellen op basis van gesprekken met 

medewerkers van het bureau. Een daartoe strekkende vervolgopdracht is aan jl'0 , 2 , e 

gegeven op 16 juni 2000. •• Q,e 

juni 2000. 

1 heeft daarna een vervolgrapport ingediend d.d. 27 

Op basis van de bevindingen van;10.2, e  heb ik opdracht gegeven om een aantal verbeter-

maatregelen te nemen met betrekking tot het bureau AMV. Het betreft met name de versterking 

van de personele bezetting van het bureau zowel wat betreft de adviseurs (deskundigen m.b.t 

vuurwerk en munitie) als wat betreft de administratieve ondersteuning. Inmiddels zijn er twee 

nieuwe adviseurs aangetrokken en is er een extra administratief medewerker aangesteld. 

Tevens is functiescheiding doorgevoerd tussen de verschillende taken (met name advisering en 

toezicht) van het bureau; in concreto wordt voortaan het toezicht op de naleving van de vergun-

ning uitgevoerd door een andere adviseur dan diegene die het advies rond de vergunningverle-

ning heeft gegeven. De.aansturing van het bureau is door de Directie Materieel Koninklijke 

Landmacht verbeterd. Ook is overleg gaande met het ministerie van VROM over de toekomstige 

onderbrenging en uitvoering van de taken van het bureau, mede in relatie tot de door de rninicter 

van VROM aangekondigde nieuwe geïntegreerde regelgeving ten aanzien van vuurwerk. 

Van het onderzoek van j4 0. 2.  . en de naar aanleiding daarvan genomen maatregelen is in 

algemene zin melding gemaakt in het Voortgangsbericht afwiidceling vuurwerkramp dat de 

Minister van Binnenlandse zaken en Koninlaijksrelaties op 11 september 2000 aan de Voorzitter 

van de Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninlaijkselaties van de Tweede Kamer 

heeft gezonden. Afschriften van de rapporten van 110.2.e :rijn, ten behoeve van de 

in gang gezette onderzoeken, ter beschikldng gesteld aan de Hoofdofficier van Justitie te Almelo 

en de Voorzitter van de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp. Het interviewverslag van twee 

medewerkers is daarbij niet meegezonden omdat de betrokkenen daarvoor geen toestemming 

wensten te geven. Ook zijn de rapporten gezonden aan de Inspectie Milieuhygiëne van het 

1vlinisterie van VROM en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

In het rapport van 10.2.e is onder meer gewezen op het risico van een mogelijke vermin-

dering van de kwaliteit van de door het bureau afgegeven adviezen, met name gedurende de 

periode waarin sprake was van onderbezetting. Dit is voor mij aanleiding geweest hiernaar 

onafhankelijk onderzoek te laten doen. Hierover heeft overleg plaatsgevonden met de Inspectie 

-I. 
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Milieuhygiëne van VROM. In oktober 2000 is daartoe het 7ntexnationaal Bureauvoor explosie-

veiligheid en risicobeheersing' STUVEXNN- ingeschakeld. Dit bureau heeft een dossierstudie 

verricht en heeft op basis daarvan de wijze var advisering beoordeeld. Bij het onderzoek is 

steekproefsgewijs 10% van de dossiers doorgelicht waarin in de periode maart 1999 tot juli 2000 

correspondentie is gevoerd.. 

Daarnaast zijn bij het onderzoek tevens 22 dossiers beoordeeld uit de lijst van, 51 vuurwerkbe-

drijven die medio 2000 door de Inspectie Milieuhygiëne zijn gelav®tadseerd en gecontroleerd_ 

Deze lijst bevatte bedrijven met de hoogste potentiële risico's die zijn gecontroleerd door de 

Inspectie Milieuhygiëne. Het dossier S.E. Fireworks is niet door STUVEX onderzocht. 

De Minister van VROM heeft over deze ' quick scan' controle aan de Kamer gerapporteerd bij 

brief van 27 juli 2000. Bij deze ter plaatse uitgevoerde controle door VROM zijn onder meer de 

ligging van de inrichting, de toegestane en feitelijk aanwezige hoeveelheden vuurwerk en de 

inhoud van de vergunning (externe veiligheidsafstanden) aan de orde geweest. De vergunning 

verlenende instanties (gemeenten) zijn door het Ministerie van VROM naar aanleiding van deze 

controles over de bevindingen en eventuele aanbevelingen geYnformeerd-

Het bureau STUVEX heeft op 8 januari 2001 zijn rapport ingediend. 

Samenvattend komt STUVEX op basis van de bestudering van de dossiers tot de conclusie dat de 

kwaliteit van de advisering door het bureau AMV als onvoldoende moet worden beoordeeld 

zonder dat dit betekent dat dit automatisch resulteert  in gevaarlijke situaties. 

De bevindingen van STUVEX hebben mij tot de volgende maatregelen gebracht, waarbij over de 

aanpak overleg is gevoerd met de Inspectie Milieuhygiëne van VROM en het Ministerie van 

Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties. Allereerst zie Dr aanleiding om met onmiddellijke 

ingang de werkwijle van AMV bij de advisering aan te passen en aan te scherpen. Deze 

maatregel dient, in combinatie met de eerder genoemde verbetermaatregelen, om er voor te 

zorgen dat de door STUVEX als onvoldoende gekwalificeerde situaties worden voorkomen. 

Uiteraard dient meteen te worden bezien in welke dossiers tekortkomingen zitten, of deze 

tekortkomingen gevolgen hebben voor de kwaliteit van de geleverde adviezen en bovendien of 

dit gevolgen heeft voor de externe veiligheid. 

Bij een inmiddels aangevangen onderzoek is aansluiting gezocht bij de eerder in 2000 door de 

Inspectie Milieuhygiëne van VROM uit de inventarisatie van vuurwerkbedrijven gemaakte 

selectie van 51 bedrijven met de grootste potentiële risico's. 

18/01 ' 01 DIN 17:27 
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Een aantal dossiers dat door STUVEX als prioriteit is aangemerkt, is inmiddels als eerste nader 

bekeken. In samenwerking met VROM zijn daarbij de bevindingen van de bureaustudie van 

STUVEX vergeleken met de uitkomsten van de `technische' controle ter plaatse van de bedrijven 

door VROM Er zijn uit deze eerste vergelijking geen nieuwe elementen met betrekking tot de 

externe veiligheid naar voren gekomen die niet al eerder in de rapportage van VROM aan de 

betreffende gemeenten waren medegedeeld. 

Om het zekere voor het onzekere te nemen, meen ik toch dat de overige dossiers met voortva-

rendheid op de zelfde wijze dienen te worden onderzocht. Dit gebeurt in samenwerking met 

VROM en waar nodig met inschakeling van externe deskundigen Indien de bevindingen daartoe 

aanleiding geven zullen de betreffende gemeenten daarover worden gënnfomaeerd_ 

Ile Minister van Binnenlandse Zaken en Konínkrijksrelaties heeft in zijn brief van heden de 

definitieve rapporten van acht Rijksinspecties aan de Tweede Kamer aangeboden 

Er is voor gekozen het moment van publicatie van de rapporten van j fl;. af te sterurnen 

met de publicatie van de onderzoeksrapporten van de Rijksinspecties naar aanleiding van de 

vuurwerkramp. Dit gelet op de aard van het onderzoek van 10'. le e , de samenhang met de 

andere onderzoeken die worden uitgevoerd naar aanleiding van de vuurwerkramp en met name 

het onderzoek van de Inspecties van het Ministerie van VROM. 

Zoals in de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is aangegeven 

zal het Kabinet na het verschijnen van het rapport van de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp 

zijn standpunt met betrekking tot de verschillende onderzoeksrapporten aan de Kamer doen 

toekomen. 

De rapporten van •e 1 van 13 juni 2000 respectievelijk 27 juni 2000 alsmede het 

rapport van STL'VEX d.d. 8 januari 2001 voeg ik hierbij als bijlage. Ik teken hierbij aan dat uit 

privacy-overwegingen de verwijzingen naar personen uit de rapporten zijn verwijderd en de 

interviewverslagen behorende bij het rapport van 27 juni 2000 niet zijn bijgevoegd. 

DE MIlVISTER YA•T DEFI••h, 

0.2e 
mr. F.H.G. de Grave 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksreiaties 

de colleges van Gedeputeerde Staten 
de colleges van Burgemeester en Wethouders 

Geacht college, 

Gaarne vragen wij uw bijzondere aandacht voor het volgende. De komende 

maanden zuilen de resultaten bekend worden van onderzoek van de Commissie 

onderzoek vuurwerkramp onder leiding van de heer mr. dr. M. Oosting en van de 

Commissie onderzoek cafébrand nieuwjaarsnacht 2001 onder leiding van de heer 

J.G.M. Alders. De heer Oosting heeft ons meegedeeld dat het rapport van zijn 
commissie op 28 februari aanstaande openbaar wordt. De Commissie Alders zal 

naar verwachting eind maart haar bevindingen openbaar maken. Het kabinet en 

andere betrokken overheden zullen na bestudering van de bevindingen en 
conclusies hun reacties vaststellen. 

Wij willen hier niet op die resultaten van beide commissies vooruitlopen. Niettemin 

is ons uit diverse inmiddels verschenen rapporten en publicaties zonneklaar 

geworden dat veel kritische aandacht zal uitgaan naar de wijze waarop de 
overheid op alle niveaus -dus gemeenten, provincies én rijk- haar eigen 

verantwoórdelijkheid op het terrein van de veiligheid invult De inzet van de 

overheid is, naast die van burgers, instellingen en bedrijven, van cruciaal belang 

voor de bevordering van de veiligheid in ons land. 

Het vertrouwen van de burgers in de overheid hangt naar onze overtuiging 
rechtstreeks samen met de mate waarin de overheid haar verantwoordelijkheid 

voor veiligheid vormgeeft. Burgers moeten erop kunnen rekenen dat de overheid 
de grootst mogelijk aandacht besteedt aan die veiligheid. wj constateren met 
zorg dat daarover in toenemende mate twijfel ontstaat. 

Deze twijfel behoort door de overheid zoveel als in haar vermogen ligt te worden 

weggenomen. Burgers moeten weten en waarnemen dat de overheid de zorg 
voor hun veiligheid tot haar belangrijkste taken rekent. Het gaat daarbij nu meer in 

het bijzonder om de taak het risico op rampen en zware ongevallen zo klein 
mogelijk te maken. 
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Datum 

17 iaavari 2001 

Ons kenmek 

De gebeurtenissen in Enschede en Volendam hebben uiteraard in het hele 

openbaar bestuur tot nieuwe bezinning geleid ten aanzien van de 

verantwoordelijkheid van de overheid voor veiligheid. Het zorgvuldig en adequaat 

omgaan met het verlenen van vergunningen en het handhaven van de daarin 

gestelde eisen staat overal terecht op de publieke agenda. Het is van het grootste 

belang dit bovenaan die agenda te houden. 

Naar wij verwachten zullen intensieve discussies tussen regering en parlement en 

binnen de besturen van provincies en gemeenten daar een belangrijke bijdrage 

aan kunnen leveren. Het in het openbaar uiteenzetten en bespreken van, en 
verantwoording afleggen over het gevoerde en te voeren veitigheidsbeleid maakt 

immers toetsbaar welke inspanningen door de overheid op dit gebied worden en 

zijn verricht. Wij verzoeken u deze discussies en de inbreng van burgers. 

instellingen en bedrijven daarbij -gelet op hun eigen verantwoordelijkheid- waar 

nodig te bevorderen. 
O 

Tijdens het aanstaande overhedenoverleg met de besturen van de VNG en het 
IPO zullen wij hierover nader spreken. Het onderwerp is echter van dermate groot 

belang dat wil u er ook met deze brief bijzondere aandacht voor vragen. 

Blad 

2 van 2 

Hoogachtend, 

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSR"TIES, 

K.G. de Vries 

OE STAATSSECRETARIS VAN BINNENt.ANDSE ZAKEN EN 

KON INKRIJKSRELATIES, 

'1 0. 2e 
R  

G.M. de Vries 



1'.0.2.eoo/s•6q3 (-

Ministerie van Binnenlandse Zaken en K,oninkrijksrdaties 

Aan 

Tax. 

Fax 

Fax 

Aan de leden van het IBT Vuurwerkramp 

onderwerp 

IBT Vuurwerkramp d.d. 16 januari 2001 

Geachte leden IBT, 

In de uitnodiging voor het IBT van morgenochtend is een storende tout geslopen. 

De juiste tijd van het overleg is: van 11.00 tot 1230 uur, in de Bruins Slotzaal. 

U ontvangt de notitie van de projectleider kabinetsstandpunt Vuurwerkramp/BZK 

tijdens de vergadering. 

Excuses voor het ongemak! 

Hoogachtend, 

DE MINISTEP VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, 
voordeze, 
 rlq •roiaGtjRidPr 1l_r.uacwArk•ract+n ,•---k 
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Datum 

IS januari 2001 

onderdeel 

DGOOVNIP 

Project Vuurwerkramp 

T ln[tcfitlnoen  

Ill, 0. 2. e 
I  

B,ad 

Ivans 

Bezoekadres 

Sdedeldoelmhaven 200 

2511 EZ Den Maag 

Postadres 

Possess 20011 

2500 EA Den Haag 



Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Datum 
20 december 2000 

One kammerk 
Es2000/1 íg445 

Leden IBT 

(Zie verzendlijst) 

Onderwerp 

Activiteiten Project Vuurwerkramp 

inleiding 

Bijgaand ontvangt u het verslag van de IBT-bijeenkomst van dinsdag 5 december 

jl. Ik nodig u hierbij tevens uit voor de eerstvolgende bijeenkomst die plaatsvindt 
op dinsdag 16 januari van 11.00 tot 12.30 uur. De plaats wordt later bekend 

gemaakt, tezamen met de agenda. 

• Ter voorbereiding op de bijeenkomst ontvangt u hierbij tevens een eerste 

inhoudsopgave ten behoeve van het voortgangsbericht van januari met het 
verzoek tijdig teksten voor te bereiden. In deze brief volgt hierover nog 

aanvullende informatie. 

Betrokkenheid departementen 

Tijdens het MBT van woensdag 6 december jl. heeft de minister van BZK 

aangegeven dat het project vuurwerkramp nu is beland in de fase waarin de 
diverse onderzoeksresultaten op tafel komen en, in het verlengde daarvan, 

gekeken zal worden naar het doen of nalaten van onder meer de betrokken 

departementen. Hij heeft met het oog hierop aangedrongen op nauwe 

betrokkenheid vanuit de departementen, niet alleen op ambtelijk niveau in het 

IBT, maar tevens op politiek-bestuurlijk niveau in het MBT bij het voorbereiden 
van het kabinetsstandpunt. 

Hieronder volgt een aantal aandachtspunten naar aanleiding van bovengenoemd 

MBT. 

Inspectie-rapporten 

Ter informatie meld ik u de planning zoals besproken en akkoord bevonden in het 
MBT. Deze is als volgt: 

• Op uiterlijk 22 december worden de conceptrapporten van de inspecties aan 

de gemeente Enschede voorgelegd ter verificatie. 

• Op uiterlijk 5 januari worden de reacties van de gemeente Enschede op de 

rapporten aangeleverd. 

• Op 9 januari zijn de definitieve teksten van de onderzoeken gereed. 

Onderdeel 
~VMP 

Project vuurwerkramp 

Irttiohttrkpen 

10.2.e 
Uw kenmerk 
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Datum 

20 december 2000 

Ons kenmerk 

ES2001V102445 

Stad 

2 van 4 • Op uiterlijk 12 januari worden de inspectie-rapporten aan de Tweede Kamer 

en de COV aangeboden en beschikbaar gesteld. 

• In de hierop volgende periode worden de rapporten gedrukt, gebonden en 

breed verspreid. 

Bovengenoemde planning is onder voorbehoud van een tijdige reactie van het 

gemeentebestuur van Enschede. 

Het aanbieden aan de Tweede Kamer van de inspectie-rapporten zal 

plaatsvinden middels een aanbiedngsbrief die ingaat op de procesgang, maar 

geen inhoudelijke mededelingen doet over de onderzoeksresuitaten. 

Woordvoering vanuit regering 

In bedoelde aanbiedingsbrief zal een toelichting worden gegeven op de 

procesgang en tevens de tijdlijn inzake de bekendmaking van het standpunt van 

het kabinet. In dezelfde lijn zijn in het MBT afspraken gemaakt betreffende de 

woordvoering door individuele bewindspersonen in de periode gelegen tussen de 

aanbieding van de inspectie-onderzoeken en de aanbieding van het rapport van 

de COV. De Commissie heeft eerder aangegeven in de tweede helft van februari 

gereed te zijn met het onderzoek. Inmiddels Is bekend geworden dat het 20, 21 ot 

22 februari zal worden. Oe periode tussen de publicatie van de inpectie-rapporten 

en de rapportage van de COV bestaat derhalve circa zes weken. De 

concretisering van de - zeer terughoudende - woordvoering wordt gecoordineerd 

vanuit het ministerie van BZK. De voortichters van de betrokken departementen, 

de gemeente Enschede en de provincie zijn hierover geinformeerd. 

Kabinetsstandpunt 

Er zal door het kabinet pas een standpunt worden kenbaar gemaakt na het 

vrijkomen van de rapportage van de COV. Het is zeer aannemelijk dat de 

conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek grotendeels gelijlduidend zullen 

zijn aan die van de inspecties, waardoor het beter is éénmalig en compleet te 

reageren, in plaats van in twee etappes, waarbij er later moet worden aangevuld 

of - in het ergste geval - moet worden gewijzigd. De Tweede Kamer is met deze 

aanpak tijdens het AO van 12 december akkoord gegaan. De minister van BZK is 

voornemens binnen een maand na verschijnen van het rapport van de COV een 

kabinetsstandpunt te agenderen in de MR. 

Graag verwijs ik nogmaals naar de notitie Leidraad Kabinetsstandpunt 

Vuurwerkramp d.d. 20 november jl. (kenmerk ES2000/98156), die in het IBT van 

5 december uitvoerig ter sprake kwam. De notitie is tevens in het MBT van 6 

december besproken, waarbij de minister van Binnenlandse Zaken en 

Kor inkríjksrelaties zijn collega's heeft verzocht deze activiteiten binnen de 

departementen zo spoedig mogelijk op te pakken. Inmiddels is bij de meeste 

M•rferis von Bna 1nJandsa Zaken • Kontutni(ks►rlatles - f ••• 
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Datum 

20 december 2000 

Ons kenmerk 
ES2 0 0 011 024 4 5 

Blad 

3 van 4 departementen een aanvang gemaakt met de werkzaamheden om te komen tot 
het kabinetsstandpunt op basis van de concepten van de inspectie-rapporten. 
Zoals hiervoor werd aangegeven zullen de definitieve rapporten naar verwachting 
uiterlijk 12 januari a.s. openbaar worden gemaakt, waarna de uitwerking van de 
groslijst tot conceptteksten verder kan worden opgepakt. 
Teneinde interdepartementaal af te stemmen welke vorm het uiteindelijke dossier 
van het kabinetsstandpunt zal krijgen, zal - voorafgaand aan het IBT van januari -
een bijeenkomst worden georganiseerd met de betrokkenen per departement. 

Tijdens deze bijeenkomst wordt tevens een aanvang gemaakt met het eerste 
conceptdossier dat aan het IBT en MBT van januari zal worden voorgelegd. 
U ontvangt hiervoor een separate uitnodiging. 

Voorlopig getuigenverhoor 

Woensdag 13 december zijn voorlopig de laatste getuigen verhoord. De 
letselschadeadvocaten hebben tot 15 januari de tijd om eventueel nieuwe 
verzoekschriften tot voorlopige getuigenverhoren aan te leveren. Indien zij hiervan 
geen gebruik wensen te maken, heeft daarna de staat vier weken de tijd om aan 
te geven of er gebruik zal worden gemaakt van contra-enquóte. Met het oog op 
de ontwikkelingen rondom de voorlopige getuigenverhoren met betrekking tot de 
aansprakelijkheid van de staat zal, zoals eerder aangegeven, de landsadvocaat 

bij de totstandkoming van het kabinetsstandpunt worden betrokken. 

Algemeen Overleg d.d. 12 december jl. 
Tijdens het AO zijn onder andere de volgende aandachtspunten aan de orde 
gekomen: 
• Nazorg: de zorg voor slachtoffers en rol de van het IAC. 
• De vuurwerkclassificatie, waarover VROM op 11 december een brief aan de 

Kamer heeft gezonden_ 
Afgesproken is dat de onderwerpen waarop de aanwezige bewindslieden niet 
inhoudelijk hebben gereageerd, schriftelijk zullen worden behandeld middels het 
voortgangsbericht van januari 2001. 

Informatie-uitwisseling 

Graag wil ik u er opnieuw aan herinneren aandacht te houden voor de informatie-
uitwisseling tussen de betrokken departementen. Zo was de projectgroep 
vuurwerkramp niet bekend met het tijdstip van verzending van de brief van de 

minister van VROM aan de Tweede Kamer met betrekking tot de 
vuurwerkclassificatie. Hierdoor was de minister van BZK niet voldoende 
voorbereid op vragen van de VC BZK met betrekking tot dit onderwerp. 

•j 
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Datum 

20 december 2000 

Ons kenmerk 
ES20001102445 

Bled 
4 van 4 Planning voortgangsrapportages en vergaderingen 

Zoals eerder aangegeven bestaat in deze fase de noodzaak tot betrokkenheid in 

verband met de uitkomsten van de inspectie-onderzoeken en het onderzoek van 

de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp. Conform het verzoek van de Vaste 

Commissie voor BZK van 14 juni 2000 jl. zal ook in 2001 elke vier weken een 

voortgangsbericht aan de Kamer worden verzonden. Ter voorbereiding hierop zal, 

voorafgaand aan bespreking in de MR en verzending aan de Kamer, elke maand 

opnieuw een cyclus van vak-IBTs. IBTs en MBT worden gehouden. Hieronder 

treft u deze cyclus aan. Gelieve hiermee rekening te houden in uw agenda. 

Planning 

Januari: 

1ST-1 

IBT-F 

IBT-J 

IBT 

MBT 

MR 

verzending TK 

Februari: 

IST-1 

IBT-F 

IBT-! 

IBT 

MBT 

MR 

verzending TK 

08-01 

10-01 

10-01 

16-01 

18-01 

26-01 

29-01 

13-02 

15-02 

15-02 

21-02 

22-02 

02-03 

05-03 

14.00-15.00 u 

08.30-09.30 u 

09.45-10.45 u 

11.00-12.30 u 

10.00-11.30 u 

13.00-14.00 u 

13.15-14.15 u 

14.30-15.30 u 

10.00-11.30 u 

15.00-16.30 u 

Maart: 

IBT-1 

IBT-F 

IBT-J 

IBT 

MBT 

MR 

verzending TK 

April: 

IST4 

IBT-F 

IBT-J 

IBT 

MBT 

MR 

verzending TK 

14-03 

15-03 

15-03 

20-03 

22-03 

30-03 

06-04 

11-04 

12-04 

12-04 

24-04 

25-04 

04-05 

07-05 

09.00-10.00 u 

13.15-14.15 u 

14.30-15.30 u 

09.00-10.30 u 

11.00-12.30 u 

12.00-13.00 u 

11.00-12.00 u 

12.15-13.15 u 

13.00-14.30 u 

15.00-16.30 u 

Hoogachtend, 

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, 

voordeze, 

de projectleider Vuurwerkramp, 
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Verslag IBT-vuurwerkramp d.d. 5 december 2000 

Aanwezig: 

Afwezig: 

10,2.e 

I 

BZK 

Justitie 

AZ 

Defensie 

VROM 

VROM 

V&W 

SZW/AI 

FinanciénARF 
EZ 

BZK 

BZK 

EZ 

VWS 

BZK/GSB 

1. Opening en mededelingen 

.2.e opent de vergadering met de mededeling dat 17 .é verhinderd is in verband met de 

onderhandelingen over de politie CAO. 

Op 6 december vindt het MBT plaats van 14.00 tot 15.30. Er zal slecht een klein aantal 

bewindslieden aanwezig zijn. Dit is jammer, want de inspecties zullen een korte presentatie 

geven van hun bevindingen, welke zullen worden betrokken bij de bespreking van het 

kabinetsstandpunt. Verder valt op dat VWS bij het IBT afwezig is. 

2. Verslag IBT d.d. 3 november 2000 

Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de verstagfegger. 

3. Algemeen Overleg d.d. 12 december (113.00-21.00 uur) 

Mlicht toe. Voor het AO zijn uitgenodigd: MinBZK, stass BZK, MinGSI en stass EZ. Naar 

ich laat aanzien zullen de financiën een grote rol spelen In het overleg. Er is tussen het 

laatste AO - dat voor het zomerreces plaatsvond - en heden veel gebeurd. Ook nazorg zal 

worden besproken, mede naar aanleiding van een vraag van de Kamer over de capaciteit van 

hulpverleners. e zal, evenals tijdens het vorig AO, namens VWS aanwezig zijn voor 

een inhoudelijke tóelic ing. Op de agenda staan: 

1. De brieven van MinGSI in de zomerperiode (m.b.t. 270 min), 

2 De brief van stass EZ d.d. 15 november, 

3. De voortgangsberichten vanaf juli. 

II Q 2 e _ (brengt naar voren dat een brief aan Enschede is gestuurd m.b.t. huurcompensatie_ 

•~ i za eze t.k. aan de projectstaf doen toekomen. 

4. Kabinetsstandpunt 
Uitgereikt wordt een aangepaste groslijst op basis van de opmerkingen van de diverse 
betrokken ministeries. 0.2. geeft een toelichting. Er is een onderwerp ruimtelijke ordening 
opgenomen. De onderdelen m.b.t. vergunningen zijn aangepast. Tot slot is Arbo opgenomen in 
het overzicht. 

1 



Bij de verdere uitwerking zullen Justitie en Financiën eveneens worden betrokken in verband 

met juridische procedures en eventuele financiële claims. 

[10.2.e geeft aan van diverse leden de suggestie te hebben meegekregen dat de insteek van 

het kabinetsstandpunt niet te negatief moet zijn, maar ook dient te benadrukken wat goed is 

gegaan. 

,10.2.e oppert om per onderwerp eventuele aanpassingen van wetgeving op te nemen bij 

de conclusies..10.2.e 1 brengt naar voren dat lopende acties (los van de ramp) apart dienen 
te worden gehouden van de kabinetsreactie. De overige leden menen echter dat het 

kabinetsstandpunt een algemene inhoudelijke reactie dient te zijn op het totale pakket van 

rapporten en conclusies en tevens dient aan te geven welke acties reeds lopen. Dit zal ook de 
TK verwachten. Echter, na een algemeen debat zal mogelijk de inhoudelijke bespreking met 

de respectievelijke bewindspersonen gefaseerd plaatsvinden, vergelijkbaar met de aanpak na 

het Bijimerrapport. 

n•,1 brengt naar voren dat de landsadvocaat nauw wordt betrokken bij de tot stand koming 

van het uiteindelijke kabinetsstandpunt. Tevens geeft hij aan dat in het IBT-J de landsadvocaat 
naar voren heeft gebracht dat de uitkomsten van de inspectie-onderzoeken mogelijk invloed 

hebben op de aansprakelijkheid van de staat. Dit kan vervolgens de positie van de staat 

benadelen in de eventuele vervolgprocedure, na het getuigenverhoor. Hij adviseerde derhalve 

terughoudendheid van de staat tussen de publikatie van de inspectie-rapporten en de 

publikatie van Oosting.. 10 2,e 
duidelijkheid te geven. 

dringt erop aan hierover aan de Kamer in het AO 

ffu-Z geeft aan dat Oosting verwacht te publiceren in de tweede helft van februari. Tussen het 

verschijnen van de beide onderzoeken zit derhalve circa zes weken. De rol van de media zou 

in die periode aanleiding kunnen zijn voor een inhoudelijke reactie op de inspectie-rapporten 
vóór de publikatie van Oosting, alhoewel dat in principe niet wenselijk is. In het MBT dienen 

hierover procesafspraken gemaakt te worden. waarbij als uitgangspunt geldt: geen inhoudelijk 

commentaar. •1;0.2.e1 vult aan dat Oosting een eventuele voortijdige reactie waarschijnlijk niet 
accepteert. Immers de staat heeft de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp Ingesteld om het 

onafhankelijke onderzoek uit te voeren op basis van het geheel van feiten en daarop dient een 
reactie te komen. 90,2- brengt naar voren dat een eventuele reactie heel anders uit zou kunnen 

pakken, indien Oosting een afwijkende conclusie zou trekken dan een inspectierapport. 

Het IBT concludeert dat het noodzakelijk is slechts een procesmatige reactie te geven bij het 

verschijnen van de inspectie-rapporten, zoals ook is gebeurd na het verschijnen van de feiten-

reconstructie. Dit zal worden meegenomen in het MBT van 6 december. 

5. Financiën 

a. Stand van zaken Commissie financiële afwikkeling (CFA) 

- Particulieren 

n deelt mede dat de regelingen volop in uitvoering zijn. De kwestie m.b.t, de binnenste en 
buitenste ring speelt echter nog binnen de CFA. De betrokken bewoners kunnen zich 

beroepen op het gelijkheidsbeginsel. Er is al bekend dat de kwestie geen financiële gevolgen 

voor het Rijk heeft, aangezien hiervoor de steun van de stichtingen wordt ingeroepen, die geld 
hebben ingezameld voor de slachtoffers. 

- Bedrijven 
• 6.2.e geeft aan dat na de MR van 10 november jl., waarin de regeling was vastgesteld, 

interpretatieverschillen waren ontstaan. Inmiddels zijn die in het IBT-F opgelost. Nu is de 
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6. 

uitvoeringsfase aangebroken. [10.2.e jgeeft een toelichting. Er is heden middag overleg met 
de uitvoeringsstichting Vuurwerkramp. Het is een taal" proces en het lijkt moeilijk alles dicht te 

spijkeren. r91 t dringt er op aan geen misverstanden te laten ontstaan in de uitvoering. 
10.2.e1, geeft aan dat er naar wordt gestreefd nog dit jaar met een schikking te komen en te 
committeren en uitbetalen. Hierover zal nog worden overlegd met Financiën en BZK. ,10.2. 1 e  
zegt toe Financiën en BZK nog deze week een concept van de subsidiebeschikking voor te 

leggen. 

Nazorg 

7. Onderzoek 

a. Stand van zaken inspectie-onderzoeken 

b. Planning 

10.2.e doet verslag. Op 22 december worden de conceptrapporten dan allemaal 
voorge egd aan de gemeente voor een formele feitenverificatie. In week 1 van het nieuwe jaar 

wordt een formele reactie verwacht, waarna de teksten in de week van 8 januari definitief 

zullen zijn voor een laatste redactionele check. De definitieve teksten worden door de 

afzonderlijke hoofden van de inspecties, vanuit hun eigen wettelijke verantwoordelijkheid, 

vastgesteld. Alle rapporten zullen van te voren tussen de inspecties worden afgestemd. Indien 

tussen rapporten verschillen van opvatting zitten, wordt dit aangegeven. 

Tussen 10 en 12 januari zijn de teksten dan gereed voor publicatie: een gekopieerde versie en 

een versie via internet. In de drie weken erna zal een gedrukte versie worden verzorgd. 

[10.2.e 1 geeft aan dat in de planning nog twee kritieke paden zitten: 
í: De vergunningverlening. 

2. De brandbestrijding van de eerste twee uur na de ramp. 

De inspectie-rapporten worden tezamen met een zgn. nulrapport door de coordinerend 

minister van BZK - namens zijn ambtgenoten - aangeboden aan de TK. Het nulrapport bevat 

een uitleg van de werkwijze en een letterlijke opsomming van de in de afzonderlijke inspectie-

rapporten opgenomen conclusies. Aan de rapporten wordt een brief toegevoegd waarin de 

vervolgprocedure wordt geschetst. 

Bovenstaande werkwijze wordt besproken in het MBT van 6 december. 

c. Reacties betrokken ministerles en/of Ministerraad 

Zie Kabinetsstandpunt. 

8. Juridische Zaken 

a. Voorlopig getuigenverhoor 

E .2.e geeft aan dat van de betrokken departementen minimaal een persoon aanwezig is om 

aantekeningen te maken. Dit geldt met name voor Defensie en VROM. Vanuit de projectgroep 

vuurwerkramp wordt ook telkens gepoogd een medewerker aanwezig te laten zijn. 

geeft aan dat V&W een afschrift heeft ontvangen van een nieuwe letsetschade-advocaat, 
fi o.z.9 geeft aan dat deze brief inmiddels is bespraken in het IBT-J. 
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PO 2 el geeft aan dat is uitgereikt een brief van de landsadvocaat aan letselschade,advocaat 
1 o.2.e met het verzoek niet rechtstreeks contact op te nemen met ambtenaren om informatié te 

vragen, maar deze verzoeken te richten aan de landsadvocaat. 10.2: a verzoekt dit bekend te 

maken binnen de eigen departementen en dus in alle gevallen te verwijzen naar de 

landsadvocaat wanneer men wordt benaderd voor informatie. 

b. Wob-verzoeken 

Geen bijzonderheden. 

c. Stand van zaken vuurwerkbeleid 

Geen nieuwe ontwikkelingen. 

9. Wederopbouw 
i1O.2.e, geeft aan dat op 11 december het wederopbouw-convenant zal worden getekend. 

10. Voortgangsbericht aan de Tweede Kamer 

11. Planning 2001 
10.2,eí geeft aan dat MinBZK is voorgesteld om in verband met het Ao van 12 december en het 
} 

kerstreces van 15 december tot 15 januari, het volgende voortgangsbericht in de tweede helft 
van januari te doen uitgaan. Indien MinBZK akkoord gaat, zal een nieuwe planning bekend 

worden gemaakt. 

12. Rondvraag 

13. Sluiting 
o.2.e stuit de vergadering. 
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Inhoudsopgave Voortgangsbericht januari 2001 over vuurwerkramp 

• Per hoofdonderwerp zijn sub-onderwerpen vermeld welke voortkomen uit de eerdere rapportages en 
waarover naar alle waarschijnlijkheid een voortgang valt te melden, 

• Graag de aangeleverde teksten bezien in het licht van het AO met de VC BZK d.d. 12 december jl. 
Vragen waarop tijdens het AO geen antwoord is gegeven, zullen in dit voortgangsbericht dienen te 
worden beantwoord. 

1. Inleidinq 
In vervolg op mijn eerdere voortgangsberichten ... In deze brief ga ik achtereenvolgens in op... 

2. Nazom 
a) Eventuele beantwoording openstaande vragen AO 12 december 11. 
b) IAC, onder meer: aard en aantal bezoekers; klantvofgsysteem; activiteiten; voorlichting; 

communicatie; calicenter. Ombudsman; (VWS) 
c) Gezondheidsmonitoring, stand van zaken besluitvorming diverse nota's;(VWS) 
d) Gemeentelijke projectorganisatie psychosociale nazorg, onder meer: stand van zaken integrale Plan 

van Aanpak; (VWS) 
e) Kenniscentra, stand van zaken landelijk kenniscentrum (VWS/BZK) 
q overige punten die naar aanleiding van het AO van 12 december 11. nog beantwoord dienen te 

worden. 
g) Tussenevaluatie nazorg, onder meer: actualisering Handleiding Rampenbestrijding en Nationaal 

Handboek Crisisbesluitvorming; (BZK(OR)fVWS) 

3. Financiën 
a) Commissie Financiële Afhandeling; stand van zaken uitvoering regelingen voor particulieren; stand 

van zaken regelingen voor ondernemers; evt. andere ontwikkelingen; BZK(F&E)) 
b) Financiering; europese middelen; (BZK(F&E)ARF) 
c) Kosten ais gevolg van de ramp, eventuele wijzigingen t.o.v. 22 november (BZK(OR)) 

4. Wederopbouw 
a) Voortgang inzake het wederopbouw convenant, verdere afspraken inzake EU-middelen, (GSI) 
b) Voortgang Commissie wederopbouw Enschede Noord (GSI) 

5. Onderzoek 
a) Stand van zaken inspectie-onderzoeken en rapportage, informatievoorziening via LCI richting de 

Inspecties, OM en COV. Rapportage naar de TK (BZK(ISR)) 
b) Stand van zaken strafrechterlijk onderzoek; beschrijving per deelproject; (JUSTITIE) 
c) Stand van zaken classificatie-onderzoek. Antwoord op de openstaande vragen naar aanleiding van 

het AO d.d. 12 december jl. (VROM) 
d) Stand van zaken onderzoek naar de veiligheid van munitie-opslag (Beantwoording openstaande 

vragen AO 12 december jl.) (VROMIDEFENSIE) 
e) Stand van zaken onderzoek Culemborg (BZK/SZW/VROM) 

6, Evaluatie bestaand beleid  
a) Stand van zaken voorbereiding toekomstige regelgeving vuurwerk (voorhangprocedure)(VROM) 
b) Stand van zaken labelling vuurwerk. Antwoord op de openstaande vragen naar aanleiding van het 

AO d.d. 12 december jl. (VROM) 

7. Juridische zaken  
a) Stand van zaken voorlopig getuigenverhoor; (BZK(BIJZ)) 
b) WOB verzoeken (BZK(BIJZ)) 
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Verslag IBT-vuurwerkramp 

Datum: dinsdag 13 juni 2000 

Aanwezig: 4j(,2,e voorzitter BZK 

10.2.e Az 
10.2,e . VwS 
10.2.e Defensie 
10.2.e r Fz 
10.2.e  VROM 
10.2.0  Vaw 
10.2.e 
10.2e 
• 0.2.ie 
10.2.e  
10.2.e • 

j 

BZK/IBR 
SZWlAI 
VROM(Imh 
Financiën/iRF 

BZK 
BZK 

,10.2. e- •. verstag BZK 

1. Opening en mededelingen 

pe voorzitter opent de vergadering. 

,e 
een IBT.  

deelt mede dat op 5 juli een MBT zal worden gehouden, op 4 juli voorafgegaan door 

De MR spreekt op 23 juni over een concept-voortgangsrapportage aan de TK. De inhoudsopgave 
voor de brief wordt zo spoedig mogelijk na het MBT van 14 juni gefaxt aan de IBT-leden. Uiterlijk 
vrijdag 16 juni om 15.00u leveren de ministeries teksten aan bij BZK voor de brief aan de TK. 
Op 7 juli zal de MR spreken over de inventarisatie van de kosten en schade ais gevolg van de 
ramp. Oe inventarisatie, die de betrokken ministeries en de gemeente Enschede uiterlijk 1,8 juni bij 
BZK aanieveren, hoeft geen uitputtend, maar wel een richtinggevend overzicht te bieden. 

De voor?itter deelt mede dat het doel van deze IBT-vergadering is de stand van zaken te 
bespreken en de voorbereiding van de werkzaamheden voor de komende weken. 
Ps.:lnmiddels is op 14 juni van de vaste commissie voor binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
een uitnodiging ontvangen voor een AO op 28 juni 2000 van 13.00 tot 15.00 uur. Voorts heeft de 
commissie een aantal schriftelijke vragen gesteld. De beantwoording van deze vragen zat in 
bovengenoemde brief worden beantwoord. 

2. Verslag IBT d.d. 23 mei 2000 

Het verslag van 23 mei wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Nazorg 

a. Stand van zaken 

deelt mede dat het gezondheidsonderzoek goed is verlopen. De EU heeft interesse 
mgeond.  Er wordt direct gestart met de evaluatie van het onderzoek. Aandachtspunt in de 
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evaluatie is de link tussen de initiatieven op gemeentelijk en departementaal niveau. 

In dit kader merkt n 02J op dat de regionale politie en de regionale brandweer in Twente door 
middel van twee aan BZK gezonden brieven aandacht hebben gevraagd voor de 
informatievoorziening over het onderzoek. Hij zegt toe deze brieven door te zenden aan VWS, met 

het verzoek deze te betrekken bij de evaluatie. 10.2.e .1 zegt toe dat dit aspect onderdeel zal 
uitmaken van de evaluatie. 

tj1 0.2. e meldt voorts dat het Inloop- en Adviescentrum problemen ondervindt bij de bemensing. 
Daarom doet het IAC een beroep op VWS om mensen te leveren. VWS kan niet (volledig) aan dit 

verzoek voldoen. Besloten wordt dat VWS de vacatures opvraagt bij de gemeente en doorgeeft 

aan het projectsecretariaat. In gezamenlijkheid zal dan een oplossing voor deze problematiek 
worden gezocht. 

•1 0.2.é deelt mede dat het systeem voor de registratie van hulpverleners gekoppeld dient te 
worden aan de GBA. Daartoe dient de gemeente Enschede een opdracht te krijgen. Gezien de 

betrokkenheid van VWS bij het gezondheidsonderzoek en van BZK bij de GBA ligt een 

gezamenlijke opdracht in de rede. 

De voorzitter deelt mede dat 102e contact zal opnemen met 110.2.e over de opdracht. 

b. Tussenevolutie nazorg 

Pe voorzitter stelt dat nazorg in het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming breder wordt gezien 

dan alleen geneeskundige nazorg. Hij stelt dat het gewenst is dat alle betrokken departementen 

aan de hand van het nationaal handboek nagaan of de nazorg activiteiten voldoen aan de 

uitgangspunten van het nationaal handboek. 
De voorzitter zegt toe dat de relevante stukken worden toegezonden. Afgesproken wordt dat de 

betrokken departementen medio week 25 een reactie aan BZK sturen. 

4. Onderzoek 

a. Logistiek Centrum Inspecties (LCI) 

' • ' licht het doel van het LCI  tetoe: afstemming g van onder meer de onderzoeken, 

ouden— interviews en informatievoorziening. De beveiliging van het LCI krijgt veel aandacht. 
Er moeten nog twee voorwaarden worden vervuld voordat het LCI van start kan gaan: 

- toestemming van de ministers van Justitie en BZK voor het verkrijgen van informatie uit de 
politieregisters; 

- ondertekening van het samenwerkingsverband tussen het OM en de inspecties. 

Volgens de planning in het plan van aanpak afstemming rijksinspectie-onderzoeken zal de 
reconstructie van de relevante activiteiten en gebeurtenissen rondde vuurwerkramp in de week 

van 24 juli gereed zijn. Husmann zal in het IBT van 4 juli berichten over de voortgang van het 
opstellen van de reconstructie. 

meldt dat de Inspectie Milieuhygiëne een Wob-verzoek heeft ontvangen om het 

inspectie -rapport beschikbaar te stelten en om de organisatie van de inspectie Milieuhygiëne te 

beschrijven. De voorzitter memoreert de gedragslijn voor ~-verzoeken: zo veel mogelijk 
openbaarheid van informatie. Oe inspectierapporten kunnen niet eerder openbaar worden gemaakt 

dan nadat ze aan de minister zijn aangeboden. Voor afstemming terzake dienen de inspecties zich 

te wenden tot [ 0,2. e j van BZK (tel. [10 -, . 2. e  )• 
,1 0 2. e  benadrukt het belang van publritaire begeleiding bij de openbaarmaking van 
ins ierapporten. De voorzitter vraagt 10.2.e zorg te dragen voor afstemming terzake 
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door de directies Voorlichting van de betrokken ministeries en om een planning op te stellen van 
de te verschijnen rapporten. 

1, 0. 2, e 1 vraagt hoe de inspecties omgaan met de situatie waarin tijdens een interview waarbij 
noch—hé— OM, noch een inspecteur met opsporingsbevoegdheid aanwezig is, opsporingsgevoelige 

informatie wordt verstrekt. [10,2. e • deelt mede dat alle gespreksverslagen beschikbaar 
worden gesteld aan het OM. We ÓMial, indien daartoe aanleiding bestaat, een vervolgonderzoek 
instellen. 

De voorzitter deelt mede dat het werkplan van de Commissie onderzoek vuurwerkramp wordt 
geagendeerd voor het IBT van 4 juli. 

5. Financiën 

a Commissie financiële afwikkeling 
!J, 0 » 2« .ej, doet verslag van de stand van zaken. 
'Hefcollege van Uw van Enschede stelt zeer binnenkort de Commissie financiële afwikkeling 

vuurwerkramp in. De commissie adviseert het college van Uw over hoe om te gaan met de 
materiële schade die particulieren en bedrijven hebben geleden, niet over aansprakelijkheid en de 
kosten die de gemeente heeft gemaakt in het kader van de bestrijding van de ramp. 
Voorzitter wondt de heer Van Udth de Jeude, burgemeester van Deventer. Het rijk (in dezen 

vertegenwoordigd door EZ, SZW en BZK) is als waarnemer betrokken bij de commissie. Deloitte 

en Touche verzorgt de administratieve ondersteuning van de commissie. ' 

vraagt hoe onderscheid wordt gemaakt tussen verzekerden en niet-verzekerden. 
Q 2" e_fdéeft mede dat de WTS als kader kan dienen voor een eventuele aanvullende regeling. 

Ómdat de schade in Enschede verzekerbaar is, is een volledige vergoeding van de kosten en 

schade bij niet of onderverzekerd zijn in principe niet aan de orde. De commissie zal een voorstel 
doen om gedupeerden zoveel mogelijk tegemoet te laten komen door de verzekeraars en het 

Nationaal Rampenfonds. Voorkomen moet worden dat er schrijnende gevallen ontstaan. 
M.0,2_e,. jdeeit mede dat de omvang van niet-verzekerde schade lijkt mee te vallen. Financiën 
hee van hét Verbond van Verzekeraars vernomen dat het een bedrag van Hfi 10 min. betreft. 

b. Inventarisatie kosten en schade 
In de MR van T juli vindt besluitvorming plaats over de Julibrief. Ten behoeve hiervan is dé 

betrokken ministeries en de gemeente verzocht de kosten en schade als gevolg van de ramp te 
inventariseren. De inventarisatie dient uiterlijk 19 juni 2000 bij BZK te worden ingediend. 

6. Juridische zaken 

a. Stand van zaken ~-verzoeken 

10.2,e . deelt mede dat in Vrij Nederland een artikel is verschenen over het inspectie-rapport 
naar aanleiding van de ontploffing van een vuurwerkbedrijf in Culemborg in 1991 . De toenmalige 
hoofdinspecteur voor het Brandweerwezen heeft de Commissie Preventie van Rampen laten 
weten dat stringentere eisen nodig zijn. 

t0.2.e deelt mede dat SZW voorzitter is van deze Commissie en zal nagaan wat er met 
Deev engen is gedaan. 10. 2. e zal terzake contact opnemen met 10-2.-e 
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102e melden dat zij ~-verzoeken hebben ontvangen. 10,2 e= 
zat contact met hen opnemen om tot afstemming te komen over de beantwoording. 

1,0,2,e 1deelt mede dat een overzicht van de afgehandelde en nog te behandelen Wob-

verzoeken als bijlage bij de agenda's voor de komende IBT's zal worden gevoegd. 

b.1BT-vuurwe~mp juridisch 

Op 14 juni komt het IBT-j voorde eerste maai bijeen , `1 Ó.2.e licht het doel van het IBT j tae: het 

bereiken van afstemming tussen gemeente, provincie en rijk over het afhandelen van juridische 

zaken (nu met name mogelijke claims). Afstemming is van belang omdat uitlatingen en 

handelingen van de ene overheid gevolgen kunnen hebben voor andere overheden. 

7. Rondvraag 

- inventarisatie staand bele/d 

1.0,2,9 • 1 deelt mede dat de Arbeidsinspectie en de Inspectie Brandweerzorg en 
Rampenbestrijding 188 gemeentelijke brandweerkorpsen hebben geïnventariseerd. Twee 

gemeenten krijgen een boete omdat die hun aanvalsplan niet op orde hebben. 

10.2',e.,' . - `- - . : , gaan na of het gemeenten betreft die ook zijn opgenomen in 
de briêf avn de staatssecretari s van BZK aan de TK over bepaalde risicovolle bedrijven. 

0 2,e j deelt mede dat heden het Platform Urgentiegeneeskunde voor de eerste maal 
Ijeenkomt. Het Platform kan gezien worden als follow up van het project GHOR. 

deelt mede dat de inventarisatie van staand beleid wordt geagendeerd voor het IBT van 
4 en héfMBT van 5 juli. 

0 2{e' j heeft met VROM de lijst van te inventariseren vuurwerkbedrijven bekeken. Het aantal 
Finventanseren bedrijven is opgelopen van 71 naar 279. De minister van VROM wordt hierover 

volgende week geinformeerd. 

Er Is ook een rapport over de veiligheid van munitie-opslag en informatie aan gemeenten over de 
rampenbestrijding in dat kader. 

Op verzoek van •1 Q:2. g 
het IBT toegezonden. 

wordt een beschrijving van de projectorganisatie aan de leden van 

8. Sluiting 
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Ministerie von Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Leden van het IBT-vuurwerkramp 

Ondenrarp 

Agenda bijeenkomst IBT-vuurwerkramp 
d.d. 29 augustus 2000 

Hierbij ontvangt u de agenda voor het Interdepartementaal Beleidsteam 
betreffende de vuurwerkramp te Enschede. OR overleg zal plaatsvinden op 
dinsdag 29 augustus 2000, van 12 tot 13 uur (incl. lunch), In de Binnenhofzaal 

van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2eetage). 

Tevens ontvangt u de volgende documenten: 

- Het overzicht tussenevaluatie nazorg tb.v. agendapunt 5b. 

- Het overzicht stand van zaken onderzoeken t.b.v. agendapunt 6a. 

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, 

voor deze, 
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Datum 
24 augustus 2000 

Ons kenmark 
ES20M1950 

Onderdeel 
DGOOVlproieà 
vuurwerkramp 

Inlichtingen 

•1 0.2.e 
Uw kenmerk 

Blad 
1 van 3 

Aantal bipagen 
1 

Bezoekadres 

Schedekbekshaven 200 

2511 EZ Den Haag 

Postadres 
Postbus 20011 
2500 EA oen Haag 



Datum 

24 augustus 2000 

Ons kenmerk 

ES2000181950 

Blad 

2 van 3 AGENDA IBT-vuurwerkramp 

Datum: dinsdag 29 augustus 2000 

Tijd: 

Lokatie: 

12.00 - 13.00 uur (incl. lunch) 

Binnenhofzaal, 2eetage BZK 

1. Opening en mededelingen 

2. Verslag IBT-vuurwerkramp d.d. 4 juli 2000 

(reeds in uw bezit) 

3. Wederopbouw 

a. Stand van zaken 

Verwezen wordt naar de brief, d. d. 22 augustus, van de Minister voor GSI aan 

de MR, besproken in de MR van 24 augustus. Actualiteit wordt zonodig 

mondeling ingebracht. 

b. Financiën 

Verwezen wordt naar de besluitvorming over de 'augustusbrief' in de MR van 

25 augustus. 

4. Financiën 

a. Omvang schade 

Dit onderwerp komt aan de orde bij de besluitvorming over de `augustusbrief: 

Ter vergadering volgt een mondelinge toelichting. 

b. Stand van zaken Commissie financiële afwikkeling 

Tijdens de vergadering volgt een toelichting door dg Openbare Orde en 

Veiligheid. 

c. Bevoorschotting Enschede 

Naar aanleiding van een verzoek van de gemeente Enschede wordt een 

voorschot van f25 miljoen aan de gemeente toegezegd. 

5. Nazorg 

a. Gezondheidsonderzoek: stand van zaken en vervolgstappen 

b. Overzicht tussenevaluatie nazorg (biigaand) 

c. Registratie gevaarlijke stoffen 

Zie voor deze onderwerpen de betreffende passage in het (concept) 

voortgangsbericht aan de TK, dat u zo spoedig mogelijk wordt toegezonden. 

Minlstcrie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 



6. Onderzoek 

a. Stand van zaken onderzoeken Ibiigaan• 
Ter vergadering volgt een mondelinge toelichting met betrekking tot de 

planning van de reconstructie en de eindapportage. 

b. Verhouding OM - inspecties - Oosting in relatie tot publicatie reconstructie 1 

inspectierapporten 
Dit onderwerp komt tijdens een overleg op 25 augustus tussen BZK en het OM 

aan de orde. Ter vergadering volgt een stand van zaken. 

c. Pubticatie reconstructie 

Besftpunt. toestemming verlenen om de reconstructie als één geheel te 
publiceren, echter in aansluitende modules die op afzonderlijke tijdstippen ter 

publicatie worden aangeboden. 

7. Juridische zaken 

a. Verzoek om voorlopig getuigenverhoor 

b. ~-verzoeken 

c. Stand van zaken vuurwerkbeleid 
Zie voor deze onderwerpen de betreffende passage in het (concept) 

voortgangsbericht aan de TK, dat u zo spoedig mogelijk wordt toegezonden. 

8. Voortgangsbericht aan de Tweede Kamer 
Het concept van het voortgansgbericht wondt u zo spoedig mogelijk 

toegezonden. 

9. Rondvraag 

10.Stuiting 

• 
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Ministerie von Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
f • 

18 augustus 2000 
• 

Orta kanmerk 
ES2000183239 

onderdeel 
DGOOVIDBMYOR Leden van het MBT Vuurwerkramp 

 fnikMltga•t  

10.2.e 
Uw kenmerk 

Onderwerp 

Voortgangsrapportage van de inventarisatie 

nazorgactiviteiten naar aanleiding van de 

vuurwerkramp in Enschede 

Minister De Vries heeft middels een brief, d.d.16 juni (ES2000/74798), de 

burgemeester en wethouders van de gemeente Enschede, de commissaris van de 

Koningin van de provincie Overijssel en de betrokken bewindslieden verzocht om 

ontplooide activiteiten in het kader van de nazorg te toetsen aan de hand van de 

Handleiding Rampenbestrijding en het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming. 

De gemeente Enschede, provincie Overijssel en ministeries hebben schriftelijk of 

telefonisch de ontplooide nazorgactiviteiten doorgegeven, zie bijlage 1 tot en met 11. 

Deze activiteiten zijn geinventariseerd en verwerkt in een tweetal tabellen. In tabel 1 

worden de nazorgactiviteken per rampbestrijdingsproces, zoals beschreven in de 

Handleiding Rampenbestrijding hoofdstuk V, opgesomd. In tabel 2 worden de overige 

activiteiten per onderwerp weergegeven. Deze indeling is gemaakt om vast te kunnen 

stellen of alle rampbestrijdingsprocessen_zijn c.q. worden uitgevoerd. Over de 

kwaliteit van de uitvoering van de nazorgactiviteiten wordt geen uitspraak gedaan. 

Uit de inventarisatie kan worden afgeleid dat naast de reeds beschreven 

rampbestn}dingsprocessen nog vele andere activiteiten zijn ontplooid. Op basis van 

de Inventarisatie en de uitkomsten van de onderzoeken van respectievelijk de 

Commissie Onderzoek Vuurwerkramp en de Inspecties zullen de Handleiding 

Rampenbestrijding en het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming worden 

g - - - - fiseerd. 
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Tabes I: Processen rampenbestrijding uit de Handleiding Kampe trijding hoofdstuk 5 

Processen: „, '. „rr• . -, _ :,• ..•. - u: H -. 1-s _ . • ,- , .  _ 

1. Afrrmering 

dom: het zorgdragen voor een snelle alarmering van de onmiddellijk bij de hufpvederdng betrokken organisaties en 
personen. 

.Ullv'oerenderi: -• . 

Gemeente Enschede: 
Activltállen:  .. 
• Zie bijlage 11: Verslag van de vergaderingen van de 

rampenstaf van 13 tot en met 24 mei 

2. Bron- en effectbestrijding 
Iiocj. het voorkomen van uitbreiding en het terugdringen van de fysische oorzaak en de daarmee samenhangende fysische 
effecten vaneen ramp of zwaar ongeval. 

Gemeente Enschede 
(brandweer): 

• Zie bijlage 11: Verstag van de vergaderingen van de 
rampenstaf van 13 tot en met 24 mei 

Zie bijlage 11: Verslag van de vergaderingen van de 
rampenstaf van 13 tot en met 24 mei 
In- en externe communicatie, doelstellingen, 
persvoorlichting, publieksvoorlichting en 
projectvoorlichting door do gemeente Enschede met 
ondersteuning van VWS 
Zie bijlage 1: Voorstel gemeenteraad (blz. 9110 par. O). 
De gemeente Enschede, bouwverenigingen, Stichting 
Maatschappelijke Dienstverlening, Bureau 
Slachtofferhulp, enz. 
informatie en Advies Centrum (IAC), psychosociale 
hulpverleningsinstellingen. GGD en huisartsen. in het IAC 
is vanaf aanvang geregistreerd welke vragen gesteld en 
welke antwoorden gegeven worden. De ramp versnelt do 
noodzaak uitvoering le geven aan de realisatie van een 
landelijk instituut om informatie uit registratie- en 
monUoringsonderzoeken bijeen te brengen teneinde zo 
doelmatig mogelijk mensen, middelen en methoden ten 
dienste te laten zijn van het lenigen van psychosociale 
nood. 
Zie bijlage 11: Verslag van de vergaderingen van de 
rampenstaf van 13 tot en met 24 mei 

Zie bijlage 11: Verstag van de vergaderingen van de 
rampenstaf van 13 tot en met 24 mei 

Zie bijlage 11: Verslag van de vergaderingen van de 
rampenstaf van 13 tot en met 24 mei 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

3. 

4. 

S. 

6. 

Gemeente Enschede en 
VWS: 

Gemeente Enschede 
(brandweerti: 

Gemeente Enschede 
(politie): 

Gemeente Enschede 
(politie): 

Voorlichting 

doel: het bewust geven van hulp door informatie. gericht op doelgroepen die bedreigd worden of zich mogelijk bedreigd 
voelen door een dreigende ramp of een feitelijki3 rampsituatie. 

Waarschuwing van bevolking 
doel: het altent maken van de bevolking op een acuut ontstane bedreiging of feitelijke rampsituatie met als doei zodanige 
gedragsveranderingen teweeg te brengen dat materiéte in immaleriëie schade zoveel mogelijk wordt beperkt. 
Ontruimen en evacueren 
gopt ontruimen: het voor een korte tijd, op advies van de parate diensten, hun verblijfplaats doen verlaten, ten einde de 
mogelijk schadelijke gevolgen van een ramp el zwaar ongeval (of dreiging daarvan) voor de betrokkenen zoveel mogelijk te 
voorkomen, dan wel te beperken. 

¢oel fvrcueren: het op last van de overheid verplaatsen van groepen personen, ten einde de mogelijk schadelijke 
gevolgen van een ramp of een zwaar ongeval (of dreiging daarvan) zoveel mogelijk te voorkomen, dan wel te beperken. 
Onder evacuatie wordt tevens begrepen: registratie, vervoer(sbegeleiding), opneming, verzorging, de terugkeer van 
groepen ee►sonen, als mede de nazorg. 
Afzetten en afschermen 

~: het afzetten van wegen enlot het afschermen van objecten en terreinen met als doel zorgdragen voor ongestoorde 
rampbestrijdings- en hulpverleningsactiviteiten. 

7. • Verkeer regelen 

doel: hel voorkomen, dan wet oplossen van verkeersopstoppingen of stremmingen, zowel binnen als buiten het 
rampterrein. Dit geldt zeker wanneer verkeersproblemen lelden tot onveilige situaties of tot stagnatie van de 
rampbestrijding, 
Handhaven van de rechtsorde 

doo : het, in ondergesch&theid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met de rechtsregels, ervoor zorgdragen dat 
de openbare orde en de rechtsorgie daadwerkeljik worden gehandhaafd en dat hulp-wordt verleend aan hen die dat 
behoeven. 

8 

Gemeente Enschede 
(politie): 

Gemeente Enschede 
(poiitíe): 

Zie bijlage 11: Verslag van de vergaderingen van de 
rampenstal van 13 tot en met 24 mei 

Zie bijlage 11: Verslag van de vergaderingen van de 
rampenstaf van 13 tot en met 24 mei 

• 



Processen:. -.. : -__ ̀' .. - _ •.,  • - . -,:.: " ; r _: • •—•^"•  ••-. -  ` • __,   ' •.  - a :  
Ontsmetten van mens en dier 
doel: het zo snel mogelijk ontsmetten van mens en dier om de gevolgen van chemische, biologische en/of radioactieve 
besmetting (inwendig en/of uitwendig) te voorkomen, dan wel te beperken. 
Ontsmetten van voertuigen en Infrastructuur 
doel: het voorkomen van uitbreiding van radioactieve, chemische en/of biologische besmetting, alsmede het In stand 
houden van de hulpverleningskelen naar en van het onpavals- c.q. rampterrein. 
Inzamelen van besmette waren 
doet: voorkomen van verdere besmetting. 

Acitvi[elEen:    _ ,  `•  • ' , 

• Zie bijlago 11: Verslag van de vergaderingen van de 
rampenstal van 13101 en met 24 mei 

• Zie bijlage 11: Verslag van de vergaderingen van de 
rampenstaf van 13 tot en met 24 mei 

n.v.t. 

UltVoetartuen• 
Gemeente Enschede 
(brandweer); 

Gemeente Enschede 
(brandweer): 

— 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Gemeente Enschede 
(GGD): 

VWS: 

Gemeente Enschede 
(GGD): 

Gemeente Enschede: 

VWS: 

Gemeente Enschede: 

Preventieve volksgezondheid en medisch-hygtántsche maatregelen 
doel: tiet voorkomen van de bedreiging van de volksgezondheid, onder andere door besmetting en ziekten, voorlichting of 
het verstrekken van medicatie. 

Geneeskundige hulpverleningsorganisatie 
doei: het garanderen van snelle en hoogwaardige geneeskundige hulp direct na het ontstaan van een ramp of zwaar 
ongeval. Het gaat hier om een keten van samenhangende en georganiseerd medische en paramedische handelingen, 
vanaf het opsporen van gewonden, eerste hulp, transport tot het moment dat verdere behandelingen in een ziekenhuls 
niet meer nodig is. 
Opvangen en verzorgen 
doet: hel opvangen en verzorgen van daklozen, evacués en behandeldo gewonden. Inclusief dieren, voor de periode dat 
de getrollenen nog niet naar hun huizen kunnen terugkeren. 

Registreren van slachtoffers 
doet: het verzamelen. groeperen en verirr0ren van informatie over slachtoffers, alsmede het verstrekken van algemene 
informatie aan de (coórdinerend) burgemeester en het gemeentelijk (of regionaal) beleidsteam. Via dit team komt deze 
informatie beschikbaar voor het actiecentrum voorlichting ten behoeve van hel publiek, de pers en zij die bij de 
hulpverlening zijn betrokken. 

• 

• 

zie bijlage 11: Verslag van de vergaderingen van de 
rampenstal van 13 tot en met 24 mei 

Gezondheidsonderzoek. GGD Twente fungeert als 
projectielder. Afhankelijk van de bevindingen zal op grond 
van een eerste rapportage ( 19 en 20 juli) besloten 
worden tot vervolgonderzoek. 

• Zie bipage 11: Verslag van de vergaderingen van de 
rampenstal van 13 tot en met 24 mei 

. Zie bijlage 11: Verslag van de vergaderingen van de 
rampenstaf van 13 tot en met 24 mei 

• Zie bijlage 1: Voorstel gemeenteraad (blz. 415 par. F/H) 

• Ve►wantenintormatieiijn aangeboden aan de gemeente 
Enschede ter ondersteuning van de eigen 
informatiekanalen. 

• Informatievoorziening aan de burgers en hulpverleners 
over psychosociale hulpverlening. 

• Plan van aanpak voor de opzet van een Inlo- en 
Adviescentrum LAC). IAC operationeel vanaf 20 mei. 

• Zie bijlage 1: Voorstel gemeenteraad (blz. 819 par. N). 
Hoogste prioriteit gegeven aan het opbouwen van het 
ontheemdenbestand. 

16. 

17. 

18. 

Koninklijke Landelijke 
Politie Dienst (KLPD) 
Rampon identificatieteam 
(RIT): 
Gemeente Enschede: 

VROM, brandweer: 

Identificeren van slachtoffers 
doet: het vaststellen van de identiteit van de ov irleden slachtoffers. 

Uitvaartverzorging 
odel: het garanderen dat (grote aantallen) overleden slachtoffers op zorgvuldige wijze ter aarde worden besteld, ondanks 
tijdsdruk. gebrek aan graafmogelijkheden en gevaren voor de volksgezondheid. 

Waarnemen en meten 

doel: het verkennen. georganiseerd verzamelen en analyseren van (meot)gegevens en monsters over de aard, ernst en 
omvang van een gevaarstoestand, om beslissingen over de veiligheid van de bevolking en de hulpverleners te kunnen 
nemen. 

• Zogenaamde stamverbaal berust bij het Openbaar 
Ministerre (OM) 

• Zie bijlage 11: Verslag van de vergaderingen van de 
rampenstal van 13 tot en met 24 mei 

• Zie bijlage 1: Voorstel gemeenteraad (blz. 2 par. B). 
Rouwadvertenties, condoleance, 
herdenkingsbijeenkomsten, enz. 

. Onderzoeksmetingen gevaarlijke stoffen waaronder 
asbest. 



f 
18. 

Processen:i -• _ _ ••,L• °•:. -' _";a _ •'- _ •; ' _ knr ,{, • ` 
Begidsen 
fes!: het zorgdragen voor do begeleiding van transporten om de weg te wijzen en vrij doorgang bi} knelpunten te 
verzorgen. 

uirioerenaenr, 
Gemeente Enschede 
(politie): 

ActivlteiterG - 
Zie bijlage 11: Verslag van de vergaderingen van de 
rampenstal van 13 tot en met 24 mei 

Toegankelijk, begaanbaar maken en opruimen 
dool: het toegankelijk maken van wegen en terreinen die niet meer o) In onvoldoende mate bruikbaar zij voor de 
rampbestrijders door instortingen of aardverschuivingen dan wel door andere (natuurlijke) blokkades. 
Verzorging en logistiek rampbestrijdingspotentleel 
doel: het geheet van activiteiten die erop gericht zijn personele en materiéie middelen (logistiek) voor de rampbestrijding 
beschikbaar te stellen, te beheren, te verzorgen en op peil te houden. 

Voorzien In primaire levensbehoeften 
ggrj: het voorzien In (tijdelijke) huisvesting, voedsel en drinken, kleding en dergelijke. 

Strafrechtelijk onderzoek 
": het opsporen van strafbare feiten. 

20. 

21. 

22. 

23. 

Gemeente Enschede 
(brandweer): 

Gemeente Enschede 
(brandweer), 
Provincie Overijssel en 
NCC: 
Provincie Overijssel: 

Gemeente Enschede en 
VORM: 

OOPe penbaar Ministerie: 

• Zie bijlage 11: Verslag van de vergaderingen van de 
rampenstel van 13 tot en met 24 mei 

• Zie bijlage 11: Verslag van de vergaderingen van de 
rampenstaf van 13 tot en met 24 mei 

• Provincie verleent personele ondersteuning aan de 
gemeente Enschede 

• Overleg over VROM-aangelegenheden met de 
woningbouwcot3peraties 

• Overleg over VROM-aangelegenheden met de gemeente 
• Afspraken over huurcompensatie voor herhuisvesting 
• Schadecompensatie Inboedels en herinrichting 
• Overleg vanuit VROM met andere departementen over 

aangepaste woningen gehandicapten 
• Zie bijlage 11: Verslag van de vergaderingen van de 

rampenstaf van 13 tol en met 24 mei. 
• Zie bijlage 1: Voorstel gemeenteraad (blz. 617 par. J). 

Herhuisvesting bewoners. 
• Zie bijlage 1: Voorstel gemeenteraad (blz. 718 par. KIL). 

Herhuisvesting bedrijven en schoten. 
0 Onderzoek 

24. Gemeente Enschede 
(GGD): 

Provincie Overijssel: 

Psychosociale (na)zorg 
doel: het tijdens en na afloop van een ramp el zwaar ongeval opvangen en hulp geven aan slachtoffers en hulpverleners, 
die als gevolg van de ramp el het zware ongeval mogelijk psychisch getraumatiseerd zijn geraakt, 

• Zie bijlage 11: Verslag van de vergaderingen ven de 
rampenstaf van 13 tot en met 24 mei 

. Zie bijlage 1: Voorstel gemeenteraad (blz. 3 par. E). 
Psychosociale hulpverlening, registratie, organisatie en 
financiën. 

• Huisartsen. Mediant, Medisch Spectrum Twente, Sociaal 
maatschappelijke Dienst: eerste opvang en nazorg 
traumaverwerking. Een volledig plan van aanpak gereed 
halverwege september 2000. 

. Medische en psychosociale nazorg: financieel 
ondersteunen. 

• Jeugdhulpverlening, telefonische hulpdienst/Turkse 
telefonische hulpdienst. 

• Provinciale welzijnsorganisatie SPIL: welzijnsthematiek. 
• Stichting Minderheden Overijssel. extra activiteiten in de 

eerste periode. 



25. 

26. 

27. 

Schade alhandeling 
doei: schaderegistratie en -afhandeling is voc ►- 1 van belang om, waar mogelijk tijdens de rampbestrijding, een juist en zo 
volledig mogelijk beeld te krijgen van de schade. 

•;yi <^.%—`., ̀ `J'•° %• i ifS`•.°4•s`•°.n .: s C_! •,,,,,,% r?#r ,dtw++i '_-. ., L wà'e •••E=.°.4•-e.: •. .- . <utávoerena...,.• 
Gemeente Enschede: 

VROM: 

Verzekeraars en BCE: 

-. _ 

Operationeel baslsplan 

Ooei: in de preparatieve fase verzamelen en bundelen van gegevens om in geval van een incident of calamiteit te komen 
tot een adequate hulpverlening. 

Gemeente Enschede 
Brandweer): 

Provincie Overijssel: 

VROM: 

Verbindingen 
doet: het waarborgen van optimale verbindingen ten behoeve van de communicatie tussen het gemeentel coordinatie 
centrum, nationaal coordinatie centrum, de (gemeentelijke ot regionale) actiecentra en de eenheden en functionarissen in 
het veld. 

Gemeente Enschede 
(brandweer): 

A:•. ••Reiáeni- 
. Zie bijlage 1: Voorstel gemeenteraad (blz. 516) 

• Schaderegistratie 
• Schadeherstel en exploitatie museum 

• Materiële nazorg en bjistand 
• Inventarisatie kosten ramp 
• Zie bijlage 1: Voorstel gemeenteraad (blz. 12113 par. S) 
• Actualiseren bestaande inventarisatie 
• Samenhang tussen verstrekken bouw• en 

milieuvergunningen 
• Aanpak van bedrijven, die veitigheidrisico's voor 

omwonenden meebrengen. 

• Bestuurlijk overleg met de brandweerregio's van de VNG-
Overijssel over risico-Inventarisatie van stationaire 
objecten, vervoer gevaarlijke stoften en ontwikkelen van 
een risicokaart 

. Onderzoek situatie vergunningve►tening SE Firework 
• Inventarisatie van vuurwerkbedrijven 
• Inventarisatie van gevaarlijke bedrijven 
• Zie bijlage 11: Verslag van de vergaderingen van de 

rampenstaf van 13 tot en met 24 mei 

213. Rompterrein 

dggl,: het instellen van een rampterrein moet het mogelijk maken dat, in een aangewezen gebied, de hulpverleners op een 
zo veilig mogelijke en adequate wijze kunnen optreden en dat, in samenhang met andere processen, risicovolle situaties 

 voc   voc  r r de bevolking en de hulpverleners zoveel mogelijk worden voorkomen dan wel beperkt. de bevolking en de hulpverleners zoveel mogelijk worden voorkomen dan wel beperkt. 

Gemeente Enschede 
(brandweer): 

• Zie bijlage 11: Verslag van de vergaderingen van de 
rampenstal van 13 tot en met 24 mei 



Tabel 2: Overige onderwerpen 

.Onderiverpens►t _w ,eron:;,.,,•v•.::• :•r.•r•.••- :. e- ••:.-, à Uitvoerenden:t •• -• 
Verslaglegging Nationaal Handbek Crisisbesluitvorming Gemeente Enschede, 

provincie Overijssel, VWS. 
BZK: 

1. 

Gemeente Enschede: 

2. Evaluatie Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming Gemeente Enschede, 
provincie Overijssel en 
BZK: 

VROM: 

3 Milieu Gemeente Enschede: ; 

VROM: 

Q. Registratie 
hulpverleners 

Handleiding Rampenbestrijding (hoofdstuk Vil Nazorg) Gemeente Enschede (in 
opdracht van VWS en 
BZK}: 

5. Coordinatie 
afwikkeling ramp op 
rijksniveau 

Handleiding Rampenbestrijding (hoofdstuk Vil Nazorg) BZK: 

6. Sociale zekerheid Handleiding Rampenbestrijding (hoofdstuk V11 Nazorg) SZW: 

7. Arbo-wetgeving Handleiding Rampenbestrijding (hoofdstuk Vil Nazorg) SZW: 

Activitelten: >-, r '."°, 
• Logboek . 

• Verslagen belangrijke overleggen 
• Aanvankelijk dagelijks, tater wekelijks rechtstreekse 

rapportage aan minister 

• Zie bijlage 1: Voorstel gemeenteraad (blz. 11 par. O) 
• Verzamelen van schriftelijk materiaal 
• Inhoudelijke voorbereiding op onderzoeken en 

verantwoording aan de gemeenteraad 
• Verdere voorbereiding op onderzoeken 
• Enschede, provincie Overijssel en BZK hebben 

gezamenlijk de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp 
Ingesteld, die onder meer de toedracht van de ramp 
onderzoekt. 

• Inspectieonderzoek (BZK) 
• Feitenrelaas provincie 
• Lessons learned 
• Impact op ambtelijke capaciteit en grote projecten 

• Ontwikkeling voruslekn voor geintegreerde 
vuurwerkwetgeving. (zie brief van VROM aan de voorzitter 
Vast Kamercommissie VROM dd 25 mei 2000 en derde 
voortgangsbrief aan Tweede Kamer 

. Zie bijlage 1: Voorstel gemeenteraad (blz. 8 par. M). 
Sanering rampgebied. 

• Compensatie door het Rijk voor kosten asbestverwijdering 
• Compensatie door het Rijk voor bijdrage verhaal (20% 

kasten) voor bodemsanering 
• Uitbreiding mobiele meetcapaciteit (meetwagen) bij RIVM 
. In aanvulling op de registratie van ontheemden is aan de 

gemeente Enschede opdracht gegeven een registratie van 
de hulpverleners die op het rampterreln zijn geweest op te 
zetten. 

• Opgericht projectgroep Vuurwerkvamp, dat als 
aanspreekpunt fungeert voor ministeries, provincie en 
gemeente. Hoofdinspecteur Brandweerzorg en 
Rampenbestrijding is aangewezen als coordinator van de 
onderzoeken van de 8 betrokken rijksinspectles. 
Bovendien heeft BZK een financieel en bestuurlijk 
liaison In Enschede gestationeerd, als sehakolpunt in 
Afhandeling W0B•verzoeken en (burger-)brieven. 

Contact met de gemeente Enschede over de vormgeving 
en de uitvoering van de getroffen regelingen In het kader 
van do bgstendsvedeninq. 
In het kader van het Buitengewoon Aibeidsbesluit 
Arbeídverhout ingen het beoordelen van vergunningen bij 
de sanering van het rampgebied. 



x 
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Financiën Handlekfing Rampenbestrijding (hoofdstuk Vil Nazorg) 8 

'Uitvoeren 
Gemeente Enschede: 

Provincie Overijssel: 

BZK, SZW en EZ. 

Financiën: 

• s - - t._ 

. Zie bijlage 1: Voorstel gemeenteraad (btz. 10111) 

• Overzicht (gemeentelijke) koste 
• Contacten Rijk en Europese Unie 
• Gemeentelijke kosten en schade 
• Wederopbouw 
• Giften en Fondsen (giro 777) 
• Coordinatie geldstromen 
• Afstemming met andere projecten 
• Instellen Commissie Financiële AMrikkelirg Vuurwerkrang 

. Noodfonds Kunstenaars 
• Storting in Nationaal Rampenfonds 
• Storting in Bedryvenfonds (coordinatie Kamer van 

Koophandel) 

• Het Rijk  is door waarnemers van BZK. SZW en EZ 
vertegenwoordigd in de Commissie Financiële Afm ádng 
Vuurwerkramp, die aan de gemeente Enschede adviseert 
over de financiële afwikkeling. 

• Bij besluit van 18 mei 2000 heelt Financien een aantal 
fiscale maatnagelen getroflen ten behoeve van 
gedupeerden: automatisch uitstel voor het Indienen van 
onder andere aangiften Inkomstenbelasting, 
vennootschapsbelasting, loonbelasting en omzetbelasting; 
opvangen fiscale post; geen schenkingsrecht geheven op 
schenkingen aan het Nederlandse Rode Kruis en het NRF: 
voor motorrijtuigen die total-loss zijn vervalt direct de 
motorrijtuigenbelasting en terugbetaling vanaf 13 mei 2000; 
centraal aanspreekpunt ingesteld bij de Belaslingsdienst. 

9. Wederopbouw Handleiding Rampenbestrijding (hoofdstuk Vil Nazorg) Gemeente Enschede, 
provincie Overijssel en 
GSIB: 

. Voorbereiding Convenant Wederopbouw 
• Zie ook Nota van de minister van GSIB aan de MR



W• Ye11w^. _ +: 

SZW: • 
• 
• 
• 
• 

Bijdrage SZW in MBT en IBT 
De rol van de Arbeidsinspectie in het onderzoek 
Back-officc-rnt in het Informatie- en Adviescentrum 
Bijdragen fo de Commissie Wederopbouw 
Bijdragen in de commissie Financiële Afwikkeling 

Gemeente Enschede, EZ, 
KvK en MKB•Nede►land: 

• E9n loket voor het bedrijfsleven 
• Eerste opvang tot begeleiding bij herstart en doorstart 

MvJ: 

VROM: 

• Raad voor de Rechtsbijstand Amhem heeft in 
samenwerking met de Stichting Rechtsbijstand Almelo 
maatregelen genomen om voor voldoende rechtsbijstand te 
zorgen. Criterium: voor het verlenen van kostetote 
rechWistand geldt of er sprake is van serieuze schade als 
direct gevolg van de ramp. 

• De Raad voor de Rechtsbijstand heeft deze maatregelen 
vastgelegd in een aanvullende jaarplan, goedgekeurd door 
de minister van Justitie. De geboden rechtsbijstand zat 
gedurende een ruime periode beschikbaar moeten blijven. 

• De bewindslieden van VROM hebben op 26 mol en 26 juni 
een bezoek gebracht aan Enschede. 

Diversen 
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Voorstel GEMEENTERAAD 
vergadering 10 juli 2000 

— -t - 

Gemeente 
Enschede - 

VII - G 

stuknummer dienst 
l Concernstaf 

- nummer 

onderwerp Enschede 
1 Stand van zaken nafase ramp 1 1 22 juni 2000 

voorstel 
1. kenris te nemen van de stand van zaken in de projecten m.b.t. de nafase van de Vuurwerkramp van 13 mei j.l. 

overwegingen 

A. Inleiding 
In de vergadering van 29 mei hebben wij verstag gedaan van de organisatie van de rampenbestrijding en de 
-;iulpvertening bij de vuurwerkramp op 13 mei j.L. Daarbij hebben wij u tevens in kennis gesteld van de 
projectorganisatie van de nafase van de ramp, en aangekondigd u in elke raadsvergadering op de hoogte te stellen 
van de ontwikkelingen. Hierbij willen we u in hoofdlijnen informeren over de ontwikkelingen. 

De hu;:) aan c2 slachtoffers bij het oplossen van hun materiele en immateriële problemen, maar evenzeer bij de 
venvan<irg var, hun leed wordt onverminderd voortgezet. Op 8 juni heeft in de Diekmanhal een sobere en waardige 
herder:i<ingsbijeenkomst plaatsgevonden die door duizenden mensen is bijgewoond en die door de slachtoffers en hun 
nabes:aanden is gewaardeerd. En met een benefiet popconcert op 14 juni op het UT-terrein is niet alleen met muziek 
steun oztuigd aan de getroffenen, maar is ca. f. 2 min. ingezameld om ook de materiele nood van de getroffenen te 
!eniger. 
3ewzL _ rs, or.cernemers, instellingen en andere groeperingen kunnen geleidelijk aan en de een met meer tegenslag 
jan z_ ander, de draadvan het gewone leven weer oppakken. Het Informatie- en adviescentrum krijgt, na 
aanva-•<al jke kinderziektes, hoe langer hoe meer vast vorm om hun daarbij van dienst te zijn. 
Daar- sas' zij- Gevoegde instanties voorrlarend aan de slag gegaan om de oorzaak, bestrijding van en hulpverlening 
oij de 
inspez: 

irver;ramp zelf te onderzoeken. Het Ovenbaar Ministerie. de Commissie-Oosting en de gezamenlijke 
zijr doende het teitenrelaas nauwgezet in beeld te brengen om vervolgens elk hun eigen conclusies te 

•Nij zullen uiteraard alle medewo.*king aan deze onderzoeken verienen. 

in de - a`ase an de ramp hebben ree een proieca:ructuur ingesteld viaarin relevante vervolgacties stelsel,„,atig 
=rar•_' aangezakt. Deze structuur begin: zich g2sndeweg uit te kristalliscren, nu de hectiek van de eerste wreken is 
vert: „- 2-en.: cmmige projectgroepen zijn al in s:a?t geweest een plan van aanpak op te stelten, andere staan nog 
ond= :--,k va- rel dagelijkse gebeuren. 
in raw: -.;rnav c ;ende willen wij u informeren ov:: ,de stand van zaken van de afzonderlijke projecten, en daarbij zoveel 
rncya .< ingaa^ op vragen en opmerkingen die vanuit uw raad op 29 mei zijn gesteld c.q. geplaatst. Waar 
vers _ szties a: concrete vorm hebben ge krege-'s dat vermeld, bij sommige projecten is volstaan met eer weergave 
van c. a-̂tueie situatie. 
Onze .-tantie daarbij is u, en alle inwoners van Enschede en de buitenwacht, volledig, tijdig en naar waarheid te 
rotor-• en. Daar waar wij voor een afweging worden geplaatst over vorm en inhoud van in- en externe communicatie. 
staa: v: or ons net belang van de getroffenen (nabestaanden, getroffenen, bedrijven, kunstenaars, instellingen) voorop. 

In de ii;^ van ;; w opmerkingen bij de raadsbehandeling van 29 mei past het, dat een bestuurlijke verantwoording in 
brece _:n omtrent oorzaken en aanpak van de rakrnp plaatsvindt na gereedkomen van de externe onderzoeken. 

1 



B. Vormgeven rouw: herdenking, monument en protocollair 
Een aantal onderdelen van dit project is inmiddels afgerond: 

Plaatsing algemene rouwadvertentie in TCITubantia, landelijke dagbladen en Westfálische Naulrriuliten 
• Openstellen condoleancemogelijkheid via registers op diverse plaatsen in Enschede en in gemeentehuizen in 

wijde regio, alsmede via de gemeentelijke website. 
instelling bloemenmonument aan Deurningerstraat, kruispunt Ilaiffeisenstraat. Nadien organisatie onderhoud van 
het bloemenmonument en behoud van kaarten, briefjes, beertjes, e.d. 

• Coordinatie bijwonen begrafenissen/crematies van slachtoffers c.q. bezoek familie van vermisten door 
cailegeleden. Berichtgeving hieromtrent aan raadsleden. 
Organisatie van de stille tocht, `tocht van medeleven' op 19105100. 

• Aan familie van vermisten zijn faciliteiten en hulp geboden bij de organisatie van herdenkingsplechtigheden 
(bloemleggingen in het rampgebied, een herdenkingsdienst, vervaardiging en plaatsing van een klein persoonlijk 
monument). 

• Organisatie van de nazorg voor nabestaanden slachtotters en familieleden vermisten. In overleg met het IAC is per 
slachtoffer of getroffen gezin een vast contactpersoon aangewezen die als eerste aanspreekpunt voor de totale 
hulpvraag zal fungeren. Binnen B&W fungeert eik collegelid als "aandachtsfunctionaris" voor enkele van deze 
gevallen. 

• Organisatie van herdenkingsbijeenkomst in do Diekmanhal op 6 juni. Doel van de bijeenkomst was het herdenken 
van de overleden en vermiste personen en het gedenken van het leed dat anderen heeft getroffen. 

In het kader van dit project wordt de komende weken een aantal andere acties in gang gezet. Het project betreft 
voornamelijk: 
a. het zorgdragen voor afhandeling van de duizenden condoleances, brieven. E-mails, aanbiedingen etc. 
b. initigren en/of coordineren van totstandkoming van één monument en een jaarlijkse herdenking, 
c. overzicht over en coordinatie van diverse herinneringsobjecten 
C. c~eck op goede begeleiding van de nabestaanden 

A?n ce hand ven richtinggevende uitspraken van ons college zullen in de komende weken acties door de projectgroep 
cp tov:v worden gezet. 

C. IAC 
Feitelijk is het Informatie- en adviescentrum operationeel vanaf 14 mei, de dag na de ramp. 
De aard en de omvang van de ramp had tot gevolg dat duizenden mensen dringend behoefte hadden aan informatie 
en advies over zeer uiteenlopende onderwerpen. In de allereerste fase ging het voornamelijk om informatie over de 
directe situatie van de mensen zelf ("wie is getroffen, waar bevinden ze zich en hoe is het met hen"), direct gevolgd 
door hehoefte aan informatie en advies over directe concrete hulp op het gebied van financiën, (nood)huisvesting, 
huisraad en hulpgoederen (de voorschotregelingen, hulpgoederen, noodhuisvesting). 
T ,hans {medio juni 2000) is de situatie zo dat er nog steeds een grote toestroom is naar het IAC, en dat de aard van de 
vragen zeer divers is. Het gaat meer en meer om individuele vragen om informatie erf advies. Mensen pakken de 
rrraad „veer op; de een sneller dan do ginder, de een met compleet andere pioblernen dan de ander. 
Als meest voorkomende thema's zijn te noemen: financiën (verzekeringskwesties, voorzieningen en regelingen): 
—zort,-id en zorg; huisvesting: hulpgoederen: vragen met betrekking tot de vroegere woonsituatie (bezoek aan het 
v•legere huis, de inboedel die daar nog is). 

Vana` -aandag 15 mei zijn de volgende instanties in net integrale informatie- en advlescentrurn vertegenwoordigd: 
• Gemeen te Enschede (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, Bouw- en Milieudienst. Dienst B,y,Z) 
• 3ezam-3nlijke woningbouwverenigingen 
• S:ichting Maatschappelijke Dienstverlening en andere dienstverlenende instellingen 
• Bureau Slachtofferhulp 
• .-tegrale klantondersteuners in dunst van het IAC 

erzekeringsmaatschappijen 

• r:•ikencer.trum 

s is de s,:uatie zo dat de projectorganisatie zich stabiiiseen en de uitvoering vertee:rt. Hoewel er nog klachten 
z.n ku- a stellen dat do inforratie die beschikbaar wordt gesteid betrouwbaar is: de mensen (hoewel voorlopig binnen 
,.a: tAC, :aken raseer en meer ingewerkt; er is een nieuwsbrief voor de getroffenen. Oe eerste contacten met de 
te:angenvereniging Getroffenen Vuurwerkramp zijn constructief. 

,,anze.,en voor beleid 
De aanzetten voor het verdere beleid zijn gemaakt. In nauw contact met de mensen van het Ministerie van VWS wordt 
thans gewerkt aan verdere structurering van het IAC. Daarin zullen o.m. onderwerpen als doelstelling, financiering, 
organisatorische structuur en bemensing van het IAC nader worden uitgewerkt. 
Wij zullen u van de ontwikkelingen via de commissie(s) blijven informeren. 
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D. Stadsdeel Noord 
E_-van de lessen die wij uit de rampenorganisatie van de vuurwerkramp hebben getrokken is het belang van het 
sta--}deel in dit soort situaties. Medewerkers in het Servicecentrurn en het Kompas hebben vanaf de eerste uren na de 
ra.-3 klaargestaan om honderden bewoners op te vangen en hulp te verlenen. 
or:apland, maar heel noodzakelijk. heeft het servicecentrum gefungeerd als centrum voor eerste opvang, registratie. 
,n,:-natie, vervoer naar de Diekmanhal, maar ook als verzamelpunt voor bewonersbezoek aan het rampgebied. De in 
he:.:adsdeel vertegenwoordigde disciplines (politie, fysiek beheer, gezondheidszorg, maatschappelijk werk, thuiszorg, 
bL•: ?rzaken) hebben het servicecentrum als uitvalbasis benut voor hun activiteiten naar de burgers. Ook vanuit de 
sc-: en in de wijk en het Arienstehuis zijn specifieke doelgroepen opgevangen. 
In kompas zijn frequent informatiebijeenkomsten georganiseerd, waar in aanwezigheid van bestuurders vragen en 
kr;: í< van bewoners zijn opgevangen. 
In :. -,weede week was het servicecentrum en het Kernpas het zenuwcentrum voor de bezoeken van de bewoners in 
he: -ampgebied. 
Ve e noogwaardigheidsbekleders en politici hebben het Service Centrum gebruikt als springplank voor hun bezoeken 
aa- -net rampgebied. 

E. •-azorg slachtoffers, nabestaanden 
t , inleiding 
Va-af het begin van de ramp is de psychosociale hulpverlening (PSH) voortvarend opgepakt, met grote inzet en 
fier :iliteit op basis van een ieders deskundigheid. Al snel werd de inzet centraal geregisseerd via de stuurgroep 
cic_ er Zorg. Hulpvraag en deskundigheid (en niet instellingsbelangen) waren en zijn de basis voor de verdeling van de 
in- z-: uit één pool van hulpverleners. Om met de betrokken instellingen prioriteit te kunnen geven aan getroffenen van 
de --= mp en waar nodig specifieke zorg/ activiteiten te bieden zijn extra financiële middelen nodig. De middelen zijn 
ze.. -- nodig voor meer capaciteit bij preventie en hulpverlening als ook voor het integreren en het reguleren van het 
aa-:cd (coordinatie en centrale regie). Tevens zijn extra middelen nodig voor het registreren en het monitoren van de 
ve: -;ang en de resultaten van de preventie en hulpverlening. 

2. Huidige situatie hulpaanbod 
vc-: -een goede zorg na de vuurwerkramp is het van belang dat er voldoende hulpaanbod in Enschede aanwezig is en 
da: : is betrokken voorzieningen, zowel zorg als aanverwant, zich hier gezamenlijk voor inzetten. Tussen de diverse 
v.: -:'=-ningen bestaan reeds structurele overlegsituaties. In de eerste- en tweedelijns zorg met name tussen 
M-a_:schappelijke Dienstverlening, Huisartsen en Mediant (instelling voor geestelijke gezondheidszorg). Bij de 
pre. entie zijn door GGD Twente, Maatschappelijke Dienstverlening, Mediant en de Gezondheidscentra regelmatig 
ga: -llenlijk activiteiten opgezet. Aan de rand van het Rampgebied ligt het wijkservicecentrum Noord met 
vc: _:eningen specifiek voor het stadsdeel Noord, zoals gemeente, politie, stadsdeelbeheer en het 
gz-:: --iheidscentrum. Naast het servicecentrum ligt het wijkwelzijnscentrum Het Kompas, waar de afgelopen periode 
vee : ovang heeft plaatsgevonden. Enschede beschikt met name wat betreft de jeugd over veel netwerken, zowel 
be _ :smatig (bijv. platform 0.12 jaar) als uitvoerend (bijv. buurtnetwerken, vangnetten voortgezet onderwijs). Tot slot is 
er - _nscheda sprake van vernieuwende vormen van hulpverlening als het casemanagement aanbod van zowel de 
M-.:s--happeiijke Dienstverlening als Mediant. Bij de eerste richt dit zich met name op de multiprobleem gezinnen, 
wat --- -. an er verschillende in het rampgebied woonachtig zijn/ waren. 

Uitgangspunten PSH 
De ::„r alle partijen onderschreven uitgangspunten om de gewenste kwaliteit van de nazorg en mogelijke 
in,. ; : aneifecten te realiseren zijn: 

onder PSH wordt ook de (psycho-) somatische zorg gerekend 
een samenhangende inzet in zowel nu!de, eerste als tweede lijn voor een periode van 5 jaar 
zo-zo-zo-zo beleid: zo snel mogelijk, zo !.cnt mogelijk, zo dicht mogelijk bij huis, zo kort mogelijk, dus `wat +s er 
nodr, om de gevraagde hulp in de nuld_ en eerste lijn te kunnen afhandelen en onnodige doorverwijzingen te 
voor«men"" 
extr_ aandacht voor een (pro)actieve benaderng gericht op kwetsbare groepen in een achterstandssituatie 
(z%•j a< sociaFe groepen en allochtonen). 
extra_ aandacht voor getroffenen in begr,•sel binnen de bestaande structuren. 

de overgang van d-3 'acute' fase naar de nazorg geleidelijk verloopt, is er geen duidelijk startmoment aan te 
1a e maar gezien da nog te volgen procedure; en werving nieuwe medewerkers w ordt t september 2000 als 
sta -:a:um gekozen. 
De '.=zorg PSH kan gerangschikt worden in activiteiten in de nulde, de eerste en de tweede lijn. 
,V;, -- '„;n 

De Srt-preventie en andere PSH-activiteiten van de instellingen in de nulde lijn (Gemeenschappelijke 
Ge::-dheidsDienst. Telefonische Hulp Dienst, Ouder- en KindZorg, Gezondheidscentrum Noord, preventiealdelingen 
Geei:alijke GezondheidsZorg) zullen zich op deze gehele doelgroep richten met extra aandacht voor kwetsbare 
rrr=-en in achterstandssituaties en een actieve (out-reachende) benadering. Er zal een preventieplan opgesteld 
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worden met naast aandacht voor het outreachend werken. het zich richten op steunsystemen als onderwijs. 
w~jn, ieff~isages, ketkgenootschappen e d- . 
Eerste hjn 
oe getroffen burger kan op verschillende manieren het zorgtraject ingaan. Naast het IAC zullen mensen net als 
voorheen gewoon direct naar hun huisarts gaan, een beroep op het maatschappelijk werk doen of bij de contacten met 
de. feugdgezondheidszorg hun vragen kenbaar maken. Ten aanzien van de behandelmethodiek is er overleg en 
afstemming tussen de diverse instellingen. 
Met name de huisartsen en de SMD zullen de eerstelijnszorg verlenen. Naast psychosociale zorg gaat het bij de 
huisartsen ook om (psycho-) somatische zorg. Ook hier zal bijzondere aandacht zijn voor specifieke doelgroepen als 
allochtonen, kinderen e.d. 
Naast huisarts en algemeen maatschappelijk werk (wijk-amw, schoolgericht- en 
mutiiprobieemgezinnen-maatschappelijk werk) zijn betrokken het Gezondheidscentrum Noord, de thuiszorg en de 
jeugdhulpverieningsinstellingen. 
Tweede rijn 
op basis van de kengetallen zullen mensen een beroep doen op de tweedelijns geestelijke gezondheidszorg (GGZ). 
waaronder ook de verslavingszorg en psychiatrieafdelingen van de algemene ziekenhuizen (PAAI). De klachten zullen 
zich manifesteren in de 'vorm van acute stressstoornissen, posttraumatische stressstoomissen, depressieve 
stoornissen. angststoomissen, middelengebruik en overige door het trauma geluxeerde psychische stoornissen. 

5. Overige aandachtpunten 
Desktrndigheidsbevordering 
De deskundigheidsbevordering zal integraal - instellingsoverstijgend - plaatsvinden met gebruikmaking van elkaars 
deskundigheid en ervaring. Hierbij zal ook gebruik gemaakt worden van deskundigen elders in het land, 

R••C*istratre , 
Unkorme - er) verplichte - registratie is een voorwaarde voor het volgen van de klant. het inzicht krijgen in de vraag 
het type vraag en het inzicht of er voldoende zorg is dan wel of er dubbelingen of hiaten zijn. Verder is het van belang 
bij het doen van onderzoek, bij het IAC als kenniscentrum, bij het concretiseren van de effecten van een integrale 
aanpak en bij de afstemming. Inzicht in de (lange) termijneffecten van de ramp op een zo'n breed mogelijk terrein 
vraagt uniforme registratie. Afspraken omtrent privacy zullen bij de registratie meegenomen moeten worden. 

6. Organisatie 
Voor de vormgeving van de in dit plan genoemde nazorg zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van de 
afstemmings- en samenwerkingsstructuren die reeds in Enschede aanwezig rijn. De organisatiestructuur van de 
Nazorg PSH hangt nauw samen met de organisatiestructuur van het IAC en zal er om die reden op worden afgestemd. 

7. Financiën 
Zoals al aangegeven zijn extra financiële middelen vereist om prioriteit te kunnen geven aan de getroffenen van de 
vuurwerkramp en de gevraagde hulpverlening zo snel mogelijk (voorkomen van onnodige wachtlijsten) en zo goed 
mogelijk (kwaliteit) te kunnen verfenen. Om de gevraagde zorg op basis van de kengetallen te kunnen leveren is voor 
de komende periode van 5 jaar een bedrag van 21 miljoen per jaar nodig. Omdat er - zoals beschreven in paragraaf 2 
- onduidelijkheid is over bijvoorbeeld het verloop van de hulpvraag in de komende 5 jaar en eventuele kwantitatieve 
invetdfeneffecten zal er jaarlijks een ijkmoment zijn, de eerste in juni 2001 . Op basis van de registratie kunnen 
aar :?mes geactualiseerd worden. Om effectief te kunnen werven (toekomstige medewerkers'zekerheid' bieden) 
zui;_n minimaal 2-jaars contracten aangeboden moeten worden. De middelen zullen dan ook voor twee jaar toegekend 
moz.ten worden. Op basis van de actualisering kan waar nodig een herschikking van de middelen met een op- of 
w ,.•mase beginnen, De ontstane financiële verplichtingen zullen in een afbouwfase meegenomen moeten worden. 

Op --,sis van de afzonderlijke plannen van de instellingen zijn de benodigde financiële middelen per jaar: 
14..'.0.000.- voor de PSH, zijnde preventie en hulpverlening (ook somatisch) in nulde, eerste en tweede lijn 

(voor de tweedelijns somatische zorg zullen aanvullende productie afspraken mogelijk/ nodig 
zijn) 
voor deskundigheidsbevordering 
voor registratie en monitoring 
voor coordinatie, administratieve ondersteuning, overhead e.d. 

2.-0.000.- 
0.000.- 

3._:0.000.- 

2t.=X0.000.- totaal per jaar gedurende 5 jaar. 

F. Bijdrage van vrijwillige hulpverleners 
Varaf de allereerste momenten dat de ramp zich voltrok, hebben honderden burgers vrijwillig hulp verleend aan de 
getro"enen. 
Naast de niet-matieriële zorg voor de getroffenen, werd al snel vanuit de Diekman ook de materiële zorg 
georganiseerd. Vrijwilligers speelden in beide trajecten een cruciale rol. Begonnen werd met een inventarisatie van de 
behoeften van de getroffene. Dit betrof zaken als huisvesting, huisraad. inrichting, kleding enz. Al deze hulpgoederen 
werdan bij dP i?iekmanhal geleverd, ontvangen, gesorteerd, geregistreerd, opgeslagen en gedistribueerd. In dit hele 
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proces speelden vrïlwel uitsluitend vrijwilligers een rol, met een bijzondere inzet van het leger. Uiteindelijk werd er voor 
gezorgd dat alle hulpgoederen op de plaats van bestemming arriveerden. Deze hete logistieke organisatie heeft veel 
inzet gevergd, en uitstekend gefunctioneerd. 

Onder'' {s de vele praktische werkzaamheden die verricht zijn door de vrijwillige hulpverleners, is juist ook het menselijk 
aspee: van grote waarde geweest voor de getroffenen. Iemand om mee te praten, om bij uit te huilen , om advies te 
vragen: de sociale aspecten zijn van groot belang gebleken. De onvoorstelbare inspanningen die zovelen geheel 
zalar;eloos voor de medemensen hebben verricht, zijn van onschatbare betekenis geweest. Het, door sommigen als 
zeer erupt ervaren, afbouwen van de Diekmanhal voor deze opvang, heeft in veel gevallen geleid tot het beëindigen 
van Ce vrijwilligersactiviteiten, en het uit het oog verliezen van elkaar. 

Het szl -3ekt echter voor zich dat ook voor de vrijwilligers, georganiseerd of niet, een goede nazorg van belang is. Vele 
vrijwillige hulpverleners zijn georganiseerd via bijvoorbeeld EHBO, kerken, Leger des Heils, stichting Karmel of andere 
vrijwiil:gersorganisaties. Velen zijn echter ook ongeorganiseerd. Daarom wordt, samen met de vrijwilligers zelf, voor 
deze vrijwilligers een aantal activiteiten opgezet. Van belang is overigens dat nog steeds tientallen 'vrijwilligers voor de 
getroffenen zeer actief zijn. en dat naar verwachting dit nog lange tijd zo zal blijven. Het is in eik geval evident dat de 
t;ehoa"a aan de inzet van vrijwilligers onder de getroffenen enorm is. 

G. Nazorg professionele hulpverleners 
c,zijn, gesprekken geweest met contactpersonen van professionele hulpverleners en zorginstanties en de hoofden 
p&o van de gemeentelijke diensten. 
in deze gesprekken is ingegaan op hetgeen aan nazorg gedaan is, hoe men hierop gereageerd heeft, huidige stand 
van zakan en de nazorg die komende periode zal worden gegeven. Daarnaast hebben wij ondersteuning aangeboden 
bij h2: regalen van de nazorg. De politie, brandweer en GGD regelen de nazorg zelf en hebben voor de mensen die 
van :: an het district komen, contacten gelegd over nazorg met de districten waar zij vandaan kamen. 
n,a  Y z''.:: -2 en brandweer hebben in grote lijnen op dezelfde manier nazorg aangeboden: directe zorg na de ramp aan 
de di. _ a`- betrokkenen waarbij Mediant aanwezig was. Mediant is de twee weken na de ramp aanwezig of bereikbaar 
gewees: voor de medewerkers. Daarnaast hebben het bestaande Bedrijfsongevallenteam (BOT) van de politie en het 
znde-::ssen opgerichte coördinatieteam van de brandweer gezorgd voor de interne informatievoorziening en de 
•rga^:•aiie van bijeenkomsten voor de direct- en indirect betrokkenen. De teams zijn nu bezig met het evalueren van 
de ge_'aagde nazorg en het onderzoeken van nazorg in de toekomst. 

U:t de --aspreken is gebleken dat de nazorg goed is opgestart en dat, er plannen gemaakt worden voor het regelen 
van nazorg in de toekomst. 
Omda: iedereen geïnteresseerd is in informatie over nazorg van andere instanties, vinden er gesprekken plaats tussen 
GGD. ;AD, politie, brandweer, Mediant en de gemeente. 
Ook :, dt vanuit dit project begeleiding/ ondersteuning verschaft aan ambtenaren die in de onderzoeken van de 

de commissie- Oosting en het OM worden betrokken middels interviews. 

H. Materiele nazorg 
in deze projectgroep is aan de orde: 
?;ryd•_gen voor snelle en zorgvuldige afwikkeling van inboedel- en opstalschades en schades aan rijdend materieel 

van particulieren. Dit betekent het meedenken, en met adviezen en idéejn komen over 
,_:,_c__ .vikkeling van verzekeraars, on- en onderverzekerde schades, uitkeringen hieromtrent uit het rampenfonds en 

fondsen en aankoop van restanten uithit gronden door het grondbedrijf. 
+:t s'.: ''ver: de projectgroep verzekeringstechnische expertise aan bij het bepalen van vergoedingen van de 
_ ^.e-:e vo_ opstaf, wanneer zij tot aankoop wet overgaan. 
e -:_Itkorst van de schadevergoedingen moet uiteindelijk een voor particulieren acceptabel eindresultaat 

_ zse,. _ « Z_-n. 
:eakget:ieden is structureel overleg gaande met de verzekeraars en de BCE. Dit overleg heeft inmiddels 

_are__ : eerd r een constructieve samenwerking tussen gemeente en die partijen. 

_.. _ _ _ -Cn 
:o• :_ cartoz_;iercn is het regelen van de verzekeringskant van de inboedelscnades in de loop van volgende week 

-:ra? :_,en=oben veel aandacht gevergd: 
e = ces van cessie: (omgang van beide partijen hiermee) 

. _. giroces rondom de opruiming van de inboedel. 
Mar-ne-:9-21 wordt er onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de gemeente als opdrachtgever van het ontruimen te 
'aten z :reden. een voorstel over de rol van de gemeente bij de ontruiming is in voorbereiding, en zal volgende week in 
::ns cz age aan de orde komen. 

And-2.-2 voorstellen waar aan gewerkt wordt, zijn: 
• ee- vergoeding van niet-verzekerde casco-schade aan particuliere auto's en evt. ander rijden materieel 
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• een regeling over of , in welke mate, en hoe om te gaan met on- en onverzekerdheid vanuit het rampenfonds of 
andere fondsen. 

Ondernemers 
Ten aanzien van de ondernemers is het hele proces nog meer in een beginfase. Wanneer de materiele schades 
daarvan inzichtelijk worden, zal dit een proces worden analoog aan dat van particulieren. On- en onderverzekering zijn 
ook hier bijzonder aandachtspunten. 

I. Materiele bijstand 
1. Oe noodregelingen 

De ramp van 13 mei jl. heeft een enorme materiële schade veroorzaakt. Gelet op de dringende noodzaak om 
direct en voortvarend hulp te bieden heeft de gemeente Enschede in nauw overleg met het Ministerie van SZW op 
basis van art. 11 Abw, eerste lid, een noodregeling getroffen. Deze regeling voorzag in de eerste kosten van 
opvang: 
a) De allereerste noodhulp direct na de ramp op zondag 14 mei jl.: 
b) De noodhulp levensonderhoud en kleding vanaf 15 mei jl.; 
c) Overbruggingsuitkeringen levensonderhoud. 
Gelet op de aard van de hulp en omstandigheden waaronder deze plaats vond zijn de vergoedingen met 
instemming van het Ministerie van Sociale Zaken om niet verstrekt. Er zijn ca. 3220 aanvragen i.v.m. noodhulp 
afgehandeld met een totaal aan uitgaven van f 4,8 miljoen. Voor wat betreft de noodvoorzieningen geldt dat er 
geen verrekenirgUnet eventuele schade-uitkeringen plaatsvind  . 

2. Oe financiële regelingen 1 t/m 111 
Teneinde snel in de meest dringende nood te kunnen voorzien en om ervoor zorg te dragen dat iedereen (ook 
degenen die niet of tot een te laag bedrag verzekerd zijn) over een basisvoorziening kan beschikken, heeft de 
gemeente een drietal regelingen opgesteld voor de slachtoffers van de ramp. Deze regeringen worden 
ondersteund door de regering. de gemeente Enschede, de woningbouwcorporaties en het Rampenfonds. De 
juridische grondslag voor deze regelingen is gebaseerd op art. 11, eerste lid van de Algemene Bijstandswet. De 
bijdragen op grond van deze financiële regelingen worden in principe om niet verstrekt. Wel is door het Ministerie 
SZW en het Nationaal Rampenfonds als voorwaarde gesteld, om in te stemmen met en mee te betalen aan de 
financiële regeling, dat verrekening met uitkeringen van verzekeraars plaats dient te vinden. Verrekening met de 
verzekering vindt plaats tot aan de som die door de gemeente Enschede aan belanghebbende islwordt voldaan: In 
verbárid-hr rmëeisTëlanghebbende verzocht een acte van cessie te tekenen. Dit geldt zowel voor regeling 1 a s 11. 
fnmr dels is in het coBe-ge van B & W d.d. 08.06.2000 beslote dat voor wat betreft het onderdeel 'eerste kosten' 
varfregetirig-ren 11 geen verrekening hoeft plaats te-tindeti.l2eze-twsfi~ leidt ertoe dat bij regeling 111 
verrekening met de verzekenngsuitkeringen eveneens niet aan de orde is, aangezien deze rege mg voorziet in de 
vergoe ing van eers  e kosten. _ 

Uitgaven financiële regeling I: 
Op 14 juni jl. zijn in het kader van regeling 1 550 aanvragen van de 675 aangemaakte aanvragen afgehandeld 
t.b.v. mensen met een verwoest of onbewoonbaar huis, met een totaal aan betalingen van f 14,2 miljoen. 
Financiële regeling II: 
;.let de uitvoering van regeling 11 zal naar verpachting in week 25 een begin worden gemaakt. 
Financiële regeling til: 
De uitvoering van regeling III start eind junifbegin juli 2000. 

3. ï oraaf geschatte kosten 
De totaal geschatte kosten van de financiële regelingen komen daarmee op j 4.8 miljoen noodhulp T huidige 
situatie regeling t f 18.6 miljoen + nasleep regeling 1 12 miljoen - f 25.4 miljoen. De kosten van regeling Il en III 
z;• eerder op f 1.- resp. f 3.5 miljoen geschat. Totaal ca f 30 miljoen. Dit geld-wordt in eerste instantie 
vrorgeschoten door de gemeente. Na aftrek van wat verzekeraars n.a.v. de acte van cessie betalen, blijft er naar 
3 wachting een financieel gat dat voor een deel voor rekening komt vari hel ministerie van SZW (via de 
czondere bijstand). Het tekort dat overblijft. komt voor rekening van het Nationaal Rampenfonds. Hoeveel dat zal 
zijn is nog niet bekend. Volgens een eerste berekening zal gelet op de aard van de kosten ca. 19.5 miljoen in 
_-̀er geval niet worden verrekend met schacc-uitk—eringen. Dit los van onder- Jniet verzekéid"zijn:` - --

J. Herhuisvesting bewoners 
Er zijn ca. 560 huishoudens gehuisvest. Aan iedereen die zich heeft gemeld voor vervangende huisvesting is een 
aarzieding gedaan. Een groot deel is ook daadwerkelijk ondergebracht. We hebben echter nog steeds te maken met 
he: naijleffect van mensen die zich tot nog toe niet hadden gemeld en een enkel geval waar in de communicatie iets is 
misgegaan. Een deel van de mensen is tijdelijk geherhuisvest. Voor een deel is dat inmiddels in beeld en voor zover 
da: nog niet het geval is, is o.a. in de bewonerskrant nogmaals kenbaar gemaakt dat mensen die vinden dat ze niet 
adequaat gehuisvest zijn, zich kunnen melden bij een van de corporaties. 
Voor de mensen die niet adegaat zijn ondergebracht loopt nu een tweede huisvestingsronde. Omdat die van geval tot 
gevat maatwerk is, zal deze operatie enige tijd in beslag nemen. Doelstelling is dat per 1 september dat voor 80 % is 
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gc,uFa. Uiteraard krijgen de echte "knelsituaties" voorrang. Om deze operatie zo snel mogelijk te laten verlopen. 
werden alle vrijkomende corporagewoningen in Enschede in de komende maanden primair ingezet t.b.v. 
r;,^uisvesting van rampslaehtoffers. Bovendien wordt de verkoop van corporatiewoningen (behalve aan zittende 
r-aders) voor de komende periode stilgelegd. 
vin het totaal aantal gehuisveste gezinnen zijn er ca. 50 buiten Enschede ondergebracht en circa 100 in particuliere 
r__rNoningen (al dan niet van beleggers) in Enschede. 
v. _ar problemen bestaan ten aanzien van verschillen in oude en nieuwe huurprijzen wordt gewerkt aan oplossingen 
-. door een huurgewenningsbijdrago- Voorzover daar toestemming van het rijk voor nodig is zullen we ons daarvoor 

K. Herhuisvesting bedrijven 
desk voor ondernemers 
Bij de Helpdesk zijn 465 ondernemers, kunstenaars en verenigingen e.d_ geregistreerd als 'getroffen' 
284 ondernemers hebben zich zelf gemeld 
de resterende 181 zijn bekend als getroffen en aangeschreven met de vraag of de helpdesk voor hen iets zou 
kunnen betekenen. 
:dan 261 bedrijven is reeds een accountmanager toegewezen. Met dele onderneiners is een volledig 
intakegesprek gevoerd 
aamensing Helpdesk Syntens, Activa, MKB Nederland, Kamer van Koophandel, OOM, Hogeschool Enschede, 
Twentse Ideeën Bank. In totaal hebben al deze organisaties 35 adviseurs ter beschikking gesteld die als 
accountmanager voor de ondernemers fungeren. 
De meeste vragen gaan over toegang tot het gebied, verzekering in relatie tot schadevergoeding en 
wansprake lijkstelling 

r_•' wisvesting 

t 6 juni 2000 is de stand van zaken als volgt: 
• Bedrijven en instellingen die vervangende huisvesting hebben gevonden: 27 stuks 
• Bedrijven en instellingen waarvoor een andere oplossing is gevonden: 2 stuks 
• Bedrijven en instellingen die terug gaan/zijn gegaan naar het oude pand. 6 stuks 
• Bedrijven en instellingen waarvoor nog gezocht wordt: 25 stuks. Aan 10 hiervan is vervangende ruimte 

aangeboden waarop men (nog) niet is ingegaan. 
C. -icos-to gerealiseerde huisvesting is tijdelijk (met narde Buisvesting voor de kunstenaars). Met name de grotere 
ce_ •ijven hebben permanente vervangende huisvesting gevonden. 
t•:a -- uisvesting is gerealiseerd in leegstaande winkellbedrijfspanden (makelaarsbestand), in leegstaande 
cc-eentepanden (Laares bijvoorbeeld), in door eigenaren beschikbaar gestelde panden (bijv. 1'wentectoren) en in 
r. ruimte in bedrijfsverzamelgebouwen (Rigtersbleek en Hardick + Seckel). 
. ,_•^ uisvesting vraagt om maatwerk. Veel ondernemers zijn nog niet in de fase van herhuisvesting: de ondernemers 
- i op dit moment nog met veel vragen over verzekering, klanten, wel/niet doorgaan. 

G-:':riming bedrijfspanden 
+.+_-_f eind week 25 wordt gestart met de eerste ontruimingen van bedrijfspanden. Dit zal allereerst bedrijfspanden uit 
c:--1  :. •onbuurt betreffen. Ontruiming van panden uit het asbestgebied kan pas plaatsvinden na sanering. 

--: •matievoorziening 
i.-̀ : •-iatievoorziening voor ondernemers vond in de eerste weken na de ramp plaats in de vorm van bijeenkomsten en 

-2n. Vanaf 1.4 juni wordt (ook) gewerkt met nieuwsbrieven. 
? ? ikomsten: 

zijn twee officiële informatiebijeenkornsten geweest op 23 en 30 mei 2000 in het Ondernemingshuis 
:eorganiseerd door de Kamer van Koophandel, gemeente en MKB Nederland). 
_+nsdagavond 13 juni is de eerste informele bijeenkomst geweest voor getroffen ondernemers (ook in het 
ondernemingshuis). Deze informele bijeenkomsten zijn een initiatief van de ondernemers zelf. 

. =_:asbrief.• 
- _-,i 2000 is de eerste nieuwsbrief voor ondernemers verschenen. De nieuwsbrief is een gezamenlijk product van de 

.ante, Kamer van Koophandel en MKB Nederland. De nieuwsbrief zat de eerste tijd wekelijks verschijnen. 

.: -.ing financiële opvang getroffen ondernem-ers 
bedrijven /instellingen e.d. (het werkingsgebied van de stichting strekt zich ook uit tot de getroffen 

_:: 'ingen/verenigingen c.d. )waarvan het pand volledig verwoest of langdurig onbruikbaar is: 116 
Esp :; 3ieerde bijdragen het fonds: 22 keer 120.000.- (voorschot zwaarst getroffenen) en 1 keer huursuppletie voor 1 
;.a 

watit totaal aantal uitkeringen of huursuppletie: 80 

S.:-aderaming ondernemingen rampgebied 
Ra- ng door Deloitte en Touche en 180 Research: 513 miljoen (exclusief schade Grolsch). Deze raming betreft 
c_s:_!schade en inkomsten- en omzetderving voor 2000. 
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Aan Deloitte en Touch is opdracht verstrekt een nader advies te verstrekken over de omvang van het verzekerde en 
onverzekerde deel van de schade. 

PrcJrctstructuur hulp aan ondememers 
In -.N 3ak 26 zal een formele projectstructuur voor hulp aan ondernemers op papier worden gezet door de gemeente en 
ee .<amer van Koophandel. 

L Herhuisvesting schoten 
H_: _antal schoten dat schade heeft opgelopen tij de vuurwetkïaiiip bedraagt: 4 scholen in de binnenring, 9 locaties 
van scholen in de buitenring en 10 scholen buiten de buitenring. 
D-• srgst getroffen schoolgebouwen zijn de locatie Boddenkampsingel van Het Stedelijk Lyceum, de lucatle 
& enkampsingel (de Taalsdioof) van het ROC Oost Nederland en de locatie Dr. Van Damstraat van de openbare 
basisschool "De Noordlinde". 
D3'ocatie Dr. Van Damstraat van De Noordlinde is momenteel gehuisvest in het multifunctionele gebouw in de 
Es.;•arke. De verwachting is dat tot aan de zomervakantie de kinderen hier gehuisvest zuilen worden. Het 
leetingenvervoer wordt via de gemeente geregeld. Het gebouw ligt nog steeds in de binnenring. 
Herstelwerkzaamheden zijn nog niet gestart. 
De :ocatie van de Boddenkampsingel van HSL is zodanig hersteld dat na de Hemelvaart de lessen weer zijn hervat. 
Nie: alle lokalen kunnen nog gebruikt worden. Herstelwerkzaamheden worden nog verder uitgevoerd. 
He:szetwerkzaamheden worden overigens met het oog op de VMBO-ontwikkeling provisorisch uitgevoerd. 
De .cCatie Boddenkampsingel van het ROC-ON is ondergebracht op andere locaties van het ROC in Enschede. De 
verzachting is dat het gebouw zo goed als afgeschreven kan worden beschouwd. 

M. Sanering rampgebied 
Ge_:ndheidsrisrcos's ' en de zorg voor de in het gebied liggende bezittingen van bewoners, ondernemers en andere 
g._=:-:"enen nopen ons de bereikbaarheid van het rampgebied te beperken. In het kader van de afwikkeling van 
ve-zekerde schades worden bewoners door de verzekeraars in de gelegenheid gesteld zaken die zij wensen te 
ba--.uden uit de woningen te selecteren. De woningen in het gebied dat thans nog door schuttingen is afgeschermd 
w,-•-., gedurende deze week nog door de bewoners bezocht, vergezeld van o.a. een verzekeringsexpert. Enige 
w---t devotie goederen (in materiele en immàteriéie zin) kunnen worden meegenomen, andere worden gesnerkt en 
vc _ sns een planning uit do woningen gehaald. Om dit proces zo soepei eri vlut mogelijk te doen verlopen, Is een 
pi_-:ting opgesteld. Waar de planning in individuele gevallen knelpunten oplevert, worden in overleg met betrokkenen 
m__.nrerkoplossingen gezocht en gevonden. 
In-edels hebben de verzekeraars in het overgrote deel van de gevallen de schadebedragen reeds uitgekeerd. 

E: cestaat aanleiding om aan te nemen dat op het Bamshoeve terrein asbest aanwezig is die gezondheidsrisico's met 
zie- <an brengen. De aanwezigheid van andere gevaarlijke stoffen is niet uitgestoten. 

-jet hele gebied wordt door externe deskundigen onderzocht op aanwezigheid van mogelijke schadelijke stoffen. 
•a EOD inspecteert op de aanwezigheid van vuurwerk en zal dat ruimen en afvoeren. 
.•ihankelijk van de snelheid van uitruiming van de goederen uit de woningen, de uitkomsten van de onderzoeken. 
:a noodzakelijke sanering, de mogelijkheden van en overeenstemming over stoop etc. kan het gebied worden 
. -ijgegeven. 

N. R gistratie bewoners en slachtoffers 
Ir: -:: kader van het project is bij de afdeling Publiekszaken de hoogste voorrang gegeven aan het opbouwen van het 
0-:-_Amdenbestand. De ontheemden zijn de bewoners waarvan de woning volledig is verwoest of onbewoonbaar is 
v. -- _rid. Zij zijn ni et meer bereikbaar op het adres waar zij staan ingeschreven in de Gemeentelijk Basisadministratie 
P_-i: ansgegevens (GBA). Er is daarom grote behoefte aan een actueel dn volledig bestand van hun tijdelijke 
v_ _ :plaatsen. 

L- ,gspunz zijn ee lijsten met venvoeste en onbewoonbaar verklaarde woningen van de Bouw- en Milieudienst van 
1= - ai en ce bewoners daarvan op 13 mei volgens de GBA. Vanaf maandag 22 mei zijn uit diverse bestanden de 
v_•-. edel jke tijdelyke verblijfplaatsen en telefoonnummers hieraan toegevoegd. In opdracht van Publiekszaken heeft 
e _ :>eg ervaren enqu2teurs van 1&0 Research vanaf 25 mei alle betrokkenen opgebeld en gevraagd naar de juiste 

`plaats en die fan hun huisgenoten. Op 31 mei was van meer dan 87 % van de circa 1200 bewoners een actuele 
v= - . plaats achter âald. In cie eerste werkweek van juni zijn de gegevens gecompleteerd op basis van later 
c:--.:ngen informatie, waardoor het Ontheemdenbestand nu voor 99 % compleet is. 

He; -eeft enige weken geduurd voordat een betrouwbaar bestand beschikbaar was. Terugblikkend kunnen daarvoor 
als -.:.,zaken worden aangegeven: 

-,perfecties in de uitgangsbestanden. 
- .F) tijdelijke registraties is onder druk van de omstandigheden niet altijd dezelfde schrijfwijze van namen en 

: ;delijke adressen gebezigd. Dit bemoeilijkt het 'matchen' van verschillende bestanden. 
-et heeft ook enige tijd geduurd voordat de vele gemeentelijke instanties die registraties bijhouden hun 
erkzaamheden op elkaar hebben afgestemd. 
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alles heeft tot gevolg gehad dat de communicatie met de bewoners niet altijd optimaal is verlopen. Terechte 
klacnten zijn geuit door mensen die zich op verschillende plaatsen hadden gemeld, maar nog steeds verstoken bleven 
vin nieuwsbrieven. In het bijzonder geldt dit voor de mensen waarvan de woning niet onherstelbaar is beschadigd en 
:•a -us in principe kunnen terugkeren naar hun woning. Doordat voorrang is gegeven aan de mensen waarvan de 

volledig is verwoest of onbewoonbaar is verklaard, heeft deze groep geruime tijd te weinig aandacht kunnen 
<r zen. Een deel van deze bewoners verblijft nog steeds tijdelijk elders. Op dit moment wordt uitgezocht wat hun 
,:.:__,lk adres is, zodat ook zij voldoende informatie kunnen ontvangen. 

beheer van het Ontheemdenbestand wordt intussen verder gewerkt. Allerlei uitzoekwerk is nodig. Zo is 
--.aken dat een aantal bewoners niet volgens de GBA stond ingeschreven op een adres in het rampgebied, maar 

.:-.:aart daar feitelijk wel gewoond te hebben of andersom. In deze gevallen wordt volgens de normale GBA-
_r; allures wordt in een onderzoek ingesteld. 

de verstrekking van gegevens uit het Ontheemdenbestand hebben B&W op 31 rnei richtlijnen vastgesteld_ 
Ge-eentelijke instanties en geautoriseerde GBA-afnemers kunnen gegevens krijgen voor de uitvoering van hun taken. 
Ir --, tingen zijn bijvoorbeeld vertrekt aan de GGD, de Politie en de Belastingdienst. Het Ontheemdenbestand wordt 
r_ vuldig gebruikt om mailings van de gemeente te versturen. Andere gemeentelijke diensten zoals DMO en tiet IAC 
n=----en toegang tot het bestand. 
V:-r instanties waarmee de bewoners al een relatie onderhielden, zoals kerken en verenigingen, en individuele 
ca•s-inen op zoek naar bekenden, bemiddelt Publiekszaken door brieven en dergelijke door te sturen. Overige 
v=_•_:eken worden in beginsel afgewezen. 

Cr: ar verantwoordelijkheid van de directeur Burger- en Algemene zaken wordt een plan uitgewerkt voor oe registratie 
v--zewoners en slachtoffers. 

O. ,n- en externe communicatie 
1 _ngspunt van de communicatie-strategie is dat de gemeente alles in het werk stelt ons het leed van de 

:'tenen, materieel en immaterieel, zoveel als mogelijk is te verzachten ('caring government'). De ramp-
:-  , unicatie geeft uitdrukking aan de door het collage gedane belofte. 

::rimaire focus op getroffenen en nabestaanden; 
zersooniijke communicatie boven niet-persoonlijke. 

--s a weken is er organisatorisch een duidelijke scheiding aangebracht tussen de concern-communicatie van de 
G= -eente Enschede en de ramp-communicatie. Simpelweg omdat de communicatiebehoefte rond de vuurwerkramp. 
y-::: is en voorlopig zal aanhouden. Een duidelijke scheiding tussen reguliere en ramp-communicatie voorkomt 
, , , . arstanden, onduidelijkheid en fouten in de communicatie. 

.-_yblikken' dient te worden beperkt. Een dergelijke richtlijn geldt in elk geval tot na het afsluiten van de lopende 
_-:_ -zoeken (GVO. commissie Oosting, onderzoek letselschade-advocaten). Coordinatie en tijdige afstemming in de 
_: --unica:ie is van vitaal belang en geldt voor een ieder die (in)direct betrokken is geweest. Een en ander is 
-_::_akelig{ om de consistente lijn. welke gedurende de rampenstatus is gehanteerd, vast te houden. 

- 'voor:.iitkijken' bestaat geen enkel bezwaar, mits dit gebeurt onder communicatieve regie. Het is van het 
:::ste belang dat rekening wordt gehouden n. si de getroffenen. Zij dienen voor hen relevante informatie niet via de 
_ ::e vernemen,. De primaire focus daarbij is •_ ericht op de getroffenen. 

-unica rie-duels tellingen 
-at tijd;;, adequaat en persoo.aijk info, rmeren van de getroffenen van de vuurwerkramp over voor hen relevante 
: -,wikkelingen. 
-et tijci_ en adequaat informeren van de im ondes van Enschede over voor hen relevante ontwikkelingen. 

_ - et tijd:_ en adequaat informeren van alle c:=~sten en instanties welke bij de vuurwerkramp eidot de nafase zijn 
:e:roRten. Zowel op lokaal, regionaal, provi,-,--;aal en landelijk niveau. 

. _- gspun:an hierbij zijn: 
-et ont.vi<kelen en uitvoeren van een eene.:icige communicatie-strategie binnen de kaders van de gemeentelijke 
.ranhvoordelijkheid, zodanig Gat wordt voicaan aan de eisen van zorgvuldig bestuur. 

z - et voeren van een eenduidige communicatie-regie voor alle betrokken diensten (direct en indirect), zodanig dat 
-:rake kan zijn van een consistent beleid. 

_. tenen informatie te verstrekken over die zaken betreffende de vuurwerkramp die van invloed kunnen zijn op de 
:ende onderzoeken. Een en ander conform de wettelijke kaders. 

P.: _ . 3orlier,ting 
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pm met een eenduidig beeld naar buiten te treden en niet in een situatie te belanden waarin via de media zaken 
v,erden bediscussieert, worden alle mediacontacten (d.w.z. van college, diensten, politie, brandweer, GGD, AAD. RIT) 
ec elkaar worden afgestemd via centrale naramp communicatie afdeling van de gemeente. Het cluster 
persvoorlichting van de naramporganisatie begeleidt daarbij de mediacontacten. 

iliakS••oorlichting 
C.apublieksvoorlichting ten aanzien van de nafase vuurwerkramp zal plaats vinden via het opgerichte IAC (Informatie-
- adviescentrum). Teneinde tegemoet te komen aan de grote behoefte van de burgers aan een centraal put°rt waar 
a vragen in relatie tot de ramp kunnen worden besproken en beantwoord, is door communicatie op het IAC een 

.:-int office' ingericht. De pubtieksvoortichters die namens communicatie gevestigd zijn in het IAC, vormen de 
,enaamde 'front office' van de afdeling communicatie. Nazorg en alles wat daarmee samenhangt is een van de 

;,_—sfddoelstellingen in de nafase vuurwerkramp (zgn. caring government). In dat kader is de publieksvoorlichting 
(t-,'irmatie en communicatie) van de burgors in de nafase van essentieel belang. 

C✓:alstelling publieksvoortichting IAC 
Zorgvuldige en geintegreerde informatievoorziening draagt bij aan het verwerkingsproces bij de direct 
betrokkenen. 

2. Het teruggeleiden van de veel voorkomende of opvallende informatievragen naar de hulpverlening, waarmee 
het IAC (met als onderdeel publieksvoortichting) tevens de functie van kenniscentrum vervult. 

F-. jectvoorlichting 
ï e-, behoeve van de nafase van de ramp zijn binnen de gemeente een zestiental projecten vormgegeven. Er bestaat 
een onderscheid tussen het IAC (de 'front office', die communicatief vormgegeven is in het cluster publieksvoorlichting, 
z- - neven) en de projecten in de organisatie van de gemeente Enschede. Aan de geformuleerde projecten wordt een 
w ., municatieve prioriteit toegekend en voor ieder project wordt een communicatieplan ontwikkeld en uitgevoerd in het 
c _ster projectvoorlichting. De projecten worden periodiek onderling op elkaar afgesterrrd, gerrrunitared en waar nodig 
^. ;esteld. 

P. =inancfën 
C•.•.rricht (gemeentelijke) kosten 
.n aanzien van een belangrijk deel van de door de gemeente te maken kosten kan de gemeente een be►oep doen 

on diverse bestaande bijdrageregelingen op basis vanonder meer de wet Rampen en zware ongevallen, alsmede de 
c•andweerwet 1985. 
C: gemeente Enschede dient op grond van het Besluit rijksbijdragen gemeenten bij rampen (uitwerking van artikel 25 
v•- d? Rampenwet) uiterlijk 31 december 2001 een van bewijsstukken voorziene opgave van de gemaakte en nog te 
r_'<n kosten aan de minister van Binnenlandse Zaken te verstrekken. 
i•;- Concern heeft met de controllers 1 administrateurs van de diensten afspraken gemaakt over administratie van de 
c- eentefijke kosten inzake de eigen personele inzet, externe advisering en de inzet van materieel e.d.. 
,• - nenteet wordt de laatste hand gelegd aan een eerste voorlopige overzicht van de gemeentelijke kosten. 

C. -:acren Rijk en Europese Unie 
r veau 

Cc -.! lesniveau is eveneens een projectorganisat:e ingesteld tbv de ramp, waarbij de tweedeling is gemaakt zoals 
_-j•zer al genoemd, te weten die in directe gevctgen en kosten van de ramp enerzijds en de wederopbouw anderzijds. 

:;verse arnotenartn van deze projectorganisatie vindt frequent overled plaats. 

=ede=; gemeentelijke kosten en schade 
_.- zmbtenaar van het Ministerie van Binnenlandse Zaken is enkele weken bij de gemeente Enschede gestationeerd. 

- ._,< Des+zat uit het verstrekken van inforrna: e en het adviseren van de gemeente Enschede over de 
._;e:,veryaecingen door BZK op basis van Ereei 25 van de Rampenwet. 

zijn er bij diverse ministeries aanspr_--•ounten aangesteld tbv de gemeente waar Ce gemeente 
,__:,,-nten kan neerleggen. 

=el tive,-4eropuouty 
!• --: kader vun het project wederopbouw is cer• < orte termijn aanpak gekozen, waarbij tap trasis van enkele 

-stormsessies met ambtenaren en bestuur ce:racht wurdl een eerste zeer ruwe schets van de herontwikkeling op 
'; .: ellen. Deze snelle slag is ingegeven door de vraag jan OZK orn op zeer korte lennijn errig inzicht te kunnen 
,a •::.iy•n in de kosten van de wederopbouw. 

:_at hierbij nadrukkelijk om een eerste ruwe schets van de wederopbouwplannen. De komende maanden zullen 
ce _:innen nader geconcretiseerd worden in overleg met betrokkenen. 
C.: neet uitmonden in een aanvullend GSS convenant in oktober. 

G Fondsen 
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Naas: et rampenfonds (giro 777) is op initiatief van de gemeente de Stichting vuurwerkramp Enschede opgericht. De 
aaNeting tot de oprichting van deze stichting is het feit dat we er gitten waren waarbij de gever aangaf dat de 
jests -rg breder diende te zijn dan alteen particulieren, maar bijvoorbeeld ook ten goede zouden moeten komen aan 
inst2•;•r;en. Omdat het rampenfonds dit in haar doelstelling niet heeft staan en het onwenselijk werd geacht dat dit 
gele :: een gewone rekening van de gemeente zou worden gestort is deze sliding opgericht. 
Ten:='oeve van het bedrijfsleven zijn er verder nog twee stichtingen actief te weten de Stichting 'Bedrijfsleven helpt 
cetrc-.^en" en de Stichting Financiële opvang getroffen ondernemers" 

De 7a ..n on_ergebracht bij de bovengenoemde stichtingen en fondsen kunnen een rol spelen bij de afhandeling van 
de s• _de en de advisering hierover door de Commissie financiële afwikkeling vuurwerkramp. 
_en =-:=_ r aandachtspunt is om zicht te krijgen op welke mensen, bedrijven en instellingen een financiële bijdrage 
nebz_ - yelev rd aan de bovengenoemde fondsen. Middels een gericht communicatietraject zal richting deze partijen 
een :::;ende vorm van dank worden betuigd. Een werkgroep is bezig met het verder vormgever` vair dit traject. 

Codr_. -3tie van geldstromen 
Van es_entieel belang is dat er een integraal actueel overzicht bestaat van alle potentiële geldstromen. Om dit te 
,•aarz •ysn is de projectleider Financiën aanwezig bij alle besprekingen met bewiiidstieden ! rijksambtenaren, waarin 
maje_'_ financiële kwesties aan de orde worden gesteld en worden toezeggingen over financiële bijdragen gemeld bij 
de pr:._zdeider financiën. 

Als,_- —,ing met andere projecten 
Iet : -:. 3ct Financiën heeft een nauwe relatie met het project Materiele Nazorg, het project wederopbouw en de 
Cr' orn — ,sie Financiële afwikkeling vuurwerkramp. 
=en ; azt van de werkzaamheden van het project Financiën dient als input voor de werkzaamheden van de Commissie 
=in2-: e afwikkeling vuurwerkramp. Deze commissie wordt ingesteld door B&W en krijgt tot taak advies uit te 

aan ce gemeente omtrent de wijze waarop kan worden voorzien in aanvullende financiële tegemoetkomingen 
;n ge ey.n sci^sden door particulieren, instellingen, verenigingen, stichtingen, kerken en bedrijvers. 
Vcc,-: , -,r van oe commissie wordt de heer van Lidth de Jeude, burgemeester van Deventer. Verder hebben zitting een 
ven -woorciger van de verzekeraars, de stichting nationaal rampenfonds en als waarnemers de ministeries van 
BZK, = en S_ W. 

Q. Dc.•:mentatie en archivering 
in he: z an van aanpak van het project onderzoek en archief en verantwoording is aangegeven, welke activiteiten 
_nda•-: Ten -n goten worden ter voorbereiding op de onderzoeken naar de vuurwerkramp (m.n. inspecties en 
-or--- 3_1e-Oosling) en met het oog op de verslaglegging/verantwoording aan de gemeenteraad. Inmiddels is een 

aan 4aics uitgevoerd dan wei in voorbereiding genomen. In dit voortgangsbericht noen wij verslag van de 
Winde -. ;ven a= iesi de stand van zaken daarbij (gereed, in voorbereiding) en het tijdstip waarop nieuwe deelproducten 
zog2 . • :•d wc, den. Hierbij onderscheiden wij de volgende onderdelen van het project: 
t , -.: -ameling van schriftelijk materiaal: 
2. .- : Aeliit3 voorbereiding op de onderzoeken en de verantwoording aan de gemeenteraad: 
_. ::ere vc •rb•reiding op de onderzoeken: 

aam _ eng van schriftelijk materiaal 
1, = - _: oinren de cemeente aanwezige schriftelijke materiaal dat relevant is voor de voorbereiding op de 

: - - _. zo. fan van •l.e inspecties, de commissie-Oosting en het is inmiddels verzameld. 
.2.:: :z cz die betrekking hebben co de rampenorganisatie (vanaf zaterdag 13 mei t!m woensdag 24 

— _ 3.CG sur), zijn inmiddels alle gearchiveerd. Dit evenwel met uitzondering van de verslagen van het 
-:inc. _Dunt BMD welk document nog in bewerking is, omdat het niet volledig was. 

_3. _-- :om: natie b,i de beschikbaarstelling van dossiers aan de inspecties (en ook aan de commissie-Oosting) is 
eni<e:-2 dossiers inbeslaggenome i zijn door het OM in het kader van het strafrechtelijk onderzoek: 

__: cc: -,, na:ie-:verleg met de inspecties en het OM op 8-6-2000 is de afspraak genaakt, dat uit deze dossiers 
-- Joc_-ent_7,aan de inspecties verstre< zullen worden zonder instemming van het OM, inspecties en OM 

de5 -•ver sa-nen in overleg treden. 

a1 L -- _t1G_ rB vi-1.• Breiding op de onderzoeken en de verantwoording aan de gemeenteraad 
_ t = .:1r?- 3_S ver-unningverlening aan S.E. _;reworks en toezicht op naleving 

st e :.en oergelijk feitenrelaas op, dat ;n week 24 gereed zal zijn. Verder zal het feitenrelaas. aangevuld 
::en —=-- feit,el.j4e gegevens die door de behandelende ambtenaren nog kunnen worden gereconstrueerd aan 

-- -and a.^. age'Ca's, uit hun herinnering e.b. 
..2 :erste•—iing COT 

3 : op c.: gunt zullen we gebruik maken van net COT, dat ons in de afgelopen periode ons waardevolle adviezen 
vers:rekt oe.) basis van hun wetenschappelijk expertise en ervaring bij 

-;d 3..: •:are --oorbereiding op de onderzoeken 
3. 1 ? ian a_npak van cie inspecties 



Inmiddels is het plan van aanpak van de inspecties gereed. Op basis van dit plan van aanpak en de daarop 
gegeven toelichting hebben wij een eigen leidraad voor te interviewen personen opgesteld. 
0-3 interviews zijn op ta-6-2000 van start gegaan, en wet bij de Brandweer. Op 13-6-2000 zijn de te interviewen 
c?rsonen van de Brandweer daarover nader ingelicht en daarop verder voorbereid. Daarbij zijn de leidraad en de 
-recktist, in de vorm waarin deze nu beschikbaar zijn, al gebruikt. 
D,3 eerde: geplande interviews worden aangekondigd door het voor de gezamenlijke inspecties werkende 
zgistiek Centrum Inspecties (LCI) bij de projectleiding van dit project en vervolgens voorbereid volgens de 
cvereengekomen aanpak. Verdere interviews zijn op dit moment nog niet aangekondigd. 

3.2 Orcerzoek van de commissie-Oosting 
Ce commissie werkt op dit moment aan een onderzoeksplan, dat op 29-6-2000 in Enschede bekend gemaakt zal 
v.;r,en. Daarin zullen vijf deelonderzoeken worden onderscheiden: 
_. veiligheidsonderzoek; richt zich m.n. op de oorzaak van de ramp; 
b. vergunningvertening, handhaving en toezicht; 
C. voorbereiding en uitvoering van het rampenplan, openbare orde en veiligheid; 
d. gezondheidszorg; 
e. de praktische hulpverlening (opvang, IAC, financiële steun, e.d.). 
Een zesde te onderzoeken item loopt door alle deelonderzoeken heen en omvat communicatie en coordinatie. 
I.Izor wat betreft de afstemming met het OM op het punt van informatievoorziening (processen-verbaal, 
ir:erviewverslagen en documenten), wordt een samenwerkingsprotocol opgesteld, vergelijkbaar met dat tussen 
haf OM en de inspecties. 

R. Toekomst 
Rece is een s:art gemaakt met de voorbereiding van de ptanvorming voor de wederopbouw van de rampwijk. 
Daamze is een (voorlopige) projectorganisatie op poten gezet en is een procesmanager aangetrokken. 
:n het :r•ject warden drie sporen onderscheiden: 

C_mmuni:atie 
2. _- Jisch-;nancieel 
3. = _: vorm."•9. 

_e start van het wederopbouw-proces is een startsessie gehouden, waar naast vertegenwoordigers van de 
::em ook vertegenwoordigers van o.a. de woningbouwcorporaties, OPS, wijkraad aanwezig waren. Tijdens de 
startsessie zijn ingrediënten geinventariseerd die voor de verder planvorming van belang zijn. 

D•a ko-rsndc p: riode wordt aan een plan van aanpak gewerkt orrr de planvorming voor te bereiden. Dit plan van 
=anpz-< zal me_io september 2000 gereed zijn. 
-et r.=r van aanpak gaat in op een aantal belangrijke strategische keuzes (inhoudelijk en procesmatig) en beschrijft 

st_::an dia doorlopen zullen worden om tot plarivurming te komen. Essentieel daarin is een goede communicatie 
met c= (voormalige) bewoners. Het hiertoe uit te stippelen communicatieproces zal in hoge mate richtsnoer zijn voor 
aa inr:zisng van de planvorming. 

Erg ce :_;teltin _ van net plan van aanpak zal een antwoord worden gegeven op het aanwezige spanningsveld tussen 
de irt:oefte om zo snel mogelijk te starten, en anderzijds het besef dat er voor de hele volgende eeuw 

r:ralr7- :: erca werd moet worden, hetgeen (inhoudelijk en prucesrnatig) een zorgvuldige planvóórberer'ding 
-:)cc <=_lijk rr,akt. 

,'t de : inning worden de volgende stappen op hoofdlijnen onderscheiden: 
.= = jan ..:,----pak 

. ? =-•norm,-: 
medio september 2000 
medio 2001 

itwe - -• ^g medio 2002 
be-- • oplevering eerste woningen 2003 

5. Ris':3Arive-tarisatie 
1 i E • JLL: vA SEPARAAT BESLUIT COLLEGE TERZAKE) Voorlopige tekst: 
e  _ =k di.: -gis college heeft uitgezet ten aanzien van dit project is 

_ztua! _ _ ren van de bestaande inventarisatie van risicodragende bedrijven, 
a--« as in : e .winnen omtrent do samenhang tussen verstrekking van bouw- en milieuvergunningen, en 

-__k o;:.Drte termijn van bedrijven die. naar een eerste beoordeling, veiligheidsrisico's met zich mee brengen 
_ _ omwz -enden. 

De a;:: , ng Arti:.=u heeft extern deskundigen ingeschakeld om de r(sico's van een aantal bedrijven in Enschede op zeer 
•._-ne : z: mijn in oeeld te laten brengen. Het gaat hierbij tot nu toe om HS'T (distributie, Transportcentrum). Air BP 
:anks:_:'on bu.;erluchthaven, Vliegveldweg). Haarman Vuurwerk (de opslag aan de Winterweg, maar ook de kleinere 
ostag aan de _,2perkerkstraat). 
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inzake beide bedrijven van Haarman is inmiddels opdracht verstrekt tot het maken van zogenaamde 
. e,ligheidsanalyses. Deze zullen de volgende drie aspecten belichten: 

Komt de bestaande situatie overeen met de vergunde situatie (met andere woorden: zijn alle voorgeschreven 
veiligheidsvoorzieningen en dergelijke getroffen)? 
Zijn de voorgeschreven 1 aanwezige voorzieningen en voorwaarden voldoende om de risico's voor de omgeving op 
aanvaardbaar niveau te houden? 
Indien dit niet het geval is, zijn er voorzieningen of voorwaarden denkbaar en redelijkerwijs te realiseren waarmee 
nat aanvaardbaar niveau wel bereikt kan worden? Het ligt in de rede dat aan de betreffende bedrijven aanvullende 
.-oorschriften zullen worden opgelegd, waar dat noodzakelijk wordt geacht. Dan wel dat, indien geconcludeerd 
wordt dat de situatie niet redelijkerwijs in overeenstemming te brengen is met de eisen ten aanzien van veiligheid. 
andere maatregelen worden voorgesteld. 

-d juli worden de rapportages verwacht. 

:':er Haarman aan de Winterweg, en voor HST en Air BP zijn offertes aangevraagd om zogenaamde risicoanalyses 
ti•_n het bedrijf te maken. Deze onderzoeken gaan nog verder dan de genoemde veiligheidsanalyses. Met een 
r'si.oanalyse wordt de kans op calamiteiten, alsmede de als gevolg van deze calamiteit te verwachten aantallen 
s z:htoffers (doden en gewonden) binnen vast te stellen afstanden tot het bedrijf, berekend. Deze onderzoeken zijn in 
ce regel bewerkelijker dan de veiligheidsanalyses, bijvoorbeeld omdat van de in het bedrijf uitgevoerde handelingen 
cewa longen ingeschat moet worden of deze, onder bepaalde omstandigheden, eventueel calamiteiten tot gevolg 
7_.;d-2n kunnen hebben. Voor de goede orde zij benadrukt dat het bedrijf van Haarman aan de Winterweg dus aan een 
tweetal onderzoeken (risicoanalyse en veiligheidsanalyse) zal worden onderworpen. 
Resultaten van deze onderzoeken zullen niet voor de zomer beschikbaar zijn. 

i .-:slotte wordt er een voorstel aan de Raad voorbereid, waarin een extern risico-inventariserend onderzoek naar een 
c•=-,ja groep risicovolle bedrijven binnen de gemeente wordt voorgesteld. In dit onderzoek zal voor een aantal 
(..^4acht wordt dat het om maximaal circa 80 bedrijven zal gaan) een risicoanalyse worden opgesteld, waarbij 
`:.andien aandacht zal zijn voor cumulatieve risico's (cumulatief indien binnen een bepaald gebied meerdere 
r'z :ovolle bedrijven gevestigd zijn). 

in juni zal een voorstel aan B&W worden aangeboden. 
V-a-wage de omvang van dit onderzoek, zullen do totale resultaten niet op korte termijn beschikbaar zijn. 

T. Rampenorganisatie en risicomanagement 
L:s van de uitkomsten van de onderzoeken van de Commissie-Oosting en van de verschillende inspecties blijft er een 
e verantwoordelijkheid van de burgemeester en ons college om lessen te trekken van de werking van de 
r:— penorganisatie en het risicomanagement in do gemeente. Daartoe is een project ingesteld dat verbetervoorsteilen 
- - zoen. Ook op dit terrein zal het COT ondersteuning verlenen. 

U. impact op ambtelijke capaciteit en grote projecten 
C::k moment wordt geïnventariseerd welke extra capaciteit vereist is voor alle werkzaamheden samenhangend met 
c: -amp en wat de personele effecten zijn voor de voortgang van projecten in het kader van het meerjarenbeleid. 

wordt zo nauwkeurig mogelijk in beeld te brengen voor welke projecten het inhuren van externe capaciteit 
is en welke projecten getemporiseerd zouden kunnen worden. 

V..nventarisatie kosten ramp 
C_ ..:zoek van minister De Vries hebben wij een eerste inventarisatie van de financiele gevolgen van de ramp 

=s:eld en naar het Kabinet verstuurd. Op basishiervan zal het kabinet een standpunt innemen over de steun aan 

•azinet maakt onderscheid in, enerzijds kosten gerelateerd aan de bestrijding vdrt cie Idrrljl err (Je gevolgen 
zn en a^derzijds'!csten die samenhangen met de wederopbouw van het rampgebied. 

-. ger=-:a:aard aar, oestrijdïng ramp 
armen co dit moment de schade direct gerelateerd aan de ramp op ca. 1 miljard gulden. Wij verwachten dat de 
_,g vSan '= kostan in de komende weken zal wijzigen. omdat nog niet alle zaken zijn opgenomen. In die zin zijn 

aantal josten kosten opgenomen Cie geen overzicht van het totaal representeren, maar nadrukkelijk een 
_ .. _ , Mand. 

:a dit moment nog geen inschating te maken vali hei gedrag aan schade dat resteert na aftrek van hetgeen door 
_==eraars en fondsen wordt ingebracht. Wij stallen ons op het standpunt dat in redelijkheid niet karn worden 

:• -:•3:ht dat wij dit bedrag voor onze rekening nemen. Mede onder verwijzing naar de toezegging van de minister 
p::; z:2nt dat niemand financieel slechter mag worden van de ramp, vertrouwen wij er op dat het resterende tekort 
.;: a: g door het Rijk wordt vergoed. 

IScrade direct gerelateerd aan de ramp Bedrag 
(min qld) 
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1. Materiele schade bedrijven 
2. Materiële- schade overig (burgers, corporaties) 
3. Gemeentelijke kosten als gevolg van de rampbestrijding en directe 
gevolgen ervan 
4. Schade gemeentelijke eigendommen (excl infrastructuur) 

513 
300 

146.5 min + PM 
10 

TOTAAL 969,5 min + 
PM 

Kosten voor wederopbouw !Voord 
Op basis van een aantal algemene uitgangspunten omtrent de wederopbouw van Enschede Noord, hebben wij een 
eerste raming gemaakt van kosten. Ook hier geldt dat we aansluiting gezocht hebben bij uitlatingen van de mp 
('niemand mag slechter worden van de ramp'en'iedereen de terug wil moet een plek krijgen in de ïrederopbou:v). 
De kostenraming is gebaseerd op aannames over omvang van het gebied, de oppervlakte te bebouwen ruimte, 
aantallen woningen, kantoren, m2 openbare ruimte, nieuwe wegen en infrastructuur etc. Tevens passeren een aantal 
in het hoogspringende kansen voor ontwikkeling van het nieuwe gebied de revue, kansen die o.a. te maken hebben 
met de ligging van het gebied. 
Het ministerie voor BZK wil op basis hiervan met Enschede een nieuw Maatwerkconvenant Grotestedenbeleid 2000-
2003 af te sluiten. 
Wij stellen ons voor om ook de volgende zaken met het Kabinet te besluiten. Rijk en gemeente roepen gezamenlijk 
een commissie Wederopbouw Enschede Noord in het leven. Deze commissie moet er op toezien dat het nog te 
starten planproces voor de wederopbouw plaatsvindt conform bovengenoemde algemene uitgangspunten, zoals 
blijvende betrokkenheid van bewoners en ondernemers. 

In onze brief aan minister De Vries hebben wij te kennen gegeven een rijksbijdrage te verwachten voor de-
wederopbouw van 490 miljoen gulden. 

Rijksbijdrage wederopbouw Noord Bedrag 
(min qld) 

1. Sociale Opgave 
2. Economie en werk 
3. Fysieke Pijler 

TOTAAL 

60 
40 

390 

490 

De correspondentie met B7K is in 2 bijlagen bijgevoegd. 

Financiële gevolgen 

Personele gevolgen 

Communicatie 

Burgemeester en Wethouders van Enschede, 

de Secretaris, de Burgemeester, 

J. H. H. Mans 
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Besluit 
van de Raad van de gemeente Enschede, gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 

kennis te nemen van de stand van zaken in de projecten m.b.t. de nafase van de Vuurwerkran:o van 13 mei 
p. 

vastgesteld in de vergadering van 

de Secretaris. de Voorzitter. 

•} 

• 

is 



Wederopbouw van Enschede Noord 

Na de vuurwerkramp op 13 mei 

1. Een ontwikkelopgave van bijzonder statuur 

_.n groot deel van Enschede Noord - fiet directe rampgebied héeft een omvang van ca 4D - is 

leerlijk in een klap van de aardbodem verdwenen. Ca. 5.000 Enschedeërs zijn direct getrof'..n d^,: , 

te ramp en ondervinden hiervan grote immateriële en materiële schade. Deskundigen verv a::aten 

=-t aantal inwoners dat indirect getroffenen is door de ramp. vete malen groter is. 

_n verwoesting - zowel fysiek als sociaal — van een dergelijke omvang herinnert aan de ge.,c:ge.n 

d3 tweede wereldoorlog. De inspanningen die nodig zijn om hulp te bieden aan slachtoffers en om 

stad en met name het stadsdeel Noord weer op te bouwen, zijn daarmee vergelijkbaar aan da van 

%vieropbouw na de oorlog. Zoals Rotterdam na het bombardement zijn binnenstad moest he-oov.= 

:: moet Enschede het stadsdeel Noord opnieuw maken tot een bloeiend onderdeel van de s:=deli;f= 

_,tenleving. 

Caze ontwikkelopgave is in de Nederlandse situatie uniek en vraagt om een bijzonder planprcces v;,-

-a: vestuur van de stad, maar ook van andere betrokkenen bij deze opgave. Wij zijn het aan de 
s _:.stoffers. aan de bewoners. aan de stad, verplicht om een bijzondere prestatie te leveren. ': lij 

,-ecben in de afgelopen weken aan den lijve ondervonden hoe dierbaar Enschede is en hoe crpot te-
te:, van inwoners. 

•;: Kabinet heeft bij monde van de Minister President te kennen gegeven deze bijzondere 

.-antwoordelijkheid op zich te willen nemen. 

=.: Coliege van B&W legt in voorliggend document haar intenties neer omtrent de ontvrikkelc_7ave 

-__: planproces voor de nieuwe wijk in het stadsdeel Noord. Wij doen hierbij een nadrukkelijk a_oël :: 

-_. Kabinet om bij deze unieke stedelijke ontwikkelopgave als blijvend partner van Enschede _o te 

,:en. 

_-:vece de uitzonderlijke situatie vragen wij het Kabinet om op basis van gemeenschappelii ,5 _ 

s:_ -idpunten omtrent afwikkeling van gevolgen van de vuurwerkramp en wederopbouw: 

• Fez %•. ettelijk kader gericht co uitvoering van dit bijzonder planproces aanpassen of realise _ n. c: 

-2er,. vergelijkbare wijze als snelheid en voortvarendheid is gerealiseerd bijvoorbeeld bij 

JijK,erzwaring in Limburg: 

• een nader te bepalen afsprakenkader te onderschrijven voor de meerjarige ontwikkelopce:-? e- 

`inanciële betrokkenheid van de kant van het Rijk; 

• 'inancieel commitment aan te gaan op een bijdrage van 390 miljoen gulden voor invulling •: =-, 1 he-

planoroces voor fysieke wederopbouw van het stadsdeel Noord en van respectievelijk 60 ::ljoe-

gulden en 40 miljoen gulden om de wijk sociaal en vitaal te maken en bewoners en ondernemers 

uit het gebied maatschappelijk een goede herstart te laten maken: en 



• gezamenlijk met ons een Commissie voor Wederopbouw Enschede Noord installeren, die belast is 

met bewaken en monitoren van uitvoering van het planproces, conform onze gemeenschappelijke 

uitgangspunten omtrent wederopbouw. 

Het past bij de mentaliteit van de stad om slagvaardig te werk te gaan. Daarom de eerste contouren 

van het planproces en de ontwildcelopgave binnen 6 weken na de ramp. Het past ook binnen de 

Enschedese cultuur van 'gezamenlgk de schouders- er onder' om dit plan in de komende weken met 

getroffenen, met instellingen, marktpartijen en met andere overheden te bespreken. 

Bij dit planproces hanteren we de uitgangspunten zoals ook het Kabinet heeft verwoord ("niemand 

mag slechter worden van de ramp" en • ieder die terug wil moet een plek krijgen in de nieuwe wijk). 

Tegelijkertjid willen we de kansen benutten om een kwaliteitslag in dit gebied te realiseren. Een 

kwaliteitslag zoals verwoord in de integrale doelen van het grotestedenbeleid en zoals Rijk en 

gemeente zijn overeengekomen in het Maatwerkconvenant Grotestedenbeleid 2000-2003. Tot die 

uitgangspunten behoort ook de opvatting dat we het planproces gemeenschappelijk met alle 

betrokkenen willen ontwikkelen en uitvoeren. 

Rijksbijdrage voor Wederopbouw 

1. s~e Opgave 

2. Economie en Werk 

3. Fysieke Pijler 

EO min 

e0 min 

390 min 

TOTAAL 490 min 

J 
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Z Enschede Noord vbór de vuurwerkramp 

De kern van het rampgebied wordt gevormd door de wijken RoombeeWRoomveldje, Mekkelholt, 

Deppenbroek en de oostelijke rand van Walhof/Roessingh. In totaal woonden hier ca. 12.000 mensen. 

In Enschede Noord wonen ca. 16.000 mensen. Het betreft een wijk met alle aspecten van 

grootstedelijke kansen, maar ook achterstanden. In het Deppenbroek is 57% van de jongeren van 

allochtone afkomst. 15% van de huishoudens in noord ontvangt een uitkering van de sociale diens, 

21% van de leerlingen bezoekt speciaal c q. VBO onderwijs. Het aantal geweldmisdrijven is relatief 

hoog, evenals het aantal meldingen bij de politie over huishoudens met sociale problemen. Klaar het is 

ook een wijk die duidelijk in de lift zit: waar bewoners weer betrokkenheid tonen en nieuwe initiatieven 

van de grond komen gericht op verbetering van de voorzieningenstructuur en de leefbaarheid. 

In het rampgebied waren ruim 500 ondernemingen en instellingen gevestigd waar in totaal ruim 6.CCJ 

mensen werkzaam zijn. Veruit de grootste vormt de Grolsch met ca. 604 werknemers. 

Enschede Noord kent 3 verschillende gezichten, met eik een eigen ontwikkelingsgeschiedenis. De 

zuidelijke schil (onder de Roomweg: Roombeek/Roomveld) met deels vooroorlogse buurten; de 

middelste schil met het tuindorp Mekkelholt en de noordelijke schil met de naoorlogse landsc:•apsb,.::r: 

Deppenbroek. In de zuidelijke en middelste schil bestaat van oudsher een sterke verweving van wc7• _ n 

en werken. De bednjvenlocatie Grolsch en de zone van oude textielterreinen Samshoeve/Nino druk<---n 

in sterace mate hun stempel op het gebied. 

Maatwerkconvenant grotestedenbeleid en het rampgebied 

In het Maatwerkconvenant 2000-2003 dat Enschede met het Rijk overeengekomen is, staat Enschede 

Noord bestempeld als Investeringswijk als een wijk waarin in de komende jaren marktpartijen., 

overheden en instellingen gezamenlijk een investeringsopgave definiëren om een keer ten gcede te 

brengen in het gebied. Het gebied maakt ook deel uit van het Stedelijk Luik (Doelstelling 2). 

Deze investeringsopgave was voor de periode 2000-2003 met name gericht op de noordelijke en 

oostelijke schil van het stadsdeel. Het rampgebied was in deze investeringsplannen tot 2004 niet 

opgenomen. Een investeringsprogramma voor dit gebied zou pas starten vanaf 2004. 

Deze fasering hangt samen met de plannen van Grolsch voor verplaatsing van de tabriek naar de 

Grote Plooij welke voorzien is voor 2004/2005. Voordat de fabriek verplaatst is kan niet geinvesteerd 

worden in herstructurering. De tweede reden voor fasering hangt samen met het verloop van iet plan 

Groot Roombeek, waar een start gemaakt is vanuit het oosten en het Noorden van de wijk na-ar het 

rampgebied toe. Groot Roombeek is bedoeld als aanjager voor kwaliteitsverbetering in dit van ze 

stad, met nadrukkelijk een beoogde positieve uitstraling naar de nu door de ramp getroffen g=_cieder. 

De vuurwerkramp leidt er toe dat de ontwikkelopgave een aanmerkelijk groter gebied beslaat en dat 

ook een ander planproces geldt: nieuwe plandelen moeten ontwikkeld worden, uitgangspunten en 

fasering van bestaande worden heroverwogen. Het gehele gebied wordt in een planproces 

opgenomen. 

De plannen die wij samen voor Enschede Noord ontwikkeld hebben, zetten nadrukkelijk in oc iet 

bereiken van een keer ten goede. De belangrijkste doelstelling achter de aanwijzing tot 

investeringswijk ligt voor ons bij herstel van het zeltgenerend vermogen van de wijk door een korte 
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maar intensieve betrokkenheid van de kant van overheid (gedurende 4 jaar) ontstaat zoveel 

vernieuwing en dynamiek. dat marktpartijen en bewoners de wijk weer zien als een woon- en 

werkomgeving met perspectief, met toekomstwaarde. Deze in gang gezette ontwikkeling tot herstel 

van perspectief willen wij vasthouden. Kansen voor vernieuwing, voor versterking van de structuur van 

het gebied grijpen wij met twee handen aan. 

• 
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3. Het planproces voor een nieuwe wijk in Noord 

Gelukkig hoeven wij bij het schetsen van een perspectief voor ontwikkeling niet blanco te beginnen. De 

Gemeenteraad heeft een toekomstvisie voor de stad vastgesteld en voor Noord een wijkvisie. Groot 

Roombeek is door onze Raad van uitvoeringsplannen voorzien en met het Rijk zijn hierover afspraken 

_emaa:kt. Er zijn tot de verbeelding sprekende samenwerkingsverbanden met markpanijen - het 

Dverle_ Platform Stedelijke vernieuwing {OPS) - om deze plannen tot uitvoering te brengen. 

Toch is dit niet voldoende. Vanwege de bijzondere statuur van de opgave tot wederopbouRv. staan we 

zij de start van het planproces stil bij de uitgangspunten die wij hanteren bij het planproces. Het zijn in 

onze ogen de uitgangspunten zoals die ook door het Rijk direct na de ramp van 13 mei zijn verwoord. 

'7 die zin vormen het gemeenschappelijke uitgangspunten die Rijk en gemeente meegever' aan het 

Manproces. 

Gemeenschappelijke uitgangspunten 

• Niemand mag slechter worden van de vuurwerkramp van 13 mei 

ledere burger, iedere ondernemer - die daar prijs op stelt - krijgt een plek in de nieuwe wijk om te 

wc.-.-=n of om de onderneming nieuw te huisvesten. 

• He: gehele rampgebied wordt in een totaal planproces ontwikkeld. Wettelijke belemmer ,ngen om 

procedures snel te doorlopen, worden weg genomen. 

• Sne!heid van procedures worden nagestreefd, maar zonder dat tekor, gedaan wordt aa- de 

kwaliteit van een interactief planproces, waarin bewoners, ondernemers, overheden en 

mart toartijen, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid een rol hebben. 

• Ve-::-2Mng van grond is c„uciaal voor het slagen van het gewenste Manproces. Wij wille, het 

risi:::• van ongewenste ontwikkelingen in het plangebied uitsluiten. Wij willen ruimte biecen voor 

we-sen van bewoners en bedrijven uit de wijk. Voor dit planproces is wellicht aanpassen.: van he: 

w=-.=iijke kader vereist. 

Bi; - _; planproces zijn ni---: criteria rondom herinrichting bepalend, naar veeleer herbez::--::ng en 

be_ van kwaliteit van wenen en werken in een grootstedelijk milieu. Datgene wat (er.-ic: onele) 

waa -_e veregenwoordig: moet bewaard worden, kansen voor een k:valiteitsprong voor 

vo_ - gewoners en bedrijven. moeten benut worden. 

gebie2. 

j gaa - er van uit dat het Kabinet blijvend partner is in het planproces rondom de nieuwe 

.ord. _ _: he. Kabinet bovenstaande uitgangspunten kan onderschrijver, en op deze wijze 

in 

_azame-;ijk met ons sturing wil geven aan het planproces en uitvoering van de ontwikkelopcave. Voor 

: doel s:ellen wij voor om een Commissie voor Wederopbouw van Enschede Noord in het leven te 

•:-3pen. Deze commissie heeft tot taak om op basis van genoemde uitgangspunten voortgang te 
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bewaken en te monitoren. De Commissie oordeelt vanuit dit gemeenschappelijk referentiekader over 

de inzet van gemeente en Rijk bij de ontwikkeiopgave. 

Op basis van bovengenoemde uitgangspunten hebben wij de contouren van de nieuwe wijk. de eersae 

aanzet tot een programma en een financieel kader gemaakt. 

Wij beseffen overigens dat ons een 'spannende opgave' wacht om in korte tijd vorm en inhoud te 

geven aan dit interactief proces van ontwikkeling en uitvoering. De ervaringen in het kader van het 

grotestedenbeleid, de wijze waarop in Noord met de OPS-partners voortgang is geboekt, stemmen 

ons echter hoopvol. Wij spreken de verwachting uit dat het Rijk ook op dit terrein ondersteuning biij t 

bieden. 
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4. Kwaliteitsbeeld en dragers van Enschede Noord 

De wederopbouw zoekt zijn wortels bij datgene dat verloren is gegaan, bij wensen van de bewoners 

het gebied, maar ook bij het perspectief van het stadsdeel zoals dat verbonden is met zijn lie2ing er, 

verwevenheid binnen het stedelijk en regionaal weefsel_ In die zin zijn voor dit stadsdeel kansen 

aanwezig die niet onbenut mogen blijven. 

Het nieuwe stadsdeel zal (architectonische en ruimtelijke) afdrukken bevat-ten van het bloeierd 

verleden als textiel-wijk. van een wijk met een karakteristieke structuur van wonen en werke ^. van e_-

wijk die getroffen is door een onvoorstelbare ramp. 

Het nieuwe stadsdeel zal optimaal de kansen benutten die de ligging van de wijk biedt: de na_nheid 

binnenstad, tot universiteit en tot het groene buitengebied. De infrastructurele aders van het r;ouwe 

stadsdeel zullen ontwikkeld worden tot hoogwaardige verbindingspoorten met het omliggend=_ 

stedelijke gebied. Hoogwaardig openbare vervoer heeft een prominente plek. De contouren ven het 

nieuwe stadsdeel zijn als impressies terug te vinden in de schetsen en inrichting van Groot R: cmbee . 

De uitgangspunten voor deze binnenstedelijke Vinex-locatie passen goeddeels ook voor het sterk 

vergrootte plangebied. 

Wij formuleren een aantal kansen voor de kwaliteitssprong die wij beogen te realiseren in de 

ontwikkelopgave en het planproces voor wederopbouw van Enschede Noord. 

• Een nieuw hart in de wijk, als logisch concentratiepunt voor ontmoeting, winkelen en 

boodschappen doen, voor (overdekte) markten, voor voorzieningen van allerlei aard, voor 

werkfuncties, passend bij het multiculturele karakter de wijk. 

• Door in het planproces van meet af aan een integrale opgave te formuleren — waarin fysieke. 

sociale en economische maatregelen in samenhang worden genomen — kan een extra 

kwaliteitsimpuls geboden worden aan de openbare ruimte van de nieuwe wijk. Een kwa'':_it die 

ook zijn uitstraling zal hebben op omliggende woongebieden. 

HOV-verbindingen die het stadsdeel, het nieuwe hart van het stadsdeel, aansluiten op de 

binnenstad. op omliggende concentratiepunten van werkgelegenheid en de groene stads.,=end. 

Tezamen met de hoofdwegeninfrastructuur vormen dit economische ontwikkelingsassen ::. nnen 

he; stedelijk weefsel. 

Reralisenng van de cultuurzone, zoals al voorzien in onze Toekomstvisie, met ais nieuw e.•rent. 

een gebouw, wellicht in relatie met het Rijksmuseum, waarin verleden, heden en toekoms: 'fan 

de-ze wijk met z'n textielgeschiedenis tot uitdrukking wordt gebracht. Zowel naar de bewore,s toe. 

als naar de samenleving. Een cultureel-hart van het stadsdeel, waarin ook kunst en onc=-•~eme-

hand in hand kunnen gaan. 

• Nabijheid van de Universiteit Twente en andere kennisintensieve instellingen en bedrijven _:s 

dragers voor opbouw van een kenniswijk, waar mogelijkheden van ICT dienstbaar worden 



gemaakt aan bewoners, winkels, bedrijven, verenigingen en de instellingen. 

• Nieuwe stedelijke woonconcepten voor terugkomers en nieuwe bewoners: nieuwe 

kwaliteitsvormen van sociale woningbouw (tuindorp). Maar ook: hoogwaardig stedelijk wonen, 

dichtbij de binnenstad, met een passende maat van stedelijke dichtheid (hoogbouw), perfect 

ontsloten en bereikbaar (HOV), en ontworpen en ingericht door toekomstige bewoners). 

Stedelljke bedrijvigheid passend bij de karakteristiek van de stad: een nieuwe binnenstedelijke 

bedrijventocatie, een bedrijfsverzamefgebouw, wooneenheden geschikt voor werken aan huis (biiv. 

geïnspireerd op de hofjes in het Berlijnse Hinterhofen), verwevenheid van Ieren en werken. Een 

proeftuin voor nieuwe vormen van functiemenging. 

De brede school inde buurt als een stevig netwerk tussen scholen, voor- en vroegschooise 

educatie, kinderopvang en zorg. Samenwerking tussen VMBO en ROC in een nieuw 

scholeneiland. 

Op basis van deze uitgangspunten en dragers voor de nieuwe wijk willen wij een programma voor 

wederopbouw ontwikkelen. Een programma waarin de bovenverwoorde beelden zijn vertaald naar 

volumes van eenheden woningen, kantoren, bedrijven, winkels. voorzieningen, bedrijfsterrein, groen, 

openbare ruimte etc. 

Om bij de startfase van dit planproces commitment te verwerven van het kabinet, en straks ook van 

andere overheden en partners in de ontwikkelopgave, hebben wij een eerste vertaling naar financiéle 

kaders voor het planproces uitgevoerd. 

Niet omdat wij de overtuiging hebben dat het eindplaatje er zo zal uitzien, maar omdat wij ons bewas: 

zijn van het gewicht en de importantie van het planproces en van de noodzaak om bij de start 

draagvlak voor de opgave en de aanpak te verwerven. 

i 
giet als vertrekpunt deze rekenexercitie wil het College van B&W het Kabinet als blijvend partner 

verbinden aan het planproces. Wij willen met het Rijk een afspraak maken over een financiële bijdrace 

aan de fysieke kant van de ontwikkelopgave van 390 miljoen gulden. 



5. Een compleet stadsdeel: sociaal en vitaal 

De vuurwerkramp in Enschede heeft in een gebied van ca. 40 ha. niet enkel geresulteerd in een 

fysieke kaalslag, ook is veel leed berokkend aan bewoners en ondernemers. Éen groot deel van de 

Enschedese bevolking is aangeslagen. In sociaal opzicht is de stad een grote stap achteruit gezet. 

Op basis van het Maatwerkconvenant grotestedenbeleid 2000-2003 hebben wij samen met bewoners 

en ondememers plannen gemaakt voor versterking van de sociale infrastructuur en voor versterking 

van het zelfgenererend vermogen van het stadsdeel. Het College van 6&W wil deze plannen kost-wat-

kost door zetten. 

Samen met het Rijk hebben wij ervaring opgedaan binnen het grotestedenbeleid: plannen uit de 

sociale opgave en de pijler economie en werk zijn in uitvoering. Geen recente ervaring bestaat in 

Nederland met beleid gericht op compleet nieuw inhoud geven aan sociale en economische 

netwerken, aan het maatschappelijk weefsel voor wonen, leven en werken van een vernietigd 

stadsdeel binnen bestaande stedelijke structuur. 

Wij vragen het Kabinet om op dit terrein expertise te leveren, om mee te denken over noodzakelijke 

nieuwe plannen voor maatschappelijke cohesie, aan plannen die het mogelijk maken dat bewoners en 

bedrijven letterlijk de draad van het dagelijks bestaan in de stad weer kunnen oppakken. Wij willen hit 

Maatwerkconvenant Grotestedenbeleid 2000-2003 op deze punten aanpassen. 

Op basis van een eerste verkenning wil Enschede met het Rijk afspraken maken over inzet van een 

extra bijdrage in de orde van grootte van 60 miljoen gulden voor de sociale opgave van de stad en van 

40 miljoen gulden voor de pijler economie en werk. Deze extra inspanningen zijn nodig om een. 

complete nieuwe wijk op te bouwen — sterk en vitaal. Maar ook om bewoners en ondernemers, die nu 

als ontheemden elders in eigen stad leven, om Enschedeers die indirect door de ramp getroffen zijn, `e 

ondersteunen bij het oppakken van het sociale en maatschappelijke leven. 

Wij zijn:e7r van overtuigd dat deze extra bijdragen nodig zijn om onze doelstelling te behalen. De 

doelstellingen van gemeente en private partijen waren en zijn: 

stoppen van desinteresse en verloedering, een evenwichtiger bevolkingsopbouw, een gezonder 

functionerende bedrijfsleven en winkelstructuur in het gebied, meer kader voor welzijnsvoorzieningen. 

onderwijsinstellingen met een meer gedifferentieerde leerlingenpopulatie, meer zelfvertrouwen en 

zelfrespect bij de bewoners. Gewoon een minder geproblematiseerde wijk waar mensen door 

toegenomen zelfrespect meer kansen krijgen. 
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6. Herstel van vertrouwen 

Het stadsbestuur. in samenwerking met burgers, instellingen, marktpartijen en andere overheden is in 

Noord begonnen met een proces van revitalisering. Oe werkzaamheden kwamen redelijk op gang. 

Toen kwam de 13°mei. Het perspectief van de geproblematiseerde wijk in Noord werd hierdoor met 

een gigantische klap fors onderuit gehaald. Het vertrouwen van bewoners, van ondernemers in het 

openbaar bestuur heeft een enorme deuk opgelopen. 

Het gemeentebestuur staat nu voor de uitdagende opgave opnieuw een samenhangend en inspirerend 

veranderingsproces op gang te brengen. Om een nieuwe veilige en leefbare wijk te creëren. 

Natuurlijk zijn we nog niet zover dat er een blauwdruk voor de ontwikkeling van de wijk kan worden 

overlegd. Toch gaan wij hierover met bewoners, met partners in de stad, met Rijk en provincie over 

praten. 

Belangrijkste is dat iedereen er van overtuigd is dat deze ramp omgebogen moet worden in een extra 

kwaliteitsimpLls. Hij de start van de planfase voor deze wederopbouw hebben we een unieke kans. 

Deze kans rr.dg niet voorbij gaan. 

i 
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1 oei • nazorg enschede 

Naar aanleiding van het op 4 juli door u toegefaxte rapport kan ik u medelen 
dat ik daar, na dit teruggekoppeld te hebben met het departementale 
crisiscentrum van Verkeer en waterstaat, geen aanvullingen op heb. 
(Ik ga ervan uit dat bij de herinrichting van het getroffen gebied, ook de 
intrastruktuur op het gebied van verkeer en vervoer wordt meegenomen). 

Met dank voor toezending van het raport, 
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Tekst over het verlenen van rechtsbijstand inzake de ramp Enschedé in het kader van nazorg 

Baar aanleiding van de ramp in Enschedé heeft de Raad voor Rechtsbijstand Amhem, in samenwerking met de 
Stichting rechtsbijstand Almelo (met een vestiging in Enschedé), in overleg met het Ministerie van Justitie 
maatregelen genomen om voor voldoende rechtsbijstand te zorgen_ Als criterium voor het verlenen van kosteloze 
rechtsbijstand geldt of sprake is van serieuze schade als direct gevolg van de ramp. Om misbruik te vermijden 
zie; een commissie erop toe dat bij de aanvragen ook werkelijk sprake is van serieuze schade als direct gevolg 

van de ramp. 
De Raad voor Rechtsbijstand Arnhem heeft deze maatregelen inmiddels vastgelegd in een aanvullend jaarplan, 
dat de Minister van justitie heeft goedgekeurd. De ervaringen met het verlenen van rechtsbijstand worden 
bijgehouden, opdat de geboden voorziening zonodig kan worden aangepast. Voorshands wordt ervan uitgegaan 
dat de geboden rechtsbijstand gedurende een ruime periode beschikbaar zal moeten blijven. Dit zal voor het eerst 
weer aan de orde komen in het jaarplan voor 2001 van de raad voor rechtsbijstand. 
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OPMERKINGEN: 

Zoals hecenmorgen telelonisch afgesproken, treft u hierbij aan het antwoord van de 
commissaris van de Koningin van de provincie Overijssel op de brief van cie minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 3 juli jl_ over de nazorg-activiteiten van ce 
Provincie Overijssel met betrekking ta: de ramp Enschede. 
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••  `• • w2. 
Nazorcactiviteiten provincie ramp Enschede. 

rang informeer ik u over de nazorgacriviteiten van de provincie Overijssel betreffende de ra._.. die 

;,p 13 mei Enschede heeft getroffen, zoals door u verzocht bij brief van 3 juli jl. 

.n de eerste plaats is de provina4, zoals u weet, nauw betrokken bij de ir.wandkoming van he: 

_onv-enant ten behoeve van de zraderopbouw van de getroffen eiijk Roombeek (Convenant 
edero?bouw). Op dit moment vinden ambtelijke en besrsurlijke gesprekken plaats ter 

a.be:eidjng van het cornerant. I1: hoop en verwacht cal wij gezametii: :ot een positief ren--:•« 

omen  en dat dtt leidt tot ondenekeninS in her najazr. 

'•Set he: oog op de nwd:sche en Ysechosorwle nazorg, t-acht cie pro. tncie order rneer via liet fir—_• 

:rdersteunen van de bij deze vorm van nazorg direct beroL4:tn instanties. óij te dragen aan 

^dgen van de rood. 
Zo heeft het college van gedeputeerde staten een bedras van ƒ250.000,- beschikbaar gesteld de 

e-oeve steIIingen vroor jeugdhulpver mijneg in Twente. Van dit "eedrag is ƒ75.00 geoormerkt ter 

tz de erezet van -naatsehappel:jk werft in het bssisonde~i.,:ys. Voorts is eer-M3Lig ƒ20.000- 

_ eschikbaar gesteld aan de telefonische hulpdienst Oost Nederland (2Y ::tY*s-bezetting) zon 
=ar. ,ne algemene telefonische hulpdienst en de Turks: t, e onische hulpc:= vst voor v:ouuer. ._. 

:.ze , eriode ook voor mannen.;. 
De pree:nciale welt jnborganisaue SPIL heeft in Enschede de nndige inil .,aueven ontplooid 
.azore te verlenen. De inzet van Spil spitst zich ta hoofdzaak toe op wel-z•jnsthematiek. Spil h_-: 

_ch tntern beraden op haar rol aangaande een t ttra inzet in de riehung a-1 Enschede. Eer. 

:anbad spitst zich vooralsnog :oe op de onders(euning.'adv.sering bij de :o„tniunicaua met 
-e • or.'.v en de advisering omtrent ;fondsenwer%:in€ ten :+estnev_ van) h sYeeL-uimtehaletd 

,:hale btj speeltuin en buitenspeeL-uunten scholen_;. Dr r:ov:ncie hec:• z»'ene„ns Spul  

..atdige andere werkzaamheden waar mogelijk nader ir. de ::chring van • ̂ichese tt priorite:en 
.)c s:es:ttunct:es van a-o%inc;a_e welrtlnsorgantsa_ie op ^ tt cebted van -•- -Icrheden Sticht:-__ 
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minderheden die eveneens grotendeels wordt gefinancierd door de provincie, hebben veel e:. :ra tijd 

gestoken in activiteiten in de eerste penode van de ramp. 

In het kader van de financiële en ecommmuche nazorg is de provincie voornemens een bedrag te 
storten in ofwel het voorzientrtgen fonds Imnstenaars ofwel in een noodfonds l.-itnstenaars, dat 
speciaal is opgericht om kunstenaars uit het betroffen gebied een financiële impuls te geven. '-

vindt  nog nader overleg plaats met onder meer andere provincies over de hoogte van :set te storten 

bedrag. 
Zoals bekend, heeft de provincie ook een bedrag van 3 miljoen gulden gestort in het Narioraa: 

Rampenfonds en 2 miljoen galden beschikbaar gesteld aan het Bedrilveruonds onder :oórd'--.a:;e 

van de Kamer van Koophandel. 

Voor wat betreft de provinciale activiteiten gericht op het roomarmen tvn eer. (uerz:olg)rrmp: •. 

- meer in het algemeen - het volgende worden opgemerkt. 

Ik heb bestuurlijk overleg gevoerd met de brandweerregio's en de voorzitter van de •,1G-af•eling 

Overijssel over de actualisatie van de uitgevoerde risico-inventarisatie van stationaire objecten, het 

vervoer van gevaarlijke stoffen en de ontwikkeling van een risieokaart.ltvii hebben afspraken 

gemaakt over de inspanningen van de provincie en de berrokkenen met het doel op korte termijn 
meer inzicht te verkrijgen in de risico's, de wijze waarop de gemeenten hierop zijn voorbereic en de 

mogelijkheden om de risico's te verminderen. In september zal ik mij opnieuw laten LTnformer_a 

over de ontwikkelingen in de betrokken brandweerregio's. 

Als laatste zou ik nog willen opmerken dat net de gesteente Enschede contact word-, onderhouden 

over de personele ondersteuning vanuit de provincie aan de gemeente. deze ondersteuning is zevens 

verleend in de rampbestrijdinrsfase. 

De C01WMISSARIS VAN DE KO:\7NINGIN 

in de proLin•ie OVERIJSSEL 

07 107 '00 VR  11 - ":3 1T\/Rï '1•R -11011 



Bijdrage ministerie % art \' 1\'S voor tussenevaluatie nazorg Enschede 

In de onderstaande iahel . t;+at beschreven welke activiteiten het ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport (\'\VS ,heeft ontplooid in het kader van de nazorg te Enschede. Voorde 
vergelijkbavhenl is (Ie el,r+mologie van het hoofdstuk nazorg uit het handboek rampenbestrijding 
gevolgd. 

Met de gehanteerde mate, .; ae ;tinpak beoogt VWS het venverkingsproces bij de getroffenen te. 

bevorderen en de gexrmra,•heid•schade te beperken. Alle activiteiten zijn uitgevoerd in nauw overleg 

met de genieent.,En;eheJe en ressorteren in de meeste gevallen onder de verantwoordelijkheid van de 
gemeente_ 

gemeente had, 

organisatorische en faciliterende ondersteuning waarmee de 

r;,nt « 11,•;delijkheid in het kader van de nazorg kon waarmaken. 

In het hoofdstuk ï - nwai ,'_. t de nazorg kan duren van enkele maanden tot een jaar. Voor de medische 

en vooral (Ic lm.. nazorg is dat veel te kort. Het kan tot vijf jaar duren en hangt heel erg af 
van de omvane en tnilm. ; • ;ni de nimp en de wijze waarop door de gemeentelijke overheden 
geanticipeerd wordt nl) (!-, problemen die mede een psychisch nadelige impact kunnen hebben. 

Het eezondheid-zonderi+ „, k onder de :etroffenen is echter uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid 

van het ministerie van \ -.'.' S. geheel conform het kabinetsstandpunt in deze. De gemeente Enschede is 
zeer regelnmatiR geïnformeerd over de aanpak en het verloop van het gezondheidsonderzoek. 

Onderwerp Wat Opmerkingen 

Ver,wanten,nforma• 
deli jn 

VXX'5 . rt het DCC. Telefonische ondersteuning t.b.v. 
informatie over verwanten met 

als doel een eerste stap te zetten 
in het proces van verwerking en 
het beperken van psychosociale 
hulpverlening. 

De lijn is aarsgeboden aan de 
gemeente ter ondersteuning van 
de eigen informatiekanalen. 

Stan nazor_ te, 
plaatst 

Dij u; start op 15 mei 
-lrm.c:—e i bestuurlijk en 
:unt•tl iiik) en V\VS. 

V}um:' 16 mei uitbreiding 
niet t•rrtegenwoordigers 

zor•Sum•anoes (GGD. 
Mletl, ni (ggz). 
nimt.chappelijk werk, 
huisar;>en. 
sl: ,c111offerhulp), met 

k,crttg;nnwoordi_ers van 
tte gemeentelijke diensten 
en r•;4,ne ath-iseurs (prof. 
Ger.: Col* etc.). 

Op 15 mei overleg gestart ter 
plaatse over 
informatievoorziening aan de 
burgers en de hulpverleners en 
over de psychosociale nazorg in 
brede zin. 

Parallel aan de inventarisatie van 
de knelpunten in de 

informatievoorziening startte op 
16 mei een kleine delegatie met 
het ontwikkelen van een plan van 
aanpak voor de opzet van een 
info- en adviescentrum (IAC), 
aansluitend bij het reeds 
bestaande gemeentelijk en 
particulier initiatief. 

I 



Info/Adviescentrum 

(IAC) 

Psycho Sociale 

Hulpverlening 
(PSH) 

Het laagdrempelige 
informatieaanbod blijkt a:. een 
enorme behoefte te voor -°, ra. 

De eerste dagen ontving -.e: 
IAC meer dan d,-iehonde-_' 

bezoekers per dag. 
VWS heeft de gemeente 
ondersteund bij de realis:,j;! 
vaneen conununi.atiepl_..00r , 
de infor adevoo-zienir:: er 

het IAC aan betr•,;ken 
en hulpverleners. 

Op 30 juni akkordeerde :. 
college van BVW een pi . van 
aanpak goor de tweede fase van 
het IAC. Dit plan van aa:.-_U 
biedt een nadere onderbe---ing 
van de opzet en 1--richting van 
het centrum, ingebed bin-.: a de 
reguliere gemeentelijke 
structuren. 
De ondersteuning van 
zowel in menskracht en 

middelen blijft in de twee:_ 
fase aanwezig, maar zal g::--na 
van omvang zijn. 

Vanaf het begin is de 
samenwerking voortvaren:: 
opgepakt. De betrokken 
zorginstellingen hanteren een 
integrale planvorming vo„- de 
psycho sociale hulpverte'--_. 
Een volledig geintegreerd plsn 
van aanpak zal halverwege 
september 2000 beschikb= 

Vanaf zaterdag 20 mei is een 
geïntegreerd informatie- en 
ondersteuningsaanbod 
gerealiseerd op materieel en 
immaterieel gebied, uitgaande 
van de één loketgedachte en een 
persoonsgerichte aanpak. 
Specifieke aandacht gaat uit naar 
de allochtone getroffenen die de 
nederlandse taal niet machtig 
zijn. 

De zorginstellingen schenken 
aandacht aan de eerste opvang en 
de nazorg inzake verwerking van 
trauma's. 

Het tekort aan PSH-hulpverleners 
dat normaliter in deze regio reeds 
aanwezig was, doet zich in de 
huidige situatie eens te meer 
voeten en vraagt om 

ondersteuning en inventiviteit bij 
het creéren van oplossingen. 

De gemeente heeft met 
ondersteuning van VWS 
het IAC in het leven 
geroepen. 

De reguliere relevante 
zorginstellingen als 
huisartsen, Mediant. 
Medisch Spectrum 
Twente, Sociaal 
Maatschappelijke Dienst 
dragen zorg voor de 
Psycho Sociale 
Hulpverlening 

Informatie en 
registratie 

IAC en zorginstellingen, 
alsmede overige 
organisaties (verzekeraars, 
w oningbou ar vere n i gin g -

en, rechtsbijstand. 
slachtofferhulp etc.). 

Geautomatiseerd vastleggen van 
gegevens (o.a. over processen en 
cliënten) ten behoeve van 
managementinformatie, voor 
zover mogelijk geintegreerd met 
of in aansluiting op bestaande 
systemen.. 

De projectdirecteur IAC s-.=-t 
een gecoi rdineerd project -p 
waarbij de informatie op 
consistente wijze <2egenereerd 
kan worden bij alle berrok:;en 
organisaties. 



Gezondheidsmoni-

toring zowel op 
lichamelijk- als 

psychosociaal-

gebied 

VWS heeft het voortouw 

genomen tot een 

Gezondheidsonderzoek zo 
kort mogelijk na de ramp, 

de GGD Twente fungeert 
daarbij als projectleider. 

De reguliere relevante 

zorginstellingen als 
huisartsen, Mediant, 

Medisch Spectrum 
Twente, Sociaal 
Maatschappelijk Dienst en 
Arbo-diensten gaan 

gevolgen van btootstelling 
aan schadelijke stoffen en 

psychosociale gevolgen 
van de Vuurwerkramp in 

kaan te brengen. De 
coordinatie zal 
plaatsvinden door de 

GGD Twente. 

De diverse monitoring-
onderzoeken, die allen een ander 
karakter hebben, maar wet in 
samenhang bekeken moeten 
worden, zijn bedoeld om snel in 
beeld te krijgen wat zich aan 
problemen bij getroffenen van de 
Vuurwerkramp voordoen. 
teneinde adequate therapie. 
voorlichting cd. te kunnen 
realiseren. 
Afhankelijk van de bevindingen 
van een steekproef uit het 
Gezondheidsonderzoek zal op 
grond van de daartoe op te 
steilen "Tussertrapportagc" 
besloten worden of het 
Gezondheidsonderzoek zal 
worden vervolgd door het in 
kaart brengen van gegevens van 
alle participanten enlof gerichte 

follow-up onderzoeken. 

••• ,;,.-,,x .ti - - 
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Kr :niscentra JAC, PSH instellingen. 
GGD en huisartsen. 

In het JAC is van de aarsvang af 
geregistreerd met welke vragen 
gesteld werden en welke 
antwoorden daarop gegeven zijn. 
Deze registratie biedt informatie 
over de meest voorkomende 
vragen vanuit de getroffenen. 

Huisartsen, GGD, als PSH-
instellingen geven aan dat 
behoefte bestaat aan een instituut 
dat consultatie kan verlenen 
inzake moeilijke problematiek. 
onderzoek verricht en bijscholing 
opzet. 

Het is van het grootste beau, 
de informatie uit registratie 
(JAC) en monitoring 
onderzoeken bijeen te brez-_en 
teneinde zo doelmatig mogelijk 
mensen, middelen en me±o den 
ten dienste te laten zijn vaz het 
lenigen van de ps• chosor.•e 
nood die na de Vuurwei =p 
is ontstaan. 

VWS heeft reeds voor de 
vuurwerkramp te Ensche—'r 
initiatieven genomen voo: •e 
realisatie van een landeliik 
instituut met dezelfde 
doelstellingen. De ramp 
versnelt de noodzaak uinc, rine 
te geven aan de eerdere v 

initiatieven. Het Kenniscez_um 
Enschede kan daa.bij mo£L-:ijk 
uitgroeien tot een landelijk 
centrum: 



VWS heeft de gemeente 

Enschede ondersteunt bij de 
pers• en publieksvoorlichting, 
uitgaande van de 
verantwoordelijkheden van 
gemeente en departement. 

De diverse schriftelijke 
verslagen en aantekeningen 
worden verwerkt tot relevante 

rapportages. 

In een ingezonden brief is in 
Medisch Contact van 30 juni 
2000 een beeld geschetst van 

de nazorg van de 
Vuurwerkramp Enschede. 

Ondersteuning bij woordvoering, 
communicatieplannen 

Communicatie Gemeente, daarbij 
ondersteund door 
Voorlichting en 

Communicatie VWS 

Coórdinator nazorg 
VWS 
Projectleider IAC en 
medewerkers 
Medewerkers VWS 
van GVM/GGZ, 

DVC. GZB 

logboek 

verslagen belangrijke 
overleggen 

aanvankelijk dagelijks, later 
wekelijks rechtstreekse 
rapportage aan minister 

Verslaglegging 

- 
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Instructies hulpverlening aan Turkse inwoners regio rijnmoud. najaar 19`)`x. 

" J•us•Irt•rJin^dmlHr•l"p•n•truC.ltM 

Eén Besprek 
Het uitgangspunt is dat er één gesprek wordt gevoerd met Turkse inwoners ( of 
clientsysteemen) die klachten of psychische problemen hebben naar aanleiding van de 
aardbeving. Een vervolg gesprek alleen aanbieden als één gesprek absoluut piet toereikend is 

om een aanvaardbaar nivo van functioneren bij hen te bereiken. 
Indien drie of meerdere gesprekken zijn vereist, dient de reguliere procedure van een nieuwe 

aanmelding gevolgd te worden. 

Psycho-edukatie 
Het doel van het gesprek is met name om enige mate van stabilisatie in een ontwricht leven tot 
stand te brengen. De belangrijkste methode hierbij is die van psycho-edukatie. Clienten 
informeren over de stressreacties die zij zijzelf en/of hun verwante(n) ervaren. Hun 
geruststellen dat dit normale reacties zijn op een abnormale gebeurtenis. Tevens de clienten 
vertellen hoe zij het beste om kunnen gaan met deze reacties. En wat ze kunnen doen om zich 

meer te ontspannen c.q. hun nivo van stress te verlagen. 
In de bijlage bij deze instructies is kort samengevat welke reacties volwassenen en kinderen 

kunnen vertonen. 
Speciaal ten behoeve van de psycho-edukatie en een vroegtijdige signalering van 
(verwerlings)problemen zijn folders gernaakt, getiteld: "Na de schok de draad weer 
000akken". De folders voor "volwassenen" en "ouders van kinderen  " zijn zowel in het 
nederlands als in het Turks. Op de achterkant van de Turkse folders staat in kleine letters de 
padaanduiding waar de folder in de computer is te vinden. De folders met de extensie: 
 loudrstur.doc zijn bedoeld voor de ouders. De folders met de extensie: 
 tvlwastur.doc voor volwassenen. Deze folders kunnen na afloop van het gesprek 
meegegeven worden. Voor verwijzers en legkrachten zijn speciale folders. 
In het blokje tekst onder de titel van de folder staat voor wie de folder is bedoeld. 
Meer exemplaren van de folders zijn te verkrijgen bij j1 0,1e leider 
Rampenopvangtearri• 1,0,.2. e, , ; ; plaatsvervangend léider Rampenopvangteam of bij 
Q 2,e Centrale Coordinator Rampenopvang. 

Verslag 
Van elke gesprek (eerste of tweede gesprek) wordt een kor verslag gemaakt. Aangezien het 
gaat om een in ¢rincipe eenmalig contact is het niet nodig om een uitgebreid 
aanmeldingsverslag te maken en een dossier aan te leggen. Welke punten wet vastgelegd 
moeten worden, is te zien op het registratieformulier "Psycho-sociale hulp aan Turken, najaar 
1999" bi gevoegd). Het originele formulier direct na afloop van het Besprek inleveren bij 

Via hen komen deze formulieren uiteindelijk bij  .2.e die het bewaart. 
Indien meer dan twee gesprekken zijn vereist, kunnen deze verslagen ingebracht worden in het 
spreek-uurberaad of in de aanmeldingsbesprekingen. Komt de client in behandelins, kan diens 

verslag in het dan pas aan te leggen clientendossier worden opgenomen. 



Consultatie 
Voor overlei, over een client kan een beroep gedaan worden op 11 O.2.e 
raadplegen van andere collega's is uiteraard ook mogelijk_ 

Maar het 

Medicatie 
Wees terughoudend met het voorschrijven van medicatie. met name kalmerende - en 

slaapmiddelen. 

Informatiecentrum: 0800 - 1110 
Voor alle vragen die niet op het terrein van de psychosociale hulpverlening'lisgen. kan worden 

verwezen naar het Informatiecentrum van de gemeente Rotterdam, dat speciaal voor dit doel in 
het leven is geroepen: 0800 - 1110. Bellers kunnen zowel in het Turks of in het Nederlands te 

woord worden gestaan. 

Tolken: 010 - 282.28.00.  
In het geval dat er niet in het Nederlands of in een andere gemeenschappelijke taal gesproken 

kan worden, is het in principe mogelijk een tolk in te schakelen. Het Tolkencentrum houdt 
echter geen Turkse tolken voor ons apart. Ze kunnen dus niet garanderen dat wanneer er een 
beroep op hen wordt gedaan, zij ook onmiddellijk een tolk kunnen leveren. Voor het 
reserveren van tolken, telefoon: 010 - 282.28.00' 

Groepsopvang 
Voor personen die, in plaats van of als vervolg op de indi•,iduele hulp, eraan behoefte hebben 
wordt groepsopvang georganiseerd. De groep wordt sexe-homogeen samengesteld en door 

twee hulpverleners begeleid. De groepsgrootte is 8 á 10 personen. De voertaal is bij voorkeur 
Nederlands en anders Turks. Op dinsdag 28 september verzorgt 10.2. e  
instructies voor de begeleiders. 
Turken die aan de groepsopvang willen deelnemen, opgeven bij 11 0.2. e 

een korte 

of 
1[1 e,' Beide afdeling Preventie: 
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B jlme. , Si)ee ieke tn;trucne:  
0 F.ksEN Na OE RA#V P O (ILO„2e 
tn deze paragraaf beschnlr ik de psychische gevolgen van een ramo aan de band van de tijd die 

is verlopen na het ongeluk. 

Ten eerste is er de zogenaamde impact- of stootfase' Deze vindt plaats ten tijde of hort na 
het ongeval. Deze fase wordt gekarakteriseerd door depersonalisatie en bvperalertheid bij de 
slachtoffers. Onder depersonalisatie verstaat met het verschijnsel dat iemand het gevoel heeft 
dat hij er niet bij is, dat alles langs hem heen gaat, dat hij in een film leeft. Soms gaat het zó ver 
dat hij het gevoel heeft dat hij in een vreemd lichaam zit, alsof hij naar zichzelf kan kijken. Dit 
is een verschijnsel dat ook in het normale leven vaak voorkomt, bijvoorbeeld na een 
nachtdienst of ten tijde van een periode van grote stress. Tijdens de stootfase kan de 
depersonalisatie tot functie hebben dat intense gevoelens, zoals angst, afgehouden taan worden_ 
De depersonalisatie houdt dan ook meestal op als het gevaar geweken is. Een voorbeeld is een 
zakenman die een treinramp overleeft, langs vete doden en gewonden klauter en alleen maar 
denkt aan de bloedvlekken op zijn overhemd, zich daarbij realiserend dat hij zo niet op zijn 
werk kan verschijnen. Ook in de media kan men er voorbeelden van vinden, zoals bijvoorbeeld 
een voetballer die ondanks zijn ernstige kwetsuur de wedstrijd blijft uitspelen. doch na afloop 
zich onder doktersbehandeling moet stellen. 
De hyperalertheid is vooral gericht op het onmiddellijke heden, op gevaarafwending of op een 
veilig heenkomen zoeken. De slachtoffers verrichten als het ware intuïtief instructief de 
noodzakelijke handelingen om zichzelf en anderen te redden. Pas daarna komen de gevoelens 
naar boven, ofschoon bij sommigen de allereerste reacties al emotioneel van aard kunnen zijn. 
Hoe een bepaald individu ten tijde van een ramp zal reageren, laat zich niet voorspellen. Vel 
blijkt dat de gevoeligheid voor een ramp over grote groepen mensen volgens de wetten der 
waarschijnlijkheid is verdeeld. Zo'n 10 tot 25% van de getroffenen vertoont duidelijk gestoord 
gedrag, zoals verwardheid of verlamming door angst, circa 75% is versuft en verbijsterd, zij 
zijn zich niet goed bewust van hun emoties hoewel zij fysiologische kenmerken van een 
angstreactie vertonen. Na korte tijd gaan zij meestal over op actief op de situatie gericht 
gedrag. Zo'n 10 tot 25% reageert beheerst en doet zinvolle pogingen om de gevolgen van de 
ramp te beperken, al vanaf het begin. De vaak gehoorde veronderstelling dat tijdens een ramp 
paniek optreedt, is maar zelden juist. Paniek komt eigenlijk alleen voor onder bepaalde 
omstandigheden, namelijk: 
l , 
2 

als er nog steeds direct gevaar aanwezig is; 
ais de slachtoffers menen dat er slecht één enkele weg tot ontsnapping bestaat en deze 
wee dreigt te worden geblokkeerd; 

3 als er tegenstrijdige informatie over de ontsnappingsroute bestaat, bijvoorbeeld tijdens 
een brand in een bioscoop. Overigens raakt ook dan niet iedereen in paniek. 

De impact- of stootfase wordt gevolgd door de recoil- of terugslag-fase, zodra het ernstige 
gevaar geweken is. Het betreft hier meestal de periode van de eerste 24 tot 36 uur. Tijdens 
deze fase vindt er een terugkeer plaats van een excttatietoestand naar een min of meer 
gebruikelijker'steady state'. De mensen kunnen dan opeens oververmoeid zijn, ze worden 
rusteloos, hebben moeite met inslapen, ze hebben er moeite mee dat de waaktoestand los te 
laten, ondanks het verdwijnen van het gevaar. Langzaam dringt het gebeuren door tot het 

bewustzijn. Sommigen vertonen een zgn. ' staring look', ze hebben hun blik op oneindig en zijn 
nog onmachtig het gebeuren werkelijk tot zich door te laten dringen. Dit laatste wordt ook wet 
psychische shock of zenuwinstorting genoemd. Er kan ook ontkenning van het gebeuren 

plaatsvinden (dompteur been) 

3 



De mensen hebben vaak aandacht voor details. Er is behoefte aan meer informatie over wat er 
is voorgevallen. De slachtoffers pluizen de krant uit en volsen ieder TV-programma. 
Een onderdeel van deze fase kan de zgn. 'crv-out fase' zijn. Deze wordt gekenmerkt door het 
overvloedig loskomen van emoties: er bestaat vaak een enorme behoefte om erover te praten, 
hoewel het verhaal niet duidelijk overzichtelijk is, maar eerder in tlarden verteld wordt. 
Er kan ook verdriet en woede naar hulpverleners zich voordoen evenals boosheid ten aanzien 
van de veroorzakers van de ramp. Patiënten zijn in deze periode vaal; bang voor het 
vervoermiddel waarmee de ramp heeft plaatsgevonden, ze kunnen gemakkelijk geïrriteerd 
raken, soms zijn ze somber en ze slapen meestal slecht. Soms komen de levendige beelden van 
de ramp terug. De aanleiding voor deze heftige emoties is vaak de hereniging met gezinsleden 
of familie. Soms zijn er ook schuldgevoelens; de slachtoffers kunnen het gevoel hebben dat ze 
te weinig gedaan hebben voor hun medereizigers, medeweggebruikers, gezinslid of andere 
inzittenden. De schuldgevoelens zijn des te erger indien er vooraf een ruzie had plaatsgevonden 
met de inzittende of het gezinslid. 
De opvang tijdens deze fase dient vooral te bestaan uit het informeren over deze symptomen, 
maar ook over de fasen die hierna kunnen volgen, bij zowel patiënt als zijn omgeving. De 
emoties moeten op een bescheiden manier besproken worden, anders bestaat er gevaar voor 
gevoelsdoorbraken. Patiënt moet echter wel in staat gesteld worden om zijn verhaal te 
vertellen. Psychofarmaca worden ontraden. Er wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk het 
gezinsverband bijeen te houden en er dient een goede materiële hulpverlening op gang te 
lomen. Desge4Taagd dient men precies te vertellen wat er gebeurd is. Dosering van 
traumatische mededelingen is wel nuttig, maar moet zeker niet leiden tot uitstel. De 
slachtoffers moeten geholpen worden bij het uitspreken en doorwerken van de schuld-
gevoelens. Deze moeten niet gebagatelliseerd worden. 
Meel moet er nagegaan worden hoe reëel zij zijn. Tijdens deze fase kan vaak ais complicatie het 
herbeleven van vroegere traumata optreden. 

Soms kan er een week na het trauma een zgn. ' honeymoon-fase" (ook wet 'libinal cocoon" 
genoemd) ontstaan. Deze wordt gekenmerkt door een behoefte om met elkaar over elkaars 
ervaringen te praten. De relaties tussen de betrokkenen zijn zeer intens en persoonlijk. Er is een 
sfeer van altruïsme en gemeenschapsgevoel. Maatschappelijke en sociale barrières verdwijnen. 
Iedereen probeert zijn leven weer op te bouwen en de steun van overheid en hulpverleners is 
maximaal. Dit kan echter overgaan in teleurstelling en desinteresse. De hulpverleningsacties 
verminderen, bureaucratische problemen beginnen en de slachtoffers kunnen woedend en 
teleurgesteld reageren, met name ten opzichte van de autoriteiten. Zij realiseren zich dat zijzelf 
hun leven en hun omgeving weer moeten opbouwen. 

Na twee weken ontstaat de zgn. posttraumatische fase. In deze fase zullen de verschijnselen 
van een posttraumatische stress-stoornis zich manifesteren. 
Deze stoornis wordt gekenmerkt door vier groepen van verschijnselen: 

een traumatische ervaring, 
3. uitingen van herbeleving; 
3 uitingen van ontkenning; 
4. verhoogde prikkelbaarheid. 
Criterium l spreekt voor zichzelf. 

Bij criterium ? kan herbeleving plaatsvinden zoals uit tenminste één van de volgende 
verschijnselen blijkt: 

zich herhalende dromen over de gebeurtenis 
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een plotseling gedrag of gevoel alsof de ramp opnieuw plaatsvindt 
intense psychische ontreddering bij blootstelling aan gebeurtenissen die zen aspect van de 
ramp symboliseren of daarop lijken. 

Criterium 3. uitingen van ontkenningen. blijkt uit: 
' een verminderde reactiviteit of afgenomen betrokkenheid op de omgeving enige tijd na 

de ramp, zoals kan blijken uit pogingen gedachten of gevoelens die verband houden met 
het trauma te vermijden 
pogingen activiteiten of situaties die herinneringen oproepen aan de ramp te vermijden 
onvermogen zich een belangrijk aspect van de ramp te herinneren 
opvallend verminderde belangstelling voor één of meerdere belangrijke activiteiten 
gevoelens van onthechting of vervreemding van anderen 
inperking van het gevoelsleven 
gevoel weinig toekomst te hebben. 

' 

' 
' 
` 

Criterium 4, verhoogde prikkelbaarheid, blijkt uit: 
moeite met in- en doorslapen 

' 
' 
* 
' 
' 

snel boos of woedend zijn 
geheugenstoornissen of concentratieproblemen hebben 
verhoogde waakzaamheid 
versterkte schrikreacties 
intensivering van lichamelijke verschijnselen bij blootstelling aan gebeurtenissen die het 
trauma of de ramp symboliseren. 

De verwerking van een traumatische gebeurtenis Laat gepaard met ontkenning, d,w.z. de' 
gebeurtenis wordt ontkend. Dit komt tot uiting m een emotionele dofheid, vermijding van 
denkbeelden over de gebeurtenis, vermijding van activiteiten die het gebeurde weer in 
herinnering brengen_ 
Deze ontkenning wordt afgewisseld door herbeleving van het gebeuren. Deze fasen Baan 
elkaar afwisselen, verdriet en herinnering wisselen zich af met dofneid en ontkenning. 
Geleidelijk wordt de gebeurtenis met zijn gevolgen geïntegreerd in het bewustzijn. De 
stemming wordt dan wat stabieler en de gebeurtenis wordt meer geaccepteerd. 
Na 4-6 maanden zijn de ergste emoties achter de rug en is het herstel begonnen. Deze 
herstelfase kan zeker wel een jaar duren. Als iemand na 6 maanden nog steeds kampt met een 
ernstige vorm van de posttraumatische stress-stoornis, dan zou dit kunnen wijzen op het feit 
dat het slachtoffer niet in staat is om op eigen kracht of met behulp van zijn directe omgeving 
de ervaring naar behoren te verwerken. Uit de literatuur blijkt dat dit bij 10-25% van de 
slachtoffers kan.eebeuren. 
In eerste instantie is de posttraumatische stress-stoornis een normale reactie op een abnormale 
gebeurtenis. Als de posttraumatische stress-stoornis té lang blijft bestaan en té intens wordt, 
dan is er sprake van een abnormale reactie na een abnormale gebeurtenis en moet men de 
betrokkene verwijzen naar professionele hulpverlening. 

Het beleid in de posttraumatische fase is vooral gericht op het voorlichten van de 
slachtoffers ten aanzien van deze stoornis. Er moet meer aandacht zijn voor het verhaal en de 
gevoelens van het slachtoffer. Men moet er opletten dat er niet teveel alcohol wordt gebruikt 
als zelfmedicatie. Wel kan men eventueel wat slaapmedicatie geven en eventueel kunnen 
groepen gevormd worden van lotgenoten indien daar belangstelling voor bestaat. 
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O REACTIE-TYPEN NA EEN TRAUMATISCIIE CEL;EURTE,VIS O• O.•.e  • 

Er zijn in de wijze van reageren op een ramp (grofwen_) een viertal tv-pen te onderscheiden: 

Vechters (light) 

Vlieders ( flight) 

kenmerken: 

aanpak: 

niet doen: 

kenmerken: 

aanpak: 

niet doen: 

allerlei doen. snel praten, van de hak op de tak 
springen. uemaaki en misplaatst vrolijk doen. 
ruzie zoeken, bemoeizucht. 
aandacht. rustig, (mee-) praten, meelopen, 
fysiek inspannend werk laten doen, iets laten 

drinken of roken. 
redeneren, debatteren, 1.-waad toespreken, $een 
kalmerende middelen. 

heen en weer rennen. weg vluchten, onge-
controleerd huilen, paniekerig. 
zachte drang, lichamelijk contact: hand geven, 
meelopen, iets te drinken of te roken geven. 
Eventueel isoleren om paniek elders te 
vermijden. 
geweld, slaan, koude kraan, kalmerende 
middelen. 

Verdwaasden (freeze) kenmerken: 

aanpak: 

niet doen: 

verstomd, voor zich uit kijkend, wezenloos, 
sprakeloos. 
rustig praten en contact maken, vertel wie je 
bent, waar je bent en wat er is gebeurd. Geef 
iets te drinken, zoek lichamelijk contact, maar 
geef dat wel tevoren aan: Ik leg even een hand 
op uw schouder". 
commando toon, boze reactie, kalmerende 
middelen. 

Rationelen kenmerken: 

aanpak: 

niet doen: 

met uitschakeling van gevoel, zeer adequaat en 
rationeel handelen. 
gebruik van maken, nuttig werk laten doen, 
maar opletten op tekenen van uitputting, 
vermoeidheid etc. 
betuttelen, voorspellen dat de reactie wel komt 
etc_ 
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[nleidinQ 
Posttraumatische reacties bij volwassenen worden al lange tijd erkend. Literatuur over 
corzaken en gevolgen van traumatische gebeurtenissen en verslaggeving over de behandeling 
heeft voorai betrekking op volwassenen. Pas de laatste tien jaar verschijnen er in de literatuur 
systematische beschrijvingen over de gevolgen van schokkende gebeurtenissen bij kinderen 
(Udwin,1993). Het betreft meestal groepen kinderen die gelijktijdig eenzelfde traumatische 
gebeurtenis hebben meegemaakt. Voorbeelden zijn reacties van kinderen op een schoolbus-
lédnapping (TerT, 1985), reacties op een aanval van sluipschutters op een schgolplein (Pynoos 
e , 1937) en reacties na het zinken van het cruiseschip de Jupiter (tule, Udwin en iv[urdoch, 

1990). Deze en andere studies droegen ertoe bij dat het bestaan van posttraumatische 

saressreacties bij kinderen onderkend werd. 

Posttraumatische stressreacties 
Specifiek voor kinderen is herbeleving in posttraumatisch spe[: het kind creeert een herhaling 

ven de traumatische gebeurtenis in spel ( kan ook in dromen of gedrag) om zo alsnog die 
gebeurtenis onder controle te krijgen. Het is een poging de traumatische ervaring minder 

fijnlijk te maken. Echter door de letterlijke herhaling leeft juist het gevoel van machteloosheid 
i angst op. Kenmerkend voor dit spel is dat de kinderen zich er meestal niet van bewust zijn 
-:-ir zij de traumatische gebeurtenis herhalen. Het is daarom belangrijk verband te leggen tussen 
•e traumatische gebeurtenis en het spel: dit draagt bij aan het herstel van gevoel van controle. 
De ernst en de duur van de posttraumatische symptomen beken samen te hangen met 
omgevingsfactoren als gezinsfunctioneren, de ontwikkelingsfase van het lrind, eerdere 

stressvolle ervaringen en met de mate waarin het gezin verbonden is met of geïsoleerd staat in 
de maatschappij(Terr, 1983). De aard van de reacties en gevoelens hangt, net als de 
*eteke-,usgeving, samen met de ontwikkelingsfase van het kind. Belangrijke leeftijdspecifieke 

'facties zijn: 

Peuters en kleuters 
• gedragen zich hulpeloos, Bassief. hebben algemene angsten en scheidingsangst 

zijn cognitief in verwarring 
verbaliseren gebrekkig 
vetionen repressief gedrag zoals bedplassen, regressie in taalgebruik 

Latentiekinderen (lagere schoolleeftijd) 
• hebben verantwoordelijkheids- en schuldgevoelens 

• reageren op concrete reminders, welke angst "triggeren". 
• signaleren verdriet/angst van anderen. Zijn bezorgd om anderen 

` hebben somatische klachten 

.adolescenten 
• hebben schaamte- en schuldgevoelens 

reageren met "acting out" 
' neigen tot radicale veranderingen/ beslissingen 

Beleving van het trauma 
De betekenis die aan een traumatische gebeurtenis wordt toegekend is subjectief bepaald en •s 
niet los te zien van de ontwikl:elinLsfase waarin het kind zich bevindt. Zo beweert Pruett 
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(1932) dat de betekenis van een traumatische gebeurtenis fasespeciliek is. Dat wil zeggen dat 
het begrijpen en integreren van de gebeurtenis wordt gekleurd door fasespecifieke thema's. Ter 
illustratie een voorbeeld. Wanneer een vijfjarige jongen getuige is van een dodelijke 
schietpartij, staat ten gevolge van deze gebeurtenis angst om dood te gaan op de voor^rond. 
Op zevenjarige leeftijd komen gevoelens van schuld en verantwoordelijkheid naar voren (het 
geweten heeft zich verder ontwikkeld). In de adolescentie kan angst voor verlies van eigen 
impulscontrole naar voren komen of kunnen identiteitsproblemen ontstaan in het geval de 
dader een ouderfiguur is. Als het kind in cognitief opzicht rijpt, over rijpere 
afweermechanismen en coping-vaardigheden beschikt en bovendien meer levenservaring heeft 
opgedaan , treedt verdere differentiëring van de betekenis van de traumatische gebeurtenis op. 
De vermeerderde cognitieve capaciteiten stellen het kind bijvoorbeeld in staat oorzaak-gevolg-
relaties beter in te schatten. Het maakt dan in mindere mate gebruik van magische en primitieve 

oplossingen ( de Roos en de Waard. 1989). 

Verwerking 
Er wordt aangenomen dat kinderen traumatische gebeurtenissen op dezelfde manier verwerken 
als volwassenen. Net als bij volwassenen is de eerste reactie, schrik en ongeloof. Daarna volgt 
een afwisseling tussen ontkennen en herbeleven. Deze afwisseling is noodzakelijk om 
uiteindelijk de gebeurtenis te kunnen integreren in de belevingswereld van het kind. 
Systematisch onderzoek naar de wijze waarop kinderen een traumatische gebeurtenis 
verwerken heeft echter nog niet plaatsgevonden. In de literatuur genoemde percentages van 
kinderen die een posttraumatische stressstoornis of andere psychopathologie ontwikkelen 
variëren enorm. Udwin ( 19933) vermeldt dat dertig tot vijftig procent van de kinderen langdurig 
posttraumatische klachten houdt. 

Risicofactoren voor het ontwikkelen van een verwerkingsstoornis zijn dezelfde ais bij 
volwassenen zoals: mate van geweld, eerder trauma of verlies, bestaande individuele 
psychopathologie. Extra risicofactoren hangen samen met de afhankelijkheid van kinderen 
zoals: pathologie bij ouders of gezin en de mate van vertrouwdheid met het slachtoffer. 

Eerste hulp aan kind en adolescent 
Eerste hulp betreft begeleiding en ondersteuning van een normaal verwerkingsproces. 
Vanwege de afhankelijkheid van kinderen dienen ouders en significante anderen bij de 
hulpverlening betrokken te worden. Eerste hulp bestaat uit: 

Hereniging ouders en kind 
In de eerste fase na een ramp heen, ingeval van separatie, het herenigen van ouders en 
kinderen mijns inziens hoge prioriteit. Hereniging vermindert, zowel bij ouders als kind, 
gevoelens van angst en machteloosheid. Dit heeft een gunstige invloed op het herstel. 
Familieyerbanden, reeds bijeen, dienen om die reden zo veel mogelijk bij elkaar te blijven. 
Onderlinge steun is dan mogelijk. 

' Materiële hulpverlening 
Het gaat om praktische hulpverlening als eten. drinken. kleding en dergelijke 

Voorlichting over symptomen/verwerking aan ouders en kindladolescent 
Het is belangrijk om ouders informatie te geven over symptomen en emoties die zich kunnen 
voordoen naar aanleiding van de traumatische gebeurtenis. Uit onderzoek (Mc Farlane, 1987) 
blijkt, dat de reactie van ouders de beste voorspeller is voor de ernst van de symptomen bij het 
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kind. Goede informatie draagt bij aan adequaat handelen van de ouder en is daarmee van groot 
belang voor het kind. De informatie aan kinderen dient aangepast te worden aan het 
ontwikkelingsniveau. 
De betreffende informatie bevat enerzijds een geruststelling: Posttraumatische svmproma-
tologie is een normalt reactie op een niet-normale gebeurtenis anderzijds bertndruin het ook 
de ernst en langdurigheid van de problematiek. 

Adviezen aan ouders en kindladolescent 
adviezen aan ouders zijn gericht op herstel van gevoel van veiligheid. vertrouwen en controle, 
Enkele adviezen zijn: 

-Regelmaat en oude gewoonten herstellen 
-expressie van gevoelens/gedachten stimuleren 
-steun zoeken bij ouders of andere belangrijke anderen stimuleren 
-Regressief gedrag en vermijdingsgedrag tijdelijk toestaan, daarna limiteren. 

' Debriefing van kindladolescent 
De principes van debriefing bij kinderen zijn vergelijkbaar met die van debriefing bij volwassen. 
Wel wordt er gebruik gemaakt van andere middelen zoals spel en tekening en wordt ieder kind 
aangesproken op zijn eigen ontwikkelingsniveau. 
Centraal in de debriefing staat reconstructie van de traumatische gebeurtenis met aandacht 
voor perceptuele ervaringen ( ruiken, horen, voelen, zien) en speciale details. Tijdens de 
reconstructie merkt het kind dat het niet overspoelt raakt door emoties, maas integendeel angst 
en machteloosheid verdraagt. Zo wordt in toenemende mate controle ervaren over angsten. Va 
gedetailleerde reconstructie van de traumatische gebeurens wordt overgegaan tot exploratie 
van gevoelens en gedachten van het kind ten aanzien van de gebeurtenis zoals angst, schuld, 
schaamte kwaadheid en wraak. 

Ter afsluiting wordt geanticipeerd op periodieke terugkeer van herbelevingen en angsten en 
besproken hoe deze te hanteren zijn, hetgeen het gevoel van controle weer versterk-t. 
Debriefin; kan individueel plaatsvinden of in groepsverband. 

Opvang kind en adolescent na een ramp 
Recent literatuuronderzoek door het Insdtuut van Psychotrauma (Eland & Kleber, 1994) geeft 
aan dat de kennis van medewerker van het Rampenopvangteams over de gevolgen van 
schokkende gebeurtenissen bij kinderen en de mogelijkheden tot opvang, nog steeds gering is. 
Ook bij grootschalige rampen zoals de vitegramp in de Bijlmer komt het tekort aan kennis naar 
voren. In een beschrijving van de hulpverlening aan jeugdigen na de Bijlmerramp, vermelden 
Deursen e.a.( 1993) dat de organisatie van de hulp moeilijker was dan de inhoud van de hulp. 
Inhoudelijk konden de medewerkers van het Rampenopvangteam zich voor een deel op 
professionele ervaring beroepen. Om in de chaos van een grootschalige ramp slagvaardig en 
efficiënt te kunnen handelen zijn tevoren opgestelde schema's en protocollen nodig, 
Bijgevoegd schema (de Roos, 1995) vormt hiertoe een aanzet en is tot stand gekomen op basis 
van praktijkervaring bij de opvang van kinderen na de Bijlmerramp (Deursen e.a,1993) en 
eigen klinische ervaring. Het schema, gericht op hulpverlening aan kind en adolescent, moet 
gezien worden als aanvullend op algemene schema's over opvang na een ramp. Deze blijven 
hier buiten beschouwing, Indien bij een ramp zowel ouders als kinderen getraumatiseerd zijn 
dient hulpverlening aan beiden'op elkaar afgestemd te zijn. 
Ouders en significante anderen zoals leerkrachten worden bij de debriefing en verdere 
behandeling betrokken. onder andere door voorlichtingsbijeenkomsten en nabesprekingen. 
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O DEBRIEFING 01 0.2.e 

Programma's die een adequate verwerking van schokkende gebeurtenissen beogen te 
stimuleren worden "debriefings" genoemd. Horstink ( 1992) geeft als definitie van het begrip 

debnetins: 
'een psychologische debriefing is een (groeps)bijeenkomst 
waarin indrukken en reacties worden besproken die over-
levenden, nabestaanden of hulpverleners opdoen gedurende 
of na schokkende gebeurtenissen, ongevallen en rampen". 

Het doel van deze (groeps)bijeenkomsten is het aanbieden van een kader wat de verwerking 
van de schokkende gebeurtenis mogelijk maakt, zodat de betrokkenen deze gebeurtenissen 

beter kunnen integreren en minder risico lopen op het ontwikkelen van een posttraumatische 
stressstoornis. Een preventief nevendoel is dat stoornissen in de verwerking vroegtijdig onder-

kend kunnen worden. 

f 
De hieronder beschreven debriefing is bedoeld voor slachtoffers en andere getroffenen, zoals 
getuigen, collega's van de slachtoffers. De groep wordt begeleid door bij voorkeur twee 
personen, met kennis van en ervaring in het werken met groepen en kennis van en ervaring met 
het verlenen van hulp aan personen die traumatische sebeurtenissen moeten verwerken. De 
groep bestaat uit maximaal 10 personen, die zich allen in dezelfde positie bevonden toen de 
ramp of de calamiteit plaatsvond. Personen, die daadwerkelijk aan een doodsdreiging hebben 
blootgestaan worden bij elkaar gezet, terwijl bijvoorbeeld geschokte collega's in een andere 

groep worden opgevangen. 

Eerste bijeenkomst 
De eerste debriefing-bijeenkomst vindt plaatst binnen 72 uur na beëindiging van de acute fase. 
Voor deze bijeenkomst dient ruim tijd te worden uitgetrokken: circa 2,5 á 3, 5 uur. 
Fasen in de eerste bijeenkomst: 
1. Introductie fase 
Het is de fase waarin degene die de debriefing leidt tracht de deelnemers te motiveren. De 
bedoeba van de debrieing wordt uitgelegd: " verwerken is nodig en door over je ervaringen te 
spreken luijg je de kans om de emoties die opgeroepen worden te uiten". Duidelijk wordt 
eernaakt dat de informatie vertrouwelijk is en dat de debriefing bedoeld is als ondersteuning, 

niet als kritiek_ 

2. Feiten fase 
in deze fase, indien nodig, introduceren groepsleden zich en wordt gevraagd wat een ieders rol 
was bij de schokbende gebeurtenissen. Wat zag, hoorde, rook, deed men gedurende deze 
gebeurtenissen? Waar het om gaat is in ieder geval dat de gebeurtenissen worden 
gereconstrueerd en als het ware in de groepsruimte tot leven worden gewekt. Eventueel met 

behulp van tekeningen en dergelijke. 

3. Belevingsfase 
Hierin worden vragen gesteld die gericht zijn op de beleving: welke dingen hebben je 

aangegrepen, wat heeft het meeste indruk gemaakt, wat was het moeilijkste moment, en vooral 

welke gevoelens speelden er? 
Vanaf deze fase wordt onderlinge interactie zoveel mogelijk aangemoedigd. Laat een ieder aan 

bod komen. 
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4. Symptoomfase 
De groepsleden wordt gevraagd of en zo ja welke vormen van stresssymptomen zij hebben 
ervaren hebben of nog steed ervaren. De debriefers kunnen zich zo een idee vormen met 
betrekking tot het verloop van de symptomen bij de deelnemers. De verschillende coping-

strateeieën kunnen aan bod komen. 

5. Instructiefase 
In deze fase wordt verteld over de consequenties van het betrokken zijn bij schokkende 
gebeurtenissen. Zogenaamde stressmanagement-technieken kunnen aangeleerd worden. In 
ieder geval wordt duidelijk gemaakt dat stressreacties en/of -symptomen in dit geval normale 
reacties zijn. Ook kan in deze fase nagegaan worden op welke wijze de directe sociale 

omgeving gemobiliseerd kan worden om steun ie verlenen. 

6. Afsluitingsfase 
Een fase die bedoeld is om vragen te beantwoorden, onderwerpen die zijn blijven liggen 
kunnen alsnog besproken worden. 
Afspraken over individuele- of groeps-vervolg-gesprekken kunnen gemaakt worden. Praktische 
zaken kunnen in deze fase geregeld worden: wanneer ga je weer aan je werk. 

Tweede en derde biieenkomst 
Circa vier weken na de eerste debriefing-bijeenkomst volgt een tweede bijeenkomst en circa 
drie maanden na de eerste bijeenkomst wordt het derde en laatste groepsgesprek gehouden. De 
duur van de bijeenkomsten kan korter zijn dan de eerste bijeenkomst. De begeleiders zijn wel 
dezelfde als in de eerste bijeenkomst_ Het programma in de tweede en derde bijeenkomst is 
minder vastomschreven. De deelnemers worden gestimuleerd om elkaar te vertellen hoe de 
verwerking verloopt Verder kunnen ook de gesprekspunten uit de eerste bijeenkomst aan de 
orde worden gesteld, zoals de items in de feiten fase, de belevingsfase en de symptoomfase. Na 
afloop van de derde bijeenkomst hebben de begeleiders een goed inzicht gekregen in de 
copingstrategieën van de deelnemers. Ook kunnen zij een redelijke inschatting maken of deze 
personen de traumatische gebeurtenis op eigen kracht en/of met hulp uit hun sociale omgeving 
(familie, vrienden, kennissen, enz.) adequaat kunnen verwerken of dat een verwijzing naar een 
gespecialiseerde hulpverlener noodzakelijk is. Is dit laatste het geval, dan kan de begeleider, bij 
voorkeur en indien mogelijk zelf deze hulp bieden of anders bemiddelen bij het maken van het 
contact tussen de deelnemer en een gespecialiseerde hulpverlener. 
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1ii&- bij ( 1) onze reactie op de brief en (2) de reactie op do brief evaluatie 
nazorg 

(1) 
0,ider wederopbouw schrappen derde zin "Deze raming genomen" en aan 
vijfde zin na °betrokken° toevoegen "en een rijksbijdrage bepaald°. 
Ergo: wij zien de 490 min. niet als uitgangspunt voor overleg met Enschede 
over een rijksbijdrage. Ons inziens dient de besluitvorming in de MR van 
vandaag en morgen afgewacht te wordent over de nota van minister Van Boxtel 
over de wederopbouw, alvorens deze brief wordt verzonden. 

(2) 
In bijlage 3 staan de 15 nazorgactiviteiten Enschede opgesomd. Financiën 
biedt BZK ondersteuning bij de activiteiten 5 en 10. Omdat nazorg breder is 
dan medische en psychosociale nazorg, lijkt het ons goed in de evaluatie 
melding te maken van de maatregelen die Financiën heeft genomen voor 
gedupeerden op fiscaal terrein (zie brief minister De Vries voor het eerste 
AO met de Kamer over de Enschede-ramp). 

Groeten, 
. I j•t••_e 
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Hoog 

> «Bestand: Brief TK 000714.doc» 
> Bijgaand de concept-brief aan de vaste commissie vuur BZK over de 
> vuurwerkramp. Eventuele opmerkingen kunt u tot 12 uur donderdagochtend aan 
> mij doorgeven. 
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Onderwerp: 
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nárorgtiitc 

á:2.e 

ï;•ïi •ri nder de nazorgactiviteiten van BZK ten behoeve van de tussenevaluatie nazorg. 

t. Instellen van een projectorganisatie voor de ondersteuning van de minister van BZK bij de 
uitvoering van diens coordinerende taak voor de afwikkeling van de ramp op rijksniveau. 

2. Met gemeente Enschede en provincie Overijssel instellen van de Commissie Onderzoek 
Vuurwerkramp. 

3. De hoofdinspecteur van de Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding aanwijzen als 
coordinator van de onderzoeken door de betrokken rijksinspecties. 

4. Het ministerie van BZK is als waarnemer vertegenwoordigd in de commissie financiële 
afwikkeling vuurwerkramp (evenals SZW en EZ). 

=• 5. Met VWS aan Enschede opdracht geven om een registratie op te zetten van de 
hulpverleners die in het rampgebied zijn geweest. 

Groet, 
i 

> • 
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fl 0.2.e I  

Van: [10.2.e 
Verzonden: maanoag-i li 2000 14:37 

Aan: 1-0.2. e I 
Onderwerp: áanvuning-tussenevaluatie nazorg 
Urgentie: Hoog 

0.2.e 

WI s.v.p. in het gewijzigde overzicht voor de tussenevatuatie van de nazorg, dat ik je vorige week mailde, bij de 
coördinatie door de minister van BZK opnemen dat BZK een financieel en een bestuurlijk liaison in Enschede 
heeft gestationeerd, die als schakelpunt fungeren in de communicatie tussen Enschede en BZK/rijk. 

Dank. 
toga 
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Voorlopig verstag van de vergaderingen van de rampenstaf van de gemeente Enschede naar aanleiding van de 
ramp op 13 mei 2000 aan de Tollensstraat en wijde omgeving. 

Bewerking van het originele document met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7, 10 en 11 van de Wet 
openbaarheid van bestuur 

Inhoudsopgave 

Vooraf 

Kernachtige samenvatting rampenstaf in tabel 

De gebeurtenissen voorafgaan aan instellen rampenstaf, zoals die bij politie en brandweer in logboek zijn 
vastgelegd 

De gebeurtenissen voorafgaand en vanaf het instellen van het beleidstearnlrampenstaf op het stadhuis van 
Enschede 

• 
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Vooraf 

Bijgaand is een eerste opsomming gegeven van de gebeurtenissen in chronologische volgorde. Daarbij zijn de 
volgende bronnen gebruikt: 

rapport incident-operationeel brandweer regio twenter 
journaal van regiopolitie twente. 

Deze beide bronnen zijn verwerkt in paragraaf 3. 

Voor paragraaf 4 zijn gebruikt de eigen waarnemingen van [1 0 2, &= ' J steller van deze notitie, tot aan het 
inwerking stellen van rampenstaf/-plan. Vanaf dat moment ts-georu•íc gëmaakt van de vergaderaantekeningen van 
de rampenstaf. 

Begonnen wordt met een schematische samenvatting van de allerbelangrijkste highlights uit de rampenstaf. 

1) 
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Kernachtige samenvatting rampenstaf in tabel 

tijd Informatie opmerking 
Chaotische situatie daar, doden en gewonden. 
Eerste voorlichting voorbereiden 

Nog erg onbetrouwbaar 

Opvanglocaties geregeld, Onderzoeken gevaar 
Grotsch, 4 brandweerwagens verloren gegaan 

16.50 

17.05 

17.35 

17.40 

17.55 
18.12 

18.13 
18.14 
19.06 

19.35 

19.36 
20.20 

20.21 

21.30 

Start Rampenstaf, inwerkingstelling rampenplan 
gem.Enschede, eerste info uit gebied 
Via RTV Oost oproep alle brandweerlieden in 
regio zich te melden 
Betreffende bedrijf is SE Fireworks aan 
Tollenstraat 50 
Eerste signalen wijzen op 100 doden en meer dan 
100_gewonden 
Eerste persconferentie 
Tweede vergadering Rampenstaf 

Er is voldoende behandelcapaciteit 
Persconferentie 
Staf bijeen. > 130 opnames in ziekenhuizen in de 
regio. Diekman hoofdlocatie nachtopvang 

Geen gevaar Grolsch/aamoniak. Voldoende 
materieel onderweglaanwezig in gebied 
Noodverordening afsluiting gebied eerste ring 

Afzetting rond; geen plunderingen meer. 

Gevaar is nog niet geweken. 400 tot 500 mensen 
politie ingezet 
Branden, Voortsweg/Roomweg onder controle 

22.15 

23.30 

Eerste berichten over plundering. VWS stelt info 
nummer open. Gemeente doet zelf persoonsinfo 

Binering gebied is afgezet. Capaciteit basis loopt 
vol 

Gas afluizen in gebied. Diekman wordt centrale 
opvang; andere locaties overbrengen 

Noodverlichting plaatsen. Brandweer heeft 
voldoende verse krachten 
Slachtoffers onder de brandweerlieden. 
Begrenzing rampgebied vergroot, 
noodverordéning hierop aanpassen. 175 
gewonden in ziekenhuizen, 1 dode 
Duidelijk dat vergunning in orde was. Defensie 
heeft positief geadviseerd bij laatste vergunning 
(1999) 

Nieuwe info dat brand is ontstaan midden op 
opslagterrein in bunkers. Lijkt erop dat er andere 
stoffen dan alleen verpakt vuurwerk hebben 
gelegen. Onduidelijk. Pers mag gebied niet in; 
eerst de operationele diensten. Werkingsgebied 
noodverordening wordt uitgebreid. 

Onduidelijk hoeveel gevaar er nog binnen de ring 
is. RIT als enige nu gedeeltelijk binnen gebied. 
Burgemeester wordt afgelost door loco 

3 doden in hagar 9 en 3 daarbuiten. Behoefte aan 
psychosociale hulp. Misverstand met VWS over 
info oplossen 
Pas ruimen als schade is vastgesteld. 
Instortingsgevaar bij Groisch 
302 mensen behandeld in ziekenhuizen. 9 nog op 
IC. 381 mensen in Diekmanhal. Morgen andere 
opvang regelen. Overleg met corporaties en UT 
starten. 

In oostelijk deel gebied geen slachtoffers meer 
gevonden. Beeld in westelijk deel verwacht erger 
te zijn 

8 doden in beeld.. Vanaf 22.00 uur is grotere ring 
afgegrendeld. 200-25- mensen in Diekmanbal 
opvang 
Om 23.00 uur 230 gewonden, waarvan nog 42 in 
ziekenhuizen; daarvan 10 op IC. Nog 2 
traumaheli's ter plaatse(waren er 5). Schatting 20 
doden voorlopig aanhouden. RIT is 
georganiseerd, 85 man. Buitenring wordt getracht 
af te grendelen. Geen sprake van gevaarlijke 
stoffen die vrijkomen. 
Morgenvroeg start onderzoek OM. Ongeveer 
2000 mensen uit gebied geëvacueerd. 
Ramptoerisme tegenwan. Schaderegistratie 
starten. 
Om totaal 300 mensen gemeld bij ziekenhuizen; 
nog 53 binnen. l in AZG. 

Geen ongeregeldheden meer. Vooral nog 
gasbranden. 
Geen nieuwe doden geconstateerd door RIT en 
BW. Nog 300-400 man politie actief 

00.3 

0 1.5 1 

03.50 

0-, ._0 

04._8 

05.:0 

Zeker 400 woningen beschadigd. 200 total-loss 

Morgen stadsbank open voor noodkredieten. 
Maandag helpdesk van GSD open voor sociale 
hulp. 

3 



De gebeurtenissen voorafgaand aan instellen rampenstaf, zoals die bij politie en brandweer in logboek zijn 

vastgelegd 

Tijdstip en Gebeurtenis 

registratie 
P-Politie 
B-Brw 

IS.OI P 

15.05B 

15.08B 

15.09B 

15.1 SB 

15.18B 

15.19B 

15.20P 

15.30P 

15.45P 

15.47B 

16.15E 

16,20B 

16.54B 

16.55B 

16.55P 

1;.00P 

Brand/ontploffing  vuurwerkopslag en Grolschfabriek alsmede enkele woningen 

Melding brandweer. binnenbrand 

Melding brandweer: middelbrand 

Nb 649 brandweer post zuid en Lonneker gealarmeerd 

647 Brandweer met 3 man naar brandadres 

Branweer sectie Lonneker naar de Kroedhóftestraat/Tollensstraat 

OVD 645 naar Tollenstraat machinefabriek Thole 

Eerste melding van RMC bevestigt brandtontploffing, alsmede een aantal doden en veel gewonden, 

rampenplan in werking gesteld (open: rampenplant bij politie), coordinatie in handen van RMC 
Enschede. 

Chef van Dienst fC•,2,e _ (regiopolitie) deelt mede i.o.m. RMC dat zoveel mogelijk mensen in 
dienst geroepen moeten worden, alsmede ME, VP, motorrijders, collega's nachtdienst moeten om 
20.00 beginnen i.v m. doorgaande dienst. Collega's 0,2,e tevens in dienst 
voor reguliere dienst 

Centraal punt voor ambulances betreft benzinestation AVIA aan de A-1 aan de noordkant; dit is het 
verzamelpunt, van daaruit worden de ambulances verder begeleid naar het rampgebied. 

OVD Brandweer vraagt 2 pelotons ter plaatse 

Brandweer; fl 2 e afgemeld. Commandant brandweer Enschede in kennis gesteld 

Brandweer. 842 ter plaatse 

Vliegbasis Twente brengt 65 persluchtflessen ter plaatse 

2 brandweerpelotons naar uitgangstelling Hampoort 

Verkeerspost Kuipersdijk Enschedesestraat afgesloten voor alle verkeer richting Enschede 

Gemeente Enschede BMD verzocht om diverse kruisingen af te sluiten, zoals Enschedesestraat. 
Kuipersdijk. Kettingbrugweg e.a. 
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De gebeurtenissen voorafgaand en vanaf het instellen van het beleidsteam/rampenstaf op het stadhuis van 
Enschede _ 

De brand en explosie aan de Tollensstraat zijn van een dergelijke impact, dat op grond van eigen waarneming de 
eethouders i10.2,e ' I zich naar het stadhuis spoeden. Ook de gemeentesecretaris, de hoofdbode en 
enkele bode's begeven zien utt eigener beweging naar het stadhuis. 

Van daaruit proberen zij de leden van het beleidsteam/rampenstaf te bellen. Verbindingen via het mobiele net 
zijn geheel onmogelijk. Via het vaste net en het noodnet kan met de burgemeester geen telefonisch contact 
worden verkregen. Wel worden aan de hand van de beschikbare telefoonlijst behorend bij het rampenplan enkele 
betrokken ambtenaren getracht telefonisch op te roepen. 
Langzaamaan druppelen ook betrokkenen bij het beleidsteam en ondersteuners uit eigen beweging binnen op het 
stadhuis. 

De informatie die dan beschikbaar is, is geheel en al uit eigen waarneming verkregen. 1 0.2.ë heeft vanuit zijn 
woning (hooggelegen etagewoning) op de middag gesignaleerd dat er eerst brand was ter hoogte van het 
Aamsveen, en later signaleerde hij de brand met ontploffingen ter hoogte van de Bamshoevc. 

Door iedereen is gesignaleerd dat tot in de binnenstad ramen zijn gesneuveld, en dat er sprake is van 
rondvliegend betonsteen en staal. 

Er hangt een grote hoge witte wolk boven het noordelijk stadsdeel, met daaronder een gitzwarte wolk. Daaronder 
zijn vanaf afstand vuurzeeën zichtbaar. In het centrum van de stad is het buitengewoon druk. Winkeliers zijn druk 
bezig het glas op te vegen. Langs de doorgaande wegen (zoals Hengelosestraat) houden zich groepen mensen op, 
sommigen zichtbaar geëmotioneerd. Er is sprake is van een druk inkomend verkeer in de stad. Ook begeven zich 
veel auto's uitgaand. 

Uit eigen waarneming blijkt dat brandweerwagens en ambulances van buiten de stad tot na drie kwartier van de 
grote explosie nog redelijk toegang hebben (deels via de busbaan) via de Hengelosestraat. Het kruispunt 
Hengelosestraat/Singel wordt door de politie geregeld, alsmede de kruising Molenstraat/Deurningerstraat. Vanuit 
de zuidzijde van de stad is tot dat moment nog sprake van goede bereikbaarheid van het centrum, zelfs per 
stadsbus. 

Ook wordt gesignaleerd dat er gaten zijn geslagen in het muziekcentrum en de flat achter het muziekcentrum. 

De burgemeester, die zich bevindt in stad Delden, wordt gebeld door zijn secretaresse (uit eigen beweging). die 
thuis is (via de chauffeur). Als gevolg van de verkeerssituatie komt de burgemeester met vertraging aan op het 
stadhuis. Bij aankomst beklaagt hij zich over het feit dat het dankzij het ontbreken van een zwaailicht in de 

dienstauto. op geen enkele wijze extra doorgang of voorrang kon verkrijgen in het geblokkeerde verkeer. 

Doo. anderen wordt gesignaleerd dat het niet handig is dat de leden van het beleidsteam en deondersteuners niet 
beschikken over specifieke legitimatie, die hen in dit soort gevallen vrije doorgang naar het stadhuis verschaft. 
0,erigens is het niet zo dat iemand van hen de doorltoegang is geweigerd. 

Direct na binnenkomst van de burgemeester wordt geconstateerd dat er nog geen enkele verbinding met de 
meldkamer is geweest. Op dat moment is het ook niet gelukt om eerbinding met de meldkamer te verkrijgen, 
noch met brandweer noch met de regiopolitie. De burgemeester heeft op dat moment nog geen contact gehad met 
brandweer of politie. 

De burgemeester verzoekt zijn assistent, , ' ó' , , e_ op de fiets naar de meldkamer op Nat hoofdbureau van politie 
te £aan, zich daar te informeren en hen te verzoeken contact op te nemen met de burgemeester op het stadhuis. 

Aangekomen bij de meldkamer van het hoofdbureau constateert medewerker dat de heer h 0.2.e (regio 
Twente/bestuurder voor de GGD) zich daar bevindt, en bezig is, samen met de daar aanwezige medewerkers van 
politie. onder andere opvang voor slachtoffers te organiseren (Pathmoshal). 
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Bij terugkomst van medewerker op stadhuis is duidelijk dat inmiddels van daaruit contact is geweest met 
meldkamer van brandweer. Het wordt duidelijk dat er sprake is van een ramp met grote omvang, en dat de 
rurtpenstaf geïnstalleerd dient te worden. 

Enige ogenblikken later arrivetn `10,2.e-. l. operationeel officier van de regiopolitie, cl op het 
sudhuis. Hij meldt zich als verantwoordelijk—officier, met als doel zitting te nemen in het beleidsteam namens de 

regiopolitie. 

Om 16.50 uur stelt de burgemeester het rampenplan in werking en installeert het beleidsteam. 

110.2.e   van de regiopolitie doet in die eerste vergadering een eerste verslag van de ramp. Daaruit 
Fhjk•ia de situatie chaotisch is, dat er sprake is van ontzetting en geëmotioneerde mensen, dat er letstel is als 
gevolg van rondvliegend glas en dakpannen. Er wordt op dat moment nog niet geëvacueerd. Wel is een sectie 
\fE ingezet, en wordt gepoogd om een cirkel rond het centrum (de brandhaard) te leggen. 

Li deze eerste vergadering worden afspraken gemaakt over persvoorlichting. Voorlichter regiopolitie (opm: niet 
hi.r aanwezig) bereidt eerste persbericht voor. Een tweede communicatielijn is nodig met het oog op de burgers. 
onder meer met het oog op slachtofferregistratie en informatieverstrekking. Daartoe zal een speciaal 
telefoonnummer geopend moeten worden. 

Ook wordt duidelijk dat de commandant brandweer onder weg is naar het stadhuis, maar problemen ondervindt 
d= stad binnen te komen. Hij zit vast ter hoogte van Lonneker. 

V:a het noodnet wordt de commissaris van de koningin, Hendrikx, gewaarschuwd. de bijstand van defensie wordt 
ie,egeld en er vindt opschaling van de hulpverlening GGD plaats. 

Ort 17.05 wordt via radio Oost de brandweer uit de hele regio opgeroepen zich bij de kazernes te melden. 

Politie meldt dat de Deurningerstraat wordt vrijgehouden. De Pathmoshal wordt opengesteld voor de normale 
opvang. De Kantine van de Hogeschool wordt opengesteld voor opvang van daklozen. Het afsluiten van de ring 
rondom het gebied is erg moeilijk. Er is een politieheli onderweg naar het gebied, waardoor mogelijkerwijs straks 
beelden in stadhuis van de ramp te geven zijn (opmerking: dat lukt blijkens niet). Er zijn tevens drie 
waumahelicopters onderweg vanuit Rotterdam, Amsterdam en Duitsland. 

Om 17.20 wordt besloten tot het onderzoeken of ontruiming van het gebied nodig is. 

Om 17.35 wordt in de rampenstaf meegedeeld dat het betreffende bedrijf is S.E. Fireworks, Tollensstraat 20 
(ohm: uit vergunning blijkt het te gaan om Tollensstraat 50). 

0~t 17.40 wordt door de GGD (Geert Weeken) gemeld dat de faciliteiten van Defensie gebruikt worden (opm: 
bedoeld wordt de vliegbasis). De eerste berichten duiden op meer dan 100 gewonden en 100 doden. Dit is echter 
nae zeer onbetrouwbare informatie. De rookontwikkeling gaat omhoog, en fallout heeft plaats in Delden. Er 
xk e:dt onderzocht of er schadelijke stoffen in zitten. De burgemeester van Delden wordt geinformeerd. Inmiddels 
zi: burgemeester Knip van Almelo als coórdinerend burgemeester in het regionale crisiscentrum in Hengelo. 

Om 17.55 eindt de eerste persconferentie plaats, door de burgemeester en commandant brandweer. 

Om 15.12 komt de rampenstaf weer bijeen. Naar en van het getroffen gebied worden twee routes vrijgemaakt. In, 
e:band met identificatie wordt voorgesteld om de doden te laten liggen, en de aandacht te richten op het 
n;houden van de twee routes, de ontruiming van het gebied en de bewaking. Het centrale telefoonnummer van 

he: stadhuis wordt opengesteld als informatienummer . De Diekmanhal wordt opengesteld voor dakloze burgers 
en :amilieleden van slachtoffers. De Pathmoshal is ingericht als noodopvang voor slachtoffers. Kantine van de 
hekschool beschikbaar voor opvang familieleden. Er zal worden nagegaan hoe het staat met de ammoniakopslag 
tri; de Grolsch, met name het ontploffingsgevaar en het gevaar voor de volksgezondheid. 

De Brandweer meldt dat er bij de explosiebrand drie tankauto's en één ladderauto verloren zijn. Twee 
bryndweerlieden zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. 

Or^. 18.33 worden politie en GGD door de burgemeester bijeen geroepen. Het gebied wordt hermetisch 
ai:esloten en onwimd. 
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Om 18.41 uur meldt de GGDI 0.2.e dat in de leidingen van de Grolsch fabriek zich 4000 liter 
ammoniak bevindt. Een team uit Utrecht zal de ammoniak uit die leidingen trachten te halen. 
De opschaling verloopt goed. Hangar 9 op de vliegbasis wordt ingericht voor dodelijke slachtoffers. Er zijn 20 
doden waargenomen,(opm: kan niet hard bevestigd worden). Lichtgewonden worden getransporteerd naar 

Pathmoshal. 

Om 18.50 meldt commandant Brandweer,10.2 dat er voldoende behandelcapaciteit in de omgeving aanwezig 

is. Het brandweerpersoneel wordt opgevangen in het DIS -hotel. 
Inmiddels is in het beleidsteam ook aanwezig mevrouw 1,-0.2.e j, officier van justitie. 

Om 18.55 is er persconferentie met burgemeester. 

Om 19.06 komt de kleine rampenstaf bijeen. GGD, Weeken, meldt dat er vijftig gewonden zijn opgenomen in 
ziekenhuis Enschede, 40 in Hengelo, 40 in Almelo, en ook opnames in Oldenzaal en Hardenberg. 

Wethouders gaan naar opvanglocaties. 
Van Miracle Planet komt bericht dat hal is ingericht voor opvang van slachtoffers. rl 0,2.e stelt dat de regie in de 

r2,-npenstaf ligt, en niet bij Miracle Planet: MP is dus geen erkende opvanglocatie, 

Directeur DMO, Zeeuwen, meldt dat in de Diekmanhal vanaf 21.00 uur bedden staan opgesteld. 

Er komen berichten binnen dat er geplunderd wordt in het getroffen gebied. Politie heeft hier aandacht voor. 
oOpm.: bericht kan niet bevestigd worden). 

Hit ministerie van VWS doet aanbod voor openstelling nationaal infonummer (0800-1100). Besloten wordt dit 
=bod te accepteren. 

Burgemeester besluit tot het houden van een persconferentie elk uur. 

Om 1935 uur meldt commandant brandweer, 0.2.ej dat er branden zijn in Bamshoeve, en dat de supermarkt 
Nieuwe Weme aan de Deutningerstraat is afgebrand. Bij Grolsch is sprake van kleine branden; er is geen gevaar 
voor ammoniakexplosie!-brand. 
Vanuit Zwolle zijn 2 compagnieën operationele eenheden onderweg, vanuit Enschede zijn er ook 2, en dat is 
-.00rlopig voldoende. Er zijn 80 ambulances beschikbaar, en vier traumateams. 

De binnenring rond het rampgebied is afgezet. Dit gebied wordt begrensd door Lasondersingel, Deurningetstraat, 
3rouwerijstraat-Fazantst aat, dr. Van Damstraat, Stroinksbleekstmat tot Roomweg, Schurinkgsweg en 
3lijdensteinlaan. In dit gebied wonen in totaal 2230 mensen. 

Hier nieuwe infonummer via callcenter V WS is in gebruik gesteld. 

=gíopolitie, •• •..,e meldt dat de premierop weg is naar Enschede. Er worden plunderingen gedaan. Politie 
:. daarop georganiseerd (ME). Er is sprake van 1 zwaargewonde politieman. 

tk' ethouder1 0..2.0 heeft contact gehad met overste 
•.dere locatié` rengen. 

l0,2-e die meldt dat capaciteit volloopt. Gewonden naar 

Om 19.45 meldt GGD, 10.2.e dat op dit moment voldoende capaciteit beschikbaar is. 

O:n 19.50 ondertekent de burgemeester de noodverordening, waarin geregeld wordt dat het gebied niet 
-cgankelijk is voor anderen dat hen die rechtstreeks betrokken zijn bij de rampbestrijding. 

Om 20.20 uur meldt GGD, LO.2.e dat er twee gewonden-nesten zijn (kantine VV Sparta en Arke). Het lijkt 
a1,er het hoogtepunt heen te zijn. Op vliegbasis loopt het goed. Er is geen zicht op aantallen gewonden. 
Psychosociale hulpverlening wordt geregeld, ook voor hulpverleners. 
Politie meldt dat afzetting is geregeld, en plunderingen onder controle zijn. 
Staf is accoord met afsluiting gasvoorziening in gebied door EDON. 
De veterinaire reddingsbrigade is onderweg naar Enschede (opm: met getrainde honden). 
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Directeur DMO meldt dat in servicecentrum Noord 300 mensen worden opgevangen; zij worden doorgestuurd 
naar de Diekmanhal. Datzelfde geldt ook voor de 200 mensen op de vliegbasis. 
In de Pathmoshal is bijna niemand meer, deze wordt als achtervang voor de Diekman gereserveerd. 

Om 20.38 uur arriveert minister K. de Vries (BZK). (opm: door misverstand hier belandt; moest in Hengelo zijn. 
Na korte informatieuitwisseling gaat minister door naar Hengelo). 

Rond 20.40 arriveert de hoofdofficier van justitie, GZe 

(opm.: om 20.45 komt info door in commandokamer, dat voor Roomweg 6 vergunning bestaat voor vuurwerk, 
echter niet voor opslag!) 

Om 20.50 (rampenstaf) meldt politie dat plunderingen onder controle zijn. ME Usselland is binnen kwartier in 
Enschede. Oproep om via media tegen te spreken dat gevaar is geweken. Hoofd communicatie, l'0.2,e i , zal 
nationaal Calicenter breefen (opm: nationaal callcenter verzoekt om gemeente informatie door te geven over 
personen; dit is echter voorbehouden aan gemeentelik informatiecentrum. Nationaal informatiecentrum dient 
alleen algemene informatie te geven, en niet over personen.) Inmiddels zijn 5 pelotons politie ingezet, 400 tot 
500 mensen. 

Er wordt afgesproken dat vannacht het gebied verder zal worden doorzocht. Edon zal verlichting moeten regelen 
middels aggregaten. Politie zal de ring handhaven, zodat werk door kan gaan. Brandweer heeft voldoende verse 
menskracht op straat. Beleidsteam zal vannacht in kleinere omvang door gaan. Na 02.00 uur vannacht één 
persoon per discipline. Morgenvroeg om 07.00 uur breefing. 

Om 21.30 (staf) meldt brandweer dat branden Voortsweg/Roomweg onder controle zijn. De eerste 
brandweereenheid is afgelost door Deventer en Zwolle. Voedsel voor deze mensen wordt geregeld door 
vliegbasis. 
Inmiddels is er onder brandweerpersoneel sprake van 2 overledenen, 3 vermisten en 1 persoon in ziekenhuis. 
Gebied blijft gevaarlijk. 
Politie meldt dat rampgebied met Kottendijk is uitgebreid. Hiertoe moet de noodverordening worden aangepast. 
Doden worden ter plaatse geïdentificeerd en dan getransporteerd naar hangar 9. 
GGD meldt dat lijsten met gewonden beschikbaar komen. Er zijn 175 gewonden in ziekenhuizen opgenomen, 1 
dode. Bericht van 20 doden blijft rondgaan (opm: kan niet geverifieerd worden). Er zijn geen verontrustende 
signalen over plunderingen. 
D.MO meldt dat opvang goed is geregeld. 
0.2•,e 9 (lid C&MT/dir DCW) meldt dat woningcorporaties Ons Huis en Domijn huisvesting voor daklozen 

aanbieden. 

Om 21.50 zal persconferentie met SBS 6 plaatsvinden; om 22.15 persconferentie telefonisch met RTL4. 
Voorstel is om morgen een bijeenkomst te houden met brandweerpersoneel, familie daarvan en burgemeester 
en of loco. Tijdstip nader te bepalen. Ook een informatienummer voor familieleden is nodig. M 01.e 
(Brandweer) zorgt hiervoor. Vanavond nog maken wethouder 1,Q,• e een plan voor 
morgen. ••  

Om 22.15 vindt breefing plaats. Politie meldt dat nog steeds wordt geïnformeerd naar exacte aantal doden. 8 
doden zijn in beeld. 2 brandweerlieden, een kind, een vrouw en 1 persoon in de hangar. 3 brandweermensen 
xi orden vermist. Het afgezette gebied is uitgebreid en vanaf 22.00 uur beveiligd. Verder geen nieuwe 
ont",ikkelingen. Nabluswerkzaamheden hebben plaats. 

Directeur DMO meldt dat er 200.250 personen in Diekrnanhal worden geregistreerd. Morgen inventariseren of 
men gebruik maakt van opvang. 

1.O.Ze (adviseur burgemeester) meldt informatie over vergunning. Burgemeester constateert voorlopig dat 
formeel gesproken vergunning in orde is. Aangezien defensie (landmacht) in deze vergunning verplicht advies 
heeft uitgebracht (positief), verzoek om betreffende adviseur defensie te informeren en te verzoek om standby te 
zijn. 

GGD meldt dat callcenter V WS overbelast is. Dir BAZ, 10' . 21  meldt dat met KPN wordt afgestemd of 
versterking kan worden gere geld. Gewonden via ziekenhuien te achterhalen. Aantal vermisten is onbekend. 
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0%1 meldt dat terrassen leeg zijn (opm: meeste café's zijn gesloten). 

Er worden nog steeds 3 brandweerlieden vermist. 

Orn 22.30 wordt de burgemeester voor NOVA geïnterviewd. 

0::1 23.30 vindt breefing plaats. 
GGD meldt dat aantal gewonden om 23.00 uur was: 230 mensen waarvan 42 mensen nog verkeren in 
ziekenhuizen. 10 mensen liggen op intensive care. Op het aantal doden is geen duidelijk zicht. Het operationeel 
gebied is ingedeeld in 4 zones. In elke zone zijn 10 ambulances van buiten Twente. Het Twentse 

ambulancepersoneel wordt gedebreefd in DISH-hotel. Er zijn nog 2 heli's standby ( waren er 5), i.v.m. opname in 
brandwondencentrum. Van naburige ziekenhuizen zal geen gebruik meer worden gemaakt. 
Er is een medische post aan hoek singel/Hengelosestraat bij garage Roeloffzen. Huisartsen zijn in Diekmanhal en 

Pathmoshal om bijstand te verlenen. 
Poiitie blijft bij schatting van 20 doden. Het rampenidentificatieteam is georganiseerd; 45 mensen van hier en 40 

v3.nuit rest Vederland. Team zoekt ter plaatse naar overlevenden. De binnenring van het gebied is hermetisch 
aigesloten. 4fEJAE is aanwezig. De buitenring wordt begrensd door Lijsterstraat, Oldenszaalsestraat, spoorlijn, 
Henaelosestraat, Roessinghbleekweg en Beethoventaan. 
In afat gebied is politie aanwezig (30) voor observatielhondenbrigade. Ondertussen is bijstand geregeld door 
politie Gelderland-Zuid en Utrecht. Een ooggetuige heeft gemeld dat een woning is ingestort nadat een 
politieman naar binnen is gegaan. 
Br 3ndw•eer meldt dat veldeenheden afgelost zijn door Deventer en "Zwolle. Er is geen sprake van gevaar door 
.r• k̀omst van gevaarlijke stoffen. Er zijn inmiddels 4 doden geborgen, er zijn 2 brandweermannen geborgen, er 
zirn 2 vermiste brandweerlieden. De gevonden doden moeten worden gemeld aan politie. 
Bra-ndwee: meldt dat1 0_2.e . van Brandweer, die vroeger op de avond meldde dat de eerste brandmelding 
een brand in een zeecnotainer met vuurwerk op het terrein betrof, inmiddels heeft gebeld om te corrigeren. De 
brand was in de middelste bunker. Gelet op de kracht van explosie lijkt het dat er in die bunker wat anders moet 
hebben gezeten dan verpakt vuurwerk. 
Burgemeester vraagt uit te zoeken of er sprake is van asbest of gevaarlijke stoffen. T,LQ e regelt dat. 
Burgemeester meldt dat burgemeester Knip (regio) na zal trekken hoe het staat met •tM]-out in Delden. 
De pers vraagt om het getroffen gebied in te mogen. Politie en brandweer adviseren dat niet verstandig is, eerst 
de operationele diensten zelf. 
Burgemeester deelt mede dat morgen om 9.00 uur Koningin en Premier naar Enschede komen. 
Tevens wordt afgesproken dat commandant uit zal zoeken, op vraag van Knip, hoe het in zipt werk zal gaan met 
de berging ( wie doet wrat, wie betaalt?). 
D.10 meldt dat in Diekman nog steeds mensen zich melden, in totaal daar nu 250 aanwezig. Pathmoshal nu 
gesloten. blijft achter de hand. Van het wijkservicecenwm in Noord is niets bekend. 
Bw2eme: ster meldt dat het werkingsgebied van de noodverordening zal worden uitgebreid. Geval zal begrenzing 
a;• ec••en. 

0,—. 00.3: „indt breefing plaats. GGD heeft geen nieuwe cijfers. Rheine en Nordhonn bieden bedden, wo 
intensive : are. aan. 

meldt dat eigen korps niet meer actief is. bijstandsverlening geschiedt door andere korpsen. Mensen 
z:;n aangeslagen door dood van collega's (4) en 1 vermiste collega. 
Pe::tte mei-4t dat er 6 doden zijn geïdentificeerd. RIT is koppelsgewijs in gebied actief. 
DMO mei_: dat pers buiten de Diekmanhal te woord wordt gestaan, en niet binnen. 
Or % raas -, w! burgemeester wat er vannacht, morgen gebeurt, en of er gesprek is geweest niet eigenaar van 
o s:agpla_:s, wordt gemeld dat dat laatst niet duidelijk is. Opdracht dat te onderzoeken. 
K, --psche -7. meldt dat morgenvroeg het strafrechtelijk onderzoek naar oorzaak brand door OM wordt gestart. 
C•: 3W r:-.eldt dat info over berging nog aan gewerkt wordt. 
B_:_emees::r geeft aan dat, mede i.v.m. hoog bezoek morgenochtend, ramptoerisme moet worden 
ie.eagehe-_,Jen, dat groepen mensen trtoeten worden afgevangen. 

Er zijn or ge,eer 2000 personen geëvacueerd en zijn of in de Diekmanhal of bij familie ondergebracht. 
G.nteentes_cretaris meldt dat operationele diensten verder gaan. Enschede gaat op slot voor diegenen die hier 
nre:s te zoeken hebben. Schaderegistratieproces in gang laten gaan. Checken welke evenementen de komende 
weken hie: plaats vinden. Stan malven met opzet rouwfase. 

Or Vraag % an burgemeester, meldt commandant brandweer •0.2.e dat momenteel niet bekend is of het terrein nog 
gei aarlijk : s. Terrein is afgesloten: brandweer daar niet meer aanwezig, RIT wel gedeeltelijk op het terrein. 
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Gemeentesecretaris meldt dat terrein in de loop van morgen toegankelijk kan worden. 
Vannacht blijven operationele diensten hier aanwezig, loco-burgemeesterP0.2,el neemt stokje van Mans over. 

Om 00.55 nog een persconferentie. Burgemeester hoeft niet langs Diekmanhál , wethouder 0.2.e heeft daar groot 

;met van avond doorgebracht. 
Besloten wordt een noodverordening uit te vaardigen gericht op het weren van personen van buiten die hier niets 

t• zoeken hebben. 

Burgemeester meldt dat hij op 14 mei (morgen) om 07.30 weer terug is op stadhuis is staf. 

Om 0 1.5 1 meldt politie dat binnenring onder controle is en buitenring bijna. Het plan om ramptoerisme te weren 
moet om 04.0010.500 gereed zijn en dan gemeld worden aan media. RIT blijft doorgaan met verkennen van het 

_ebied. 
Brandweer, 2,e meldt dat er mensen in uniformen zijn gevonden. Aantal panden is wel geblust, maar nog zo 
heet dat ze n•ietreedbaar zijn. Her en der zijn nog brandhaardjes. 
GGD meldt dat 300 mensen zich bij ziekenhuizen hebben gemeld; 53 verblijven nu nog in ziekenhuizen. 1 ligt in 
..kZG. Ziekenhuizen hebben gemeld dat daar geen doden zijn. Om 01.00 uur waren er 3 doden in hangar 9; er zijn 
gemeld. Het getal van 20 doden is gebaseerd op wat mensen hebben waargenomen ter plaatse. 

DNIO meldt dat opvang vrij rustig en stabiel is. Er is behoefte aan acute psychiatrische hulp. Stadsbank Oost-
Nederland is morgen vanaf 08.00 uur geopend voor noodvoorschotten. Leger des Heils verzorgt infrastructuur 
zoals bedden. kleding voor morgen. Morgen bij Diekman behoefte inventariseren. 
BXID meldt dat 10.2.e ' belt met Salvage; dat is een samenwerkingsverband van verzekeringen 
gespecialiseerd in verontreinigingen. 
B. Z. Q, . meldt dat i.v.m. calleenter problematiek: vragen van algemene aard moeten daar afgedaan 
,orden 2B vragen van persoonlijke aard afdoen_ Door misverstand bij callcenter wordt dat laatste daar 
cok geprobeerd. Burgemeester heeft hierover net een brief ter bevestiging getekend; dat is onderweg per fax naar 
X-.t'S. 
Communicatie, Q,2,e meldt dat media nog steeds Diekman in willen. Ook wil RTV Oost in buitenste ring 
opnemen. Morgen — 1 en. 

Om 02.50 (na vertraging van 20 minuten door persvragen) meldt politie dat door RIT en BW gezocht wordt naar 
overlevenden in het -gebied. Geen concrete vondsten. ó lichamen zijn geborgen. 3 naar aula door 
ui-raamerzorging: 3 in hangar 9. Nog geen lijken op straat gevonden. Geen meldingen van verder plunderingen, 
binnenring hermetisch dicht. Buitenring wordt nog aan gewerkt. 
Brandweer meldt dat als het licht wordt alsnog onderzocht zal worden of er asbest of ander gevaarlijke stoffen 
zijn vrijgekomen. Nu nog voornamelijk gasbranden. Bamshoevecomplex brandt nog. Bij Grolsch onzeker of een 
gevel overeind blijft staan; gevaar voor instortingen. De binnenring is gromt afgezet dan in eerste instantie 
z gesproken. Morgen vindt schaderegistratie plaats. er wordt pas geruimd als schade is vastgesteld! 
GGD meldt -een nieuwe cijfers. Gerucht dat een Rode Kruismedewerker zoek is. Ziekenhuizen gevraagd naar 
namenlijsten. Morgen in Dickmanhal psychosociale hulpverlening aanwezig. 

BNID is bezig met afzettingen in binnenring. 
F:?der meldt dat bij meer gevoelige informatie de staf bepaalt in hoeverre dat naar buiten kan. Half 4 weer 

dan 1 kwartier overleg en 3 kwartier aan het werk. En zo elk uur inrichten vanaf nu. Pers wordt zo 
,..agelijk om het uur voorzien van nieuwe informatie. 

0- 03.30 meldt politie dat binnenring grotendeels doorgelopen is door RIT en BW; er zijn geen nieuwe lijken 
et ouden. Morgen luchtruim leeg houden; wordt geregeld. Verse politiepelotons zijn nu ingezet. Reserveteam 
in 50 leden voor afzetten morgen v regelt verordening). 
N. nog 300-400 man operationeel b`rj politie. 

B-indweer heeft nog geen nieuwe informatie: gasafsluiten neemt veel tijd in beslag o.a. door het opgraven van 
i; :, irtgen. 

GGD meldt dat 302 mensen zijn behandeld; 59 mensen nog opgenomen waarvan 9 op 1C. Nog geen samenlijsten 
'terend. 
D 0 meldt dat 381 mensen in Diekmanhal zijn: 179 maken gebruik van slaapmogelijkheid aldaar. 
B_LD meldt dat afzetting binnenring definitief gereed is. 

0.2.e stelt dat voorbereid moet worden wat we morgen doen als mensen uit Diekman morgen naar buiten 
enten. Op UT zouden mensen voor kortere tijd kunnen worden opgevangen. In overleg met corporaties kijken 

naar langere-tijd opvang. _2 e wil corporaties hiervoor bijeen roepen. Inventarisatie is nodig. 
Communicatie maakt plan voor tnto aan mensen in Diekman morgen. 
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Pers kan voorlopig gebied niet in. Niet verantwoord. Of pers morgen met koningin en premier meekan, 
morgenochtend beslissen. 

Orn 04.38 meldt politie dat er geen bijzonderheden zijn. Om plusminus 05.00 uur start RIT met opsporing in 
gebied naar doden en gewonden. Leger biedt materieel aan; accepteren! 1 bewoner is overleden (vraag is of deze 

actief was bij Rode Kruis). Noodverordening is om 05.00 getekend om ramptoeristen te weren. Via snelweg 
aankondigen dat men er niet inkomt; op provinciale wegen door versperringen of politiecontroles verhinderen. 

Dit ook vooral doorgeven aan Duitse zijde. 
Brandweer zegt te zijn doorgedrongen tot de 4 tankauto's; geen slachtoffers aangetroffen. Eerstbekende vermiste 

brandweerman was samen met drie collega's en ineens zoek. Alles wat nu nog brandt zijn gasbranden. Melding 
dat gebied nog steeds zeer gevaarlijk is; voor betreding eerst wachten op melding EDON dat gas definitief is 

afsestoten. 
Gebied Gmisch blijft gevaarlijk (weet niet of fabriek stil ligt, of er nog mensen binnen zijn en of eigen brandweer 

is ingezet.). Wel is brandweer van Vredestein ingezet. 
Politie meldt dat er waarschijnlijk 2 of 3 persmensen zijn aangehouden. 
GGD meldt dat ziekenhuizen namenlijsten hebben. Wordt gecheckt of burgerzaken lijst van vermisten heeft. 
Hulpverlening voor morgen zal o.a. bestaan uit maatschappelijk werk, slachtofferhulp en huisartsen. Hiervoor bij 
voorkeur andere plek dan Diekman. 
B\1D heeft eerste gesprek met verzekeringsmensen gehad. Zeker 400 woningen beschadigd; helft als 
afgeschreven beschouwen. Morgen directeuren van corporaties bijeen. 
Communicatie meldt dat om plm. 0830 er briefing zal zijn ijn Diekman, in aanwezigheid van BklD, DMO, 
GGD, Communicatie en wethouders 
Brandweer vraagt om lijsten van zie• Cenhutzen uit te typen en te inventariseren. BAZ zal dit doen. 
B:XZ meldt dat vragen die nu binnenkomen via telefoon veranderen in aantal en aard. Nu ongeveer 12 tot 15 

vragen per uur. Vragen gaan vooral over de woning in het gebied, wanneer men er weer in mag, of ze bewaakt 
%orden en of men het huis mag opnemen. 
10.2. heeft bekend gemaakt dat mensen niet langer dan strikt noodzakelijk in Diekman hoeven te blijven. 

Om 05.30 vindt opname door TV-team plaats. Inhoud: briefing Diekmanhal wordt nu voorbereid. Stadsbank 
morgen open vanaf half 9. Maandag is er een helpdesk bij DMO/sociale dienst operationeel voor hulp aan 

daklozen e.d. 
Politie meldt dat RIT nu de wijk in gaat. In oostelijk deel geen slachtoffers gevonden tot nu toe. In westelijk deel 
wordt ander beeld verwacht. 
Twee Duitse journalisten zijn aangehouden. omdat zij willens en wetens opnamen hebben gemaakt. 
(overwogen/onderzoch wordt de opnamen in beslag te nemen. 
Vanochtend moeten de mensen weten of hun woning onbewoonbaar wordt verklaard of dat ze met één of twee 
dagen weer hun huis in kunnen. Noodverordening is en blijft van kracht. 

Brandweer zegt dat de binnenring straten zijn doorzocht, nu gaat men de gebouwen doorzoeken. Er is 
toestemming gegeven door de brandweer aan politie/BMD om gezamenlijk naar slachtoffers te zoeken. Per 
seztor wordt dit geregeld; brandweer O'2, J regelt dit nu samen met de politie. 

stelt dat het verboden gebied hetzéll-deê-lijft; alleen hulpverleners mogen dit gebied betreden en worden 

to: gelaten. 
Brandweer zegt dat er nog steeds gasbranden zijn; verder geen actueel nciuws. 
GGD heeft dc meest recente gegevens niet voorhanden. Vanaf 08.00 uur is de Pathtnoshal open voor medische 
!tul e.d.. Aanwezig zullen zijn: maatschappelijk werk, slachtofferhulp.Toegang tot deze hal hebben alleen familie 
en buurtbewoners van slachtoffers. De media wordt niet toeeelaten. 
Opvang geen nieuws. 
BMD geen nieuws. 

B.-XZ wacht op de lijsten van de GGD om alles uit te werken en uit te typen. Naar buiten alleen bekend maken dat 
er wordt gewerkt aan de lijst met vermisten. Deze lijst samenstellen uit de beschikbare lijst van het ziekenhuis en 
do lijst van de Diekmanhal. 

Communicatie Er zijn berichten dat NOS-journaal op weg is naar de vliegbasis: dit wordt niet bevestigd. Het is 
n-,£ onduidelijk hoe laat de Koningin komt ( 10.00 uur of 10.30 uur). 10.2.e kan op geen enkele manier 
Je RVD te pakken krijgen. Er moet nog veel geregeld worden: dat zar-in samenspraak met de RVD moeten 
£ebeuren. 

Om 06.00 uur wordt opnieuw voorlichting aan de pers gegeven, vooral de Duitse pers verzoekt nu om informatie. 

De nieuwe bijeenkomst is om 06.30 uur o.l.v, 10.2.e I_.-' J 
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Om 6.30 uur stelt [10.2.e hoofd RIT zich voor. Leden van het RIT (—team vanuit de politie) komen vanuit 
Geheel Nederland Xo.a. Léelna , Rotterdam). Het RIT verleent assistentie bij identificatie van slachtoffers. 

ïise 1: zoeking en berging van slachtoffers (vastgelegd in dossier). 
ise 2: lijkschouwing, bij Museum wordt o.a. een tent opgezet. 

=se 3: technische identificatie, uitwendig onderzoek slachtoffers, kenmerken als kleding, sieraden e.d. Dit wordt 

s:hriftelijk op foto's en video vastgelegd. 
rise 4: Tactische onerzoek, gesprekken met o.a. familielnabestaanden. 

Zaeking en berging is nu opgestart. Er is een IS-tal bergingsploegen samengesteld uit ondermeer. 
?olitiemensen. 3 brandweermensen (regio Drente ). Er wordt nu eerst door de straten gelopen; zuid-oostelijk 

etdeelte is relatief veilig, daar wordt gestart. Voor de rest is nog geen veitigheidsverklaring afgegeven i.v.m. de 

asbranden. 
•`0.2,e ' !j zegt, dat gezien de ravage, de huizen met zwaar materiaal zullen moeten worden geschoond en 
c.it dit zeker dogen zal gaan duren. 
?.litie zegt dat de Pathmoshal en Diekmanhal door de politie worden beveiligd. Alles moet bekeken worden op 
=_-:tortingsgevaar. Koningin Beatrix komt om 10.00 uur naar Enschede. 

De Brandweer meldt dat het gas is afgesloten. De branden zijn geblust. Gebouwen worden nu gekoeld, veel zijn 
e- oververhit geraakt. 

Dt Politie zal voorlopig geen (speur-) honden toelaten. 
GGD zegt dat het aantal opnames in het ziekenhuis bestaat uit totaal 55 personen, waran 11 op ic-afdelingen 
Eggen, één in Groningen en één in Gronau_ 
De BAZ zegt dat de nieuwe lijsten met slachtoffers en/of aanwezig in Diekmanhal nu worden geschoond. 
[ 0,2•e 1 meldt dat in de Diekmanhal het leven weer enigszins op gang komt. Alles wordt in gereedheid 
-_rrac t voor de bnefing. 
D: BMD laat ter ondersteuning van de politie en hulpverleners op een 7-tal plaatsen nu hekken plaatsen in de 
uilenring. 
D: BAZ medlt dat er hard wordt gewerkt aan de lijst; naar buiten toe wordt hier niets van bekend gemaakt. 
C::nunicatie ven.•ijst mensen door naar DMO voor hulp. Er is contact geweest met de RVD, deze zijn al vanaf 
•.,:10 uur aanwezig. 
Cimmunicatie gaat een kleine selectie van de media maken, op aanraden van de.RVD. 
D: ploeg dient zeer zorgvuldig te worden samengesteld. Deze lijst zal rond half 6 klaar zijn 
De RIT geeft geen enkele informatie naar wie dan ook. Alleen bestuurders worden ingelicht. 

Om 7.30 uur is de volgende bijeenkomst. 

Om 5.00 uur is de volgende persvoorlichting. 

0-.00 uur: politie aflossingt1Q,2,e meldt zich. 

( -JO uur: breefing en overdracht '1,0 2.ë }. 
??l izie meldt dat het RIT bestaat uit 4t1 po tUeambtenaren en 30 brandweerlieden. 15 ploegen starten in zuid-
es s:olijk deel van het rampgebied en checken alles op het vinden van slachtoffers. Gestart is met de identificatie 

geborgen personen. Op de vliegbasis 3 personen en in het ziekenhuis eveneens drie personen. Er worden nog 
::c_•4s 2 brandweermannen vermist. 
f• 2„0  ;I zegt dat we het aantal van 20 doden blijven noemen, gebaseerd op een beredeneerde schatting. 

po lu. mei t dat de binnencirkel onder controle is. Bij de buitencirkel ligt dat moeilijker. De personele inzet 
:s :jt maandag 19.00 uur geregeld. Er is een verkeerscirculatieplan opgesteld. Personen worden buiten Enschede 
i _ tvraagd de noodzaak van een bezoek aan de stad aan te tonen. 
Dt noodverordening is in werking gesteld om het ratnptoerisme tegen te gaan. Het erisisonderzoeksteam 

°erschrijft dit. Er zijn 9 personen aangehouden, waaronder 2 Duitse journalisten die de verordening hebben 
c . ;-treden. 

3-_ndweer•1,0,2 e `): er wordt gewerkt aan een inventarisatie onbewoonbare huizen. 1 G.Ze, wil zo spoedig 
:::. gelijk een tt}st hebben, 

gas (geheel)lelectra (gedeeltelijk) afgesloten. Enkele kleine branden worden nu nog nageblust. Binnen twee 
ej: wordt "brand meester" verwacht. De vraag of gevels omver gehaald mogen worden en woningen die gesloten 

geforceerd mogen worden. wordt bevestigend beantwoord. 

CGD meldt dat er zich 310 mensen hebben gemeld in het ziekenhuis. daarvan zijn er 35 opgenomen. 11 op de 
1- -: nsive Care. Voor de psycho-sociale problematiek komt er hulp beschikbaar in de Diekmanhal en de 
P=hmoshal. Huisartsen en apothekers geactiveerd voor verloren medicatie. RIT is bezig met een lijst vermisten 

12 



h 0.2.e zegt dat de nacht vrij rustig is verlopen; vanaf het begin is een sluitende registratie bijgehouden. 
boel is aan Wi eind van de middag iedereen vanuit de Diekmanhal naar ordentelijk onderkomen te laten gaan.  

Communicatie 1 ó,2',e . ) krijgt vraag van mensen die familie in de opvang willen bezoeken. f1.0.2,e 
zegt dat dit vans ( 99-3Ó—uur mogelijk is. 
B'%fD 10.2,e heeft geen nieuws. 

Om 8,00 uur is er een persconferentie. 08.15 uur aanwezig voor breefing. 08.20 uur breefing. 
De heer Mans zegt dat er veel pers aanwezig is. 
Voor de komst van de Koningin moet een aantal persmensen voren geselecteerd. Eindverantwoordelijke is de 
RVD. De premier komt 08.45 uur. Mans gaat met 10,2,e CdK. HovJ naar kamer van Mans voor 
breefing minister president Kok. Om 10.30 uur komt dé Kontngtn naar ramptenein vanaf vliegbasis. Ook Mans 
en CdK. Vervolgens naar het wijkcentrum Noord. De brandweer kiest het gedeelte uit van het rampgebied dat de 
koningin zal bezoeken. De RVD selecteert samen met communicatie de persvertegenwoordiging. Er is 
voldoende politie-capaciteit voor afhouden van andere pers. De Koningin is een uur in Enschede. Mans en Kok 
eaaz met dienstauto, brandweercommandant en politie volgen. Na afloop van het bezoek is er een grote 
persconferentie in de Raadszaal met Mans en Kok. 
í10,2,e zegt dat de rijksluchtvaartdienst vraagt of de beelden mogen worden vrijgegeven. Mans wil even 
wactiten. 
Om 9.30 uur de volgende breefing. Om 9.55 uur houdt 9V7.20 de persconferentie. 

Om 9.30 uur breefing door M10.2.e Voor de pers zijn bussen geregeld. De geselecteerde pers gaat naar het gebied. 
De niet-geselecteerde pers gaat naar het eindpunt van het gebied voor een foto van de Koningin. 
GGD zegt dat na 5.45 uur zich gewonden hebben gemeld in het ziekenhuis, die na behandeling naar huis konden. 
Bii de centrale huisartsenpost hebben zich ongeveer 100 mensen gemeld. Het totaal aantal gewonden bedraagt 
400. waarvan 50 in het ziekenhuis liggen ( 11 op de IC). 
In de (..) zijn doden aangetroffen. Begrafenisondernemers moeten toegang krijgen. De stoffelijke overschotten 
metten vervoerd worden naar hangar 9. Medisch Milieu-deskundige aspecten moeten worden onderzocht. De 
ps} zho-sociale hulpverlening wordt afgebouwd en overgeheveld naar de Diekmanhal. In de Diekmanhal wordt 
gevaccineerd voor tetanus. 
De politie regelt de bussenbegeleiding. 
Brandweer zegt dat de Grolsch 3 vermisten heeft gemeld. De brand laait weer op. Er is één brandweerman 
gevonden. De hulpverlening gaat voor RIT. 
i10.2,e ' J (BMD) onderhoudt de contacten met de Grolsch. De Grolsch vergadert in de Assinkhof. 
bib maakt op dit moment een match tussen aanbod huisvesting en behoeften. 200 mensen krijgen vandaag 
onderdak. 300 mensen hebben behoefte aan onderdak. 
BAZ onderscheidt twee categorien vermisten: bewoners die in het gebied waren en winkelende bewoners buiten 
het gebied. De oproep wordt tot iedereen gedaan zich te melden zodat familieleden gerustgesteld kunnen worden. 
De BMD geeft schaderegister-informatie: het is mogelijk telefonisch schade door te geven (4845000). Vanaf 
maandag kunnen mensen in persoon de schade melden bij DMO. Verzekeringsmensen zulen daarbij aanwezig 
zijn. 

Breefing om 10.30 uur. 
De GGD geeft de aantallen van 09.25 uur: 414 gewonden, waarvan 41 in het ziekenhuis ( 11 mensen 
In 1C). 8 doden zijn geborgen, 
CTPI brengt bericht uit. 
Politie meldt dat er veel hitte is in de binnenring. Er zijn dode mensen aangetroffen. 
110.2.e zegt dat de informatie bij Diekman niet voldoende is. 
110,2,e_ me - i dat bij RIT 7 mensen actief zijn om mensen te benaderen, zodat de lijst vermisten kleiner 
£e-,-, nakt kan worden. 
D: brandweer heeft de vierde vermiste brandweerman ook gevonden. 
DMO: er zijn meldingen van schade buiten de ring. Deze moeten gemeld worden bij Savage: 055-5775050. 
DE BAZ zegt dat het persbericht van TV-Oost fouten bevat. n _0.2.e zeet dat dit gerectificeerd is. 
10.2.e zegt dat 160 aannemers klaar staan om de buitenring in te gaan voor reparaties. De brandweer 
gaat hiermee accoord mits de toegangswegen vrij blijven. CTPI moet toestemming geven. De politie stemt met 
hen af. De buitenring wordt niet opgeheven. 
10.2.e j zegt dat er een gironummer beschikbaar is voor giften. DMO regelt dit en één en ander wordt 
aroestem via communicatie. 
0.2.e zegt dat DMO/BMD de beschikbare woonruimte afstemmen op de behoefte. Er komt nog steeds 

axi od van particulieren. 
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De secretaris roept voorlichting en BAZ bij elkaar voor afstemming van rouwprocedures. 

11.30 uur briefing. 

10,2.e is loco. 
De brandweer meldt dat er op dit moment 13 doden zijn geborgen. 541 personen zijn behandeld waarvan 227 op 
d: centrale huisartsenpost. Hiervan is toch nog een aantal naar het ziekenhuis. 
De politie meldt dat de Buitenring niet voor 12.00 uur wordt vrijgegeven i.v.m. potentieel brandgevaar. Dit is 
ook bekend bij de aannemer. De brandweer meldt dat er voor 12.00 een scan wordt gedaan voor potentieel 
gevaar bij de Grolschfabriek. Er zijn wel mensen van de brandweer binnen. Er is veel asbest in de wijk. Een plan 
-oor sloop is in de maak. E.e.a. dient ook te worden kortgesloten met de BMD. Er blijken geen dampen te zijn 
yrij,ekomen. Alles wordt natgehouden. Gewacht wordt op een plan van aanpak voor sloop. 
De Dienst BAZ meldt dat een plan voor bet rouwen wordt opgesteld. De vlaggen bij het Stadhuis en andere 
gemeentelijke gebouwen gaan halfstok. Ook zijn er condoleaneeregisters. Bij de volgende briefing is hier meer 
duidelijkheid over. Minister Borst van VWS is om 15.00 uur hier voor een bezoek aan de Diekmanhal en het 
MST. Zij wordt begeleid door [10.2 -e . Zij zijn hier om 16.15 uur. Mevrouw Borst heeft duidelijk 
mangegeven dat aandacht en zorg voor mensen en hulpverleners voorop staat. De afdeling Communicatie sluit het 
bezoek van mw. Borst kort met de RVD net zoals bij het bezoek van minister de Vries. Dit komt terug bij de 
volgende briefing. Over 10 minuten wordt bekendgemaakt dat er een telefoonnummer is voor de verificatie van 
rnensen die zijn uitgenodigd voor overleg 1 maatregelen i.v.m_ de toelating van cordons. Het nummer is: 053-
=513921. 
De Dienst BAZ meldt dat zij druk bezig zijn met de lijst van vermisten. 
De DMO meldt dat er een bericht naar buiten wordt opgesteld voor een aantal Turkse mensen die de nacht in een 
Heao hebben doorgebracht. Zij worden verzocht zich alsnog te melden bij de Diekmanhal. Aan huisvesting wordt 
juk gewerkt. Verder is er een verzoek gekomen van mensen die familie hebben in de Kleine Vaart om pasjes 
zeelat zij hen kunnen ophalen. Een soortgelijk verzoek komt van apotheken. Het gaat om mensen in het gebied 
die medicijnen nodig hebben. Het ophalen van de mensen uit de Kleine Vaart wordt via de Poststraat geregeld. 
.apothekers mogen voorlopig niet in de Buitenring komen. Dit komt bij de volgende briefing terug. 
De BMD meldt dat in het stadsdeeloverleg is besloten de straten nog niet schoon te vegen. De Brandweer veegt, 
waar nodig i.v.m. de berging. Verder mag er niemand in het gebied komen. Uiteindelijk wordt wel geveegd. De 
BMD overlegt dit met Twente Milieu. Er wordt uitgezocht welke bedrijvigheid was gevestigd in de binnenste 
ring. Daarbij wordt betrokken wat voor soort buurt het betreft. 
De DMO is bezig met het openen van een gironummer. 
Verder wordt besloten geen apart telefoonnummer in te stellen voor de Turkse gemeenschap. 
De volgende briefing is om 12.30 uur. 

Oen 12.35 uur is er weer een briefing 
Burgemeester Mans arriveert met minister-president Kok. De laatste stand van zaken is als volgt: 
D, GGD meldt dat het aantal doden op 13 blijft staan, dat er 541 gewonden zijn waarvan er nog 62 in het 
ziekenhuis liggen. Dit kan aan de pers worden gemeld. 
Dt Politie meldt dat de afzetting geen problemen geeft. Aan de identificatie van de lichamen wordt gewerkt. Er is 
nu primair aandacht aan de zorgverlening aan en de spanningen die er zijn bij de achtergeblevenen. De 
Buitenring is nog niet veilig. 
D: Brandy,-eer meldt dat bij hen 4 slachtoffers zijn. De familie is geinformeerd. Kleine branden worden geblust, 
h is nee niet duidelijk of het gevaar in de buitenring is geweken. Er wordt een scan gedaan naar 
innortingsgevaar en een kleine brand bij de Grolschfabriek. Er moet eerst 100% zekerheid komen. Voor de 
asbest is een plan in de maak. Dit gaat nog niet naar de pers. 
D: DMO meldt dat er veel drukte is bij de Diekmanhal. Om 13.00 uur worden de lijsten gematcht toet de 
bes:hikbare huisvesting. Alle mensen kunnen worden geplaatst. 
M:nister-president Kok verlaat de kamer met burgemeester Mans. 
Verdere punten van de briefing: 
10,2,e - 1 meldt dat minister Borst om 15.00 arriveert en dan onder politie-escorte naar het MST gaat. 
'\ cn, otgens komt ze naar het Stadhuis om een inhoudelijk gesprek te voeren over de nazorg met Politie. 

Brandweer. burgemeester Mans, de GGD etc. De brandweer meldt dat zij om 15.00 een bijeenkomst heeft met 
personeel en familie. Daarom lukt het hen niet om bij het gesprek met minister Borst te zijn. Via Voorlichting 
%xordt het bezoek van mw. Borst geregeld. 
De DMO meldt dat kardinaal 0.2,9 heeft aangeboden de Diekmanhal te bezoeken. Hij is van harte welkom. 
De BMD meldt dat er een verzoek ligt om opening van een supermarkt. Hierover wordt overlegd met Q, '. e 
A-,n Salvage wordt een verzoek gedaan tot inspectie van het gebied. Dat wordt nu niet toegestaan omdat zij bezig 
ziin met met het plaatsen van hekwerken i.s.m. Heras. Er wordt gebruik gemaakt van pasjes. Voor vegen en 
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reinigen van straten wordt gewacht op het sein 'veilig'. RCC is nog bezig met het onderzoek naar asbest. Dit 
komt bij de volgende briefing terug. 
N.a.v. een verzoek van de Noorse ambassade (via Dienst BAZ) om een lijst met evt. Noorse slachtoffers wordt 
besloten geen lijst te verstrekken, maar dat in geval van Noorse slachtoffers de ambassade van hieruit wordt 
geinformeerd. De pers vraagt of er inzicht is in het aantal personen. Dat is nog niet duidelijk. 
GGD: het CTPI vraagt aandacht voor het weglopen van mensen uit de Diekmanhal. Omdat de boodschap niet 
duidelijk is overgekomen wordt dit door het uitdelen van briefjes nogmaals duidelijk gemaakt. 
De volgende briefing is om 13.30 uur. 

Om 13.30 uur is er weer een briefing 
De heer Mans meldt dat het bezoek van H.M. Koningin Beatrix zeer ontroerend is geweest. 
,40.2,e meldt dat RCC heeft gemeld dat bij een asbestmeting op de Westermaat naar voren is gekomen 
dat er hoge as6estconcentraties zijn aangetroffen in Hengelo en Delden. Er is een fax onderweg. De vraag is hoe 
hiermee om te gaan. De binnenste ring en de buitenring moet worden beschermd. In de binnenring ligt as op 
straat. Het gebied waar het om gaat strekt zich uit van Enschede-Noord tot Nijverdal. Burgemeester Mans en 
burgemeester Willeme (Denekamp) nemen contact met elkaar op voor informatie. 1i0,2,e 
op met RCC. 

neemt contact 

Verder roept de Politie naar elders vertrokken mensen nogmaals op zich te melden i.v.m. de identificatie. De 
vliegbasis vraagt of zij moeten stoppen met vliegbewegingen. Dit hangt ook af van hoe het zit met asbest. Voor 
de hulp bij de berging is materieel nodig. Tot morgenvroeg is er hulp genoeg. Er mogen geen vliegtuigen door de 
ge luidsbarric're gaan. 
Er wordt afwijzend gereageerd op het verzoek van RTL4 om het gebruik van een eigen helicopter. 
De Dienst BAZ doet diverse suggesties voor rouw. Na contact te hebben gehad met de chef van het kabinet in 
Noord-Holland lijkt het het beste om deze week een herdenkingsdienst te houden. De rest van vandaag en 
morgen hangen de vlaggen halfstok, er komen concoleanceregisters in gemeentelijke gebouwen. Er worden 
advertenties namens het gemeentebestuur en de brandweer geplaatst voor de overleden personeelsleden. Hiervoor 
wordt e.e.a. op papier gezet. 
Volgens burgemeester Mans is communicatie heel belangrijk. De DMO regelt de communicatie in verschillende 
talen. De vraag hoe het mogelijk is dat een depot in een woonwijk staat keert steeds terug. 
De Dienst BAZ meldt dat er 500 meldingen vanuit het Molenplein binnengekomen. De conditie van de buitenste 
rins woningen valt mee. Dat betekent dat woningbouwverenigingen aan de slag kunnen, maar alleen na het 
vrijgeven van de buitenste ring. Verder zijn er vragen over de aanwezigheid van een tweede depot (Euregio). 
Hierover graag informatie. 
Volgens de BMD moet wanneer de buitenste ring wordt vrijgegeven eenzelfde ontmoedigingsbeleid worden 
gehanteerd als voor het rampentoerisme i.v.m. het betreden van de binnenring. Als de buitenring vrijkomt wordt 
het pasjessysteem ingevoerd voor de toegangscontrole. 
Burgemeester Mans gaat naar de kazerne om het brandweerpersoneel te informeren, 

De volgende briefing is om 14.30 uur, 
De GGD meldt dat er 14 doden geborgen zijn. Tevens zijn er 562 gewonden, waarvan er 59 in het ziekenhuis 
ziin opgenomen. Nog steeds melden zich mensen bij de centrale huisartsenpost. Er zijn drie helikopters 
be_áikbaar voor het onderbrengen van mensen bij andere ziekenhuizen. 
D: brand—eer meldt dat er nadere metingen in de binnen en buitenring gedaan zijn waaruit is gebleken dat de 
he-, veelheid asbest beperkt is. Nadere informatie volgt spoedig. 

Vc!gens de politie moet de noodverordening nu ook in de Min. Treubstrrat. G. Borgesiusstraat en de Mr. D. 
h_:iperplein (gedeelte ten westen van de Kottendijk) worden aangepast. Om 16.00 uur wordt door Heras 
betonnen met de afzetting van de binnenring met hekken. Als dit is gedaan en de gegevens over de asbest zijn 
berend dan zal de buitenring worden vrijgegeven. De benodigde tijd voor het afzetten van de binnenring moet 
u :den uitsezocht. De gemeente is opdrachtgever van de afzetting en met de politie vindt overleg plaats over de 
afzetting. De aannemers blijven paraat tot nadere order. 
He: gebied wat behoort tot de binnenring moet exact worden aangegeven. 
He: ramptoerisme valt tot op dit moment mee. 
D. dienst DNIO geeft aan dat de gevolgen van de buitenring ook van invloed zijn is op de opvangduur in de 
D:ekmanhal. Er zijn vrachtwagens onderweg met huisraad maar die zijn nog niet in de stad aangekomen. De 

gemeente Hengelo heeft opslagruimte aangeboden aan de Waarbeekweg. Hiervan wordt gebruik gemaakt. 
De dienst BAZ meldt dat het aantal vermissingen nog niet is afgenomen. Er is reeds gestart met de verwerking 
vaa de lijsten. 
Wethouder P0,2.e deelt mee dat de woningbouwcorporaties worden belaagt door de pers. 
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Volgens de BMD de stadsdeelmensen klaar staan om schoon te maken waarbij ze de afval eerst zullen natspuiten. 
Zij kunnen starten nu de gegevens over asbest bekend zijn, ook voor Salvage. 
De politie vult hierbij aan dat de mensen mogen beginnen met schoonmaken mits ze duidelijk herkenbaar zijn. 
Dit wordt geregeld. 
De volgende briefing vindt plaats om 15.30 uur. 

Briefmg 15.30 uur • ©. e J: 
Het secretariaat meldt`dai er asbest aangetroffen is. Fysieke hulpverlening in de buitenring kan zonder 
beschermende kleding worden gedaan. 

Stand van zaken: 
De GGD heeft geen bijzonderheden te melden ten opzichte van de vorige briefmg. 
De leden van de Brandweer die kenbaar zijn door hesjes van het stadsdeelbeheer hebben toestemming gekregen 
van het RCC om m de binnen- en buitenring zonder bescherming te mogen werken. Voor de overige 
hulpverlening blijft de buitenring gesloten. 
De politie meldt dat de RTT zelf voldoende capaciteit heeft voor de identificatie-werkzaamheden. 
Door het opvangteam wordt gemeld dat de eerst 100 mensen zijn gehuisvest waardoor de Diekman leegloopt. 
Goederen worden opgeslagen in de Oude Diekmanhal. Goederen die van buiten komen, worden niet 
_eaccepteerd en worden opgeslagen bij Polman aan de Waarbekenweg. 
RTV Oost meldt dat de informatie over asbest en over slachtoffers opgevraagd kan worden bij de dienst DMO. 
Dit bericht is onjuist en is inmiddels gerectificeerd. Voor alle persoonlijke informatie kunnen de 
telefoonnummers 4818921 en 4818925 worden gebeld. 
Volgens de dienst BMD zijn er geen problemen met de drinkwatervoorziening. 
De dienst BAZ meldt dat het aantal vermissingen is teruggelopen van 570 naar 400. Eiier zitten alle soorten 
vermiste mensen bij. 
Bij de dienst DMO is het heel druk en er zijn er 20 telefoonlijnen operationeel. 
Aan de schaderegistraáe wordt nu gewerkt Zodra Heras klaar is met het plaatsen van hekken, traag de aannemer 
naar binnen. Dit zal rond 18.00 uur zijn. 
Voorlichting meldt dat er steeds gevraagd wordt naar studio-optredens waarop steeds negatief gereageerd wordt. 
Opnamen worden alleen hier gemaakt. Er worden verzoeken gedaan tot het gebruiken van (Duitse) helikopters 
roven het gebied door ondermeer RTL. Er wordt besloten om het luchtruim gesloten te houden (rekening 
houdend met de gevoelens van de bewoners), met uitzondering van de politie die het dak van Grolsch in de gaten 
stoet houden. 
De dienst BAZ meldt dat het logistiek niet mogelijk is om morgen om 9.00 uur het condoleanceregister klaar te 
hebben liggen. Voorgesteld wordt om de registers vanaf 13.00 uur open te stellen. Informatie hierover moet naar 
Je pers voor het persbericht van 17.00 uur. Hierin moeten ook de locaties worden opgenomen waar de registers 
`ss¢en. 
Voorlichting heeft informatie op internet verzorgd. 
Op de vraag waar de asbest vandaan komt, wordt geantwoord dat deze van de oude woningen komt en niet van 
Grolsch. 
De volgende briefing vindt plaats om 16.30 uur. 

=r is een fax binnengekomen van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen waarin hij zijn medeleven betuigt. 

ï it een bericht van 15.50 uur van C1 Q.le] aan het CTPI blijkt dat er asbest is aangetroffen op de plaats van het 
.:t.ident. 

Briefing 16.30 uur (Wethouder .2.e 
D. GGD meldt dat het aantal doden nog onveranderd op 14 ligt. Daarnaast zijn er 577 gewonden waarvan er nog 
45 in het ziekenhuis liggen. Dit aantal loopt nog op. Op de Intensive Care liggen nog 10 a 11 mensen. De situatie 
i  verder stabiel. 
Volgens de politie moet de noodverordening worden uitgebreid vanwege instortingsgevaar van 't Zeggelt. 
De RIT stopt om 20.00 uur met haar werkzaamheden en gaat morgenvroeg weer verder. Deze mensen zijn 
specialisten en voor hen is er geen aflossingsmogelijkheid. 
De GGD stelt voor de mogelijkheden te onderzoeken om deskundigen van buiten te laten komen. 
De dienst DMO meldt dat de Diekmanhal vol is en dat zich er chaotische taferelen afspelen. Wanneer de mensen 
terugmogen naar de buitenring is nog niet te zeggen omdat eerst de aannemers er aan het werk moeten. 
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De Stadsbank sluit om 17.30 uur. De hal van de DMO blijft open zo lang er gebeld wordt. Er wordt veel 

woonruimte aangeboden, momenteel 3 keer meer dan nodig is. Veel televisieploegen vallen mensen lastig op het 

moment dat ze bijvoorbeeld de Diekmanhal verlaten. 
De dienst BAZ meldt dat+10.2.e vragen heeft voorgelegd over raadsleden. Deze vragen zullen in een klein comite 

worden besproken. 
De brandweer meldt over het onderzoek naar asbest een persbericht door het RCC wordt uitgedaan. 
I10.2.elvraagt of het mogelijk is om de frequent toe van de briefings na de volgende briefing te halveren. 

De volgende briefing is om 17.30 uur. 

Mededeling van de gemeentesecretaris: 
Afgesproken is: ,1r0'Ze' loco-burgemeester vanaf 19.00 uur, loco-burgemeester is 101.e vanaf 
07,30 (maandagóW•« U} cn 10.2,e , vanaf 19.00 tot 7.30 uur (dinsdagochtend). 

Briefing 17.30 uur (de heer Mans): 
De GGD heeft geen nieuwe informatie ten opzichte van de vorige briefing. 
De Brandweer meldt dat RIT pas stopt als het donker wordt. Over de asbestsituatie is contact geweest met 
(10, 2. e en daaruit blijkt dat de situatie vrij positief is: Experts melden dat door de explosie en het soort brand 
nauwct)jks asbest in het buitengebied (tot Wierden toe) terecht gekomen is. Hierover zal een rapport worden 
opgesteld en dit zal naar buiten worden gebracht. 
De dienst BMD meldt dat mensen gesignaleerd zijn die voor een deel wel maar voor een deel ook geen kapjes 
dragen. Het CTPI moet aangeven of er kapjes gedragen moet worden. 
Volgens de politie wordt de binnenring door Heras afgesloten. In de buitenring mogen nu hulpverleners, 

aannemers en Twente Milieu komen. Dit is een versnelling ten opzicht van de eerder planning. 
De secretaris vraagt of er woningen in de buitenring gereedgemaakt kunnen worden. Hierop is echter nog geen 
antwoord gegeven. Afgesproken wordt dat over een uur hierover een indicatie wordt gegeven. 
Vanuit opvang wordt gemeld dat mensen naar Noord worden verplaatst. Er zijn nog een paar honderd mensen in 
de Diekmanhal. 
De dienst BAZ meldt dat het aantal vermisten van 570 naar 270 is gezakt. Er komt een nieuwe telefonische 
ronde. Het aantal doden ligt nog op 14. Het betreft degenen die geborgen zijn. 
Volgens de dienst BMD is de schoonmaak van straten aan de gang. De corporaties vragen wanneer deze weer 
vrijkomen voor de bewoners. Daarnaast is er een informatie tekst gemaakt over 'het buurtje'. Tenslotte wordt er 
veel gevraagd naar de opslag van j 00.2.e Deze heeft zijn benodigde vergunningen. 

10.2.E f wil graag van de brandweer en politie weten waar soortgelijke bedrijven zitten Voorlichting stelt 
voor om het aantal persconferenties terug te brengen tot om de twee uur en dagma om de vier uur. Daarnaast 
moeten de conferenties niet telkens door de bestuurders worden gedaan maar ook door de technici zoals 
brandweer. politie en GGD. Om 18.00 uur is de volgende persconferentie. 
NOVA heeft een gesprek gevraagd met 10.2. e  ) over technische informatie. Hiermee wordt accoord 
gegaan mits van te voren bekend is welke vragén gesteld gaan worden. 
De dienst BMD meldt dat er veel behoefte is aan een kaartje van het binnengebied en dat deze beschikbaar zijn. 
Daarnaast is de videoband van de van de politieluchtvaartdienst aanwezig. Deze is op super-VHS maar niet 
beschikbaar. 
%vordr. 

y  zorgt er voor dat de band eerst intern bekeken gaat worden voordat hij vrij gegeven 

De secretaris merkt op dat er nu beleidsvragen beatwoord moeten gaan worden zoals over rouwproces, 
beveiliging stadhuis en de verkeeersafwikkeling voor morgen. 
De burgemeester is van mening dat de briefing nu minder frequent kan plaatsvinden omdat er nu maatregelen 

moeten worden getroffen om dingen te gaan afwerken. 
Op do vraag van de CdK hoe lang het identificatieproces gaat duren, wordt aangegeven dat dit moeilijk te zeggen 
is. Er wordt zeer zorgvuldig gewerkt waardoor men langzaam vordert. 

De volgende briefing is om 19.30 uur. 

Tussentijds: Burgemeester Mans heeft reet ingang van 19.00 uur de noodverordening veranderd waardoor het 
binnengebied is verruimd. 

Op verzoek van de secretaris gaan de volgende briefings volgens het volgende schema: 
stand van zaken: brandweer, politie, ggd, dmo, bmd, baz, communicatie 
planning verkeerscirculatieplan• maatregelen en communicatie voor maandag 15 mei 
huisvestingsplan (inclusief beveiliging) stadhuis en omgeving 
raming opvangcapaciteit 
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càack op rouwproces: communicatie, condoleance, voorbereiding herdenking, etc. 
a;:iviteiten hedennacht (wat wel en niet). 

ly.30 uur briefing (•1©.2.e 
5:_.d van zaken: 
Dr brandweer meldt dat de branden onder controle zijn. Alleen in de binnenring zijn sporen van asbest 
gevonden. Het RIVM markeert het asbest. 
be politie verzorgt de fysieke afscherming door hekken rondom de binnenring te plaatsen. Om 20.00 is dit klaar. 
De terugkeer van bewoners in de buitenring vindt bij voorkeur plaats als de buitenring in haar geheel is verruimd. 
Op dit moment is niet bekend wanneer dit het geval is. 
De RIT heeft inmiddels 15 lijken geborgen waarvan twee officieus geidentificeerd ( 1 brandweerman en 1 
Fe: zeman). Het gaat dagen duren voordat de totale identificatie is afgerond. De media plukt mensen van terrassen 

interviews. Hieruit blijkt dat velen boos zijn op het beleid van de bestuurders. 
Dt heer 1b-2 e deelt mee dat de noodverordening is aangepast aan de noord- en zuidzijde. 
U.: , de inventarisatie van de GGD om 18.45 uur blijkt dat er 589 behandelde mensen in ziekenhuizen. 
_:.artsenpraktijken zijn waarvan 58 opgenomen zijn in het ziekenhuis en 11 op de Intensive Care liggen. 
D_ DMO meldt dat de opvang in de Diekmanhal op dit moment rustig is- Er verblijven nog 360 personen. 
, —vangende huisvesting is inmiddels geregeld voor 105 gezinnen uit de binnenring en met scholenteams wordt 
o. trleg gepleegd over de opvang van 60 schoolkinderen. 
D: BMD heeft gekeken naar bedrijven naar bedrijven die mogelijk risicovol zijn. liet gaat om een behoorlijke 

vraagt wat te doen met de andere vuurwerkopslag waarop de BMD meldt dat deze opslag 
e;n eergunning en goede voorzieningen heeft waardoor er geen sprake is van een gevaarlijke situatie. 
D_ BAZ meldt dat het aantal vermissingen is teruggebracht tot 200 maar dat er nu echter 200 nieuwe 
+:-,nissingen zijn doorgegeven. Op dit moment gebeurt er niets met de vermissingenlijst maar vanaf morgen 8.00 
L,--: worden de werkzaamheden hervat. 
Dt advertenties zijn in voorbereiding. Het gaat om een algemene advertentie zonder namen van de gemeente 
E- zhede (zonder namen) en een aparte oproep voor het condoleanceregister in 5 talen dat op maandag vanaf 
1:.00 uur op 10 locaties zal liggen. Tevens is er een plan in ontwikkeling voor het rouwproces en de herdenking. 
D„cumentatie en verslaglegging van de rampenstaf is in voorbereiding onder regie van fl [0,2.e a. De firma 
Rindon is ingeschakeld voor beveiliging van het stadhuis waar de loketten maandag gesloten zijn. Up de 
s::„:sdeelkantoren zijn de loketten wel geopend. 
C::nmunicatie meldt dat er vragen zijn omtrent de verkeerscirculatie. De Oldenzaalsestraat en de 
Dturttingerstraat zijn afgesloten. In de volgende briefmg zal hierover worden teruggekoppeld. 
Da—,-naast wordt door communicatie voorgesteld om een bus met journalisten het getroffen gebied in te laten 
g-:ten voor een reportage. 

L-_ volgende briefing zal het activiteitenplan voor de komende nacht worden besproken. 

B-2 in  21.30 uur (1 Q.Zier 1) 
E. s nog steeds veel aánaactft van de media. Er is informatie gegeven over de vergunning en die is goed 
c•.:: Eekomen. 
0-- ; 3.00 uur vindt de laatste persconferentie plaats. 

-;:_.à van zaken: 
1::: RIT meldt dat het werken met lijsten soms problematisch is. Het is dan ook erg belangrijk dat bij het 

:rekken van informatie scherp wordt opgelet. Afgesproken is dat de politie de nabestaanden informeert. Er 
t: een check worden gedaan door de BAZ naar het protocol voor telefonistes (over na- en doorvragen). 

D:••: communicatie wordt gemeld dat er maandag om 8.00 uur een persconferentie is en de pers zal om 9.00 uur 
--t. de bus het gebied ingaan samen met de voorlichters. De politie begeleidt de bus. 
D: militie rond morgenochtend het plaatsen van de hekken om de binnenring af in afstemming met de BMD. 
,,0,2.e heeft vanavond telefonisch contact gehad met Troch! Grolsch die een verzoek deed om toegang 

-antoor en de magazijnen. Volgens de politie wil grolsch 50 vrachtwagens uit het gebied halen. Dit wordt 
c_-.: aeerd omdat het economisch belang in dit geval niet relevant is en om precedentschepping tegen te -aan. 
D, R[T meldt dat het aantal gevonden doden nu nog op 15 ligt. 
D2 Brandweer heeft de brand bij Grolsch met een aparte kraan geblust. Verder meldt de brandweer dat de RIT 
m. ":eenochtend verder gaat met haar zoektocht en dat de RIVM de asbestlocaties onderzoekt- Tenslotte zijn er op 
d: -. moment geen brandhaarden meer en staan er op de grens binnen- buitenring 2 panden op instorten. 
Dt GGD heeft de gegevens van 21.15 waarin staat dat er 590 mensen behandeld zijn aan hun verwondingen 
%, 2wvan er nu nog 42 zijn opgenomen en 6 op de Intensive Care liggen. 
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De RCC vraagt om de berichten ver de asbestrisico 's breder te verspreiden. Daarnaast meldt de GGD dat om 
5.00 uur op de GGD-locatie aan de Tromplaan een overloopvoorziening wordt geopend ter ontlasting van de 

huisartsen. 
De dienst DIM0 meldt dat de opvang in de Diekmanhal goed verloopt. Een aantal gezinnen met vervangende 
huisvesting zijn ontevreden over de huisvesting en deze onvrede wordt nu opgelost. De infolijn van de DMO 
wordt gestopt en vanaf 9.00 uur morgenochtend zal er 1 loket voor verschillende diensten worden geopend 
(DMOIBAZJBMD). Dit moet worden opgenomen in de perscommunicatie. 
Ook moet er hulp aan scholen geboden worden waarbij een verpleegkundige van de GGD aanwezig is. Dit laatste 

moet worden gecheckt. 
Het dak van het Stedelijk Lyceum Kottenpark is ontzet. Teams zijn hier bijeen. 
De dienst BMD meldt dat het verkeeromleidingssysteem morgen om 7.00 uur klaar is. Er is een communique in 

voorbereiding tact routes. De post BMD-Oosterpoort is opgeheven. 
De arbeidsinspectie heeft gewaarschuwd voor de fout die bij puinafvoer heeft plaatsgevonden bij de 
Bijlmerramp. Zorgvuldig zal worden toegezien op de puinafvoer. 

Communicatie heeft een vraag gekregen van een burger die een aantal helikopters gezien heeft met witte zakken. 
11 b,2,e meldt dat de groep ondernemers opgevangen worden in de Kamer van Koophandel waarin ze 
tntormaue verstrekt krijgen. De BMD en • 0.2.e I zullen dit nader afstemmen. 
De dienst BAZ vraagt om een actueel pers acrïctït voor téle onistes en het beleidsteam. BAZ en Communicatie 
stemmen dit af. 
Vollende briefing is om 23.30 uur. 

Briefing 23.30 uur gemeld in de pers van 8.00 uur: 
Stand van zaken, afsipá•céir vazvátaht en langere termijn. 
De brandweer meldt dat Grolsch zoutzuur vrij is en dat er volgens de metingen geen bijzonderheden zijn (geen 

gezondheidsrisico's en verspreiding is uitgestoten ). Het meetrapport RIVM wordt niet aan de pers gegeven. De 
RIT heeft de hele week nodig voor haar werkzaamheden. 
0.2,e zat in de driehoek overleg hebben over communiceren over identificatie en ontruimen. 
e politie zet nieuwe binnenring af. Zeggelt gaat nog 1 keer schouwen waarna de ontruiming wordt gestart. De 

plaatsing van de hekken rondom de binnenring gaat problematisch. Als de buitenring niet vrij is om 2.00 uur dan 

zal dit worden gemeld,. Dit moet worden meegenomen in het driehoeksstandpunt voor de vrijgave van de 
buitenring. 
De stand van zaken volgens de GGD is om 23.25 uur dat er 588 mensen zijn behandeld. Hiervan liggen er nog 39 
in het ziekenhuis, en 6 op de Intensive Care. De voorbereiding van de scholen (Dr. Van Damstraat, Zeggelt, 
bijzonder onderwijs) loopt waarbij gekeken wordt naar de manier van opvang en de plek. 

De dienst DMO heeft geen afwijkingen in berichtgeving ten opzichte van de vorige briefing, 
De directie van de dienst BMD heeft de bedrijvenopvang met de Kamer vare Koophandel geregeld. Daarnaast zal 
de lijst van risicobedrijven (afkomstig van de politie) door de BMD worden nagegaan. 
De dienst BAZ heeft geen bijzonderheden te melden. Morgenvroeg opent zij een infopunt om 9.00 uur. Op dit 

moment zijn er weinig verzoeken om informatie. Het callcenter is niet meer operationeel vanaf 22.00. 
Communicatie meldt dat in de perscommunicatie wordt gemeld dat radio Oost de rampzender blijft die 
samenwerkt met verschillende disciplines. 
De politie meldt dat er een aantal personen zijn die naar het gebied willen voor eigen onderzoek. 
D, brandweer vraagt zich af of de vragen die schriftelijk gesteld zijn ook schriftelijk beantwoord moeten worden. 
G. ozen wordt voor een praktische afhandeling. Daarnaast wit de brandweer weten warsneer de 
ou ,dienstadvertentie wordt geplaatst, en wanneer en waar de dienst plaatsvindt. UO B geeft aan dat de 
:duwdienst gedelegeerd is naar de Concernstaf en dat er afstemming moet komen met d randweer over dit 
onderwerp. 
D: politie meldt dat het terrein morgen wordt opgeruimd waarvoor nog mensen moeten worden geregeld. Dit 
:roet worden georganiseerd op weken en maanden. De Biv1D komt met een voorstel om de nacht te gebruiken om 
punten op te schrijven en morgen nader uit te werken. 
10.2.e meldt dat er een verzoek ligt om communicatie tussen pers en medewerkers uit het gebied. 

aanraast vraagt1 0,2,e hoeveel geld er is en of er sprake is van een limiet. De Concernstaf zal een 
ccerotin£,maken waarna deze vraag kan worden beantwoord. 
f10 .2,e . geeft aan dat het aantal stadhuisactiviteiten zal worden beperkt tot een minimum. De 
onemstat z— a worden ingezet ter ondersteuning van de rampenstaf. Bij de andere diensten is dit verschillend. De 

medewerkers moeten worden ingelicht over de feiten. Dit komt op de agenda van de concemstaf en de andere 3 
diensten bespreken het samen. 
De brandweer vraagt hoe om te gaan met de evenententenkalender. Hiermee is een commissie bezig en die heeft 
besloten dat het Tm van dinsdag moet worden afgelast. Dit moet worden afgestemd met de brandweer en politie. 
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De GGD verzorgt de nazorg, psychologische en sociale opvang, voor tenminste 2 jaar. Hiervoor maken zij een 
plan waarna zij met voorstellen zullen komen. Op de vraag of er afspraken zijn met de provincie over informatie. 

antwoord ,1.0'.2. e 1 dat deze zijn gemaakt. Op de vraag van i3O.2.@ op welk moment wordt 
teruggescha— eld, antwoord. 0,2 #e,- ; 
emotionele afsluiting. 

dat dit eerst met B moet worden overlegd in relatie tot minimale 

Om 2.30 uur is de volgende briefing met brandweer en politie. 
De brandweer deelt mee dat het zoutzuurgevaar van de baan is. Zij hebben contact gehad met de BMD over 
puinruimen. Er komt een asbestprotocol waarin ook hierover e.e.a wordt gemeld. 
De BMD meldt dat tijdelijke opslag van dergelijke materialen niet is toegestaan. Deze moeten direct worden 
afgevoerd naar Boeldershoek met een gesloten wagen door een deskundig bedrijf. De Brandweer legt contact met 
de heer bos van Arbeidsinspectie. 
De brandweer meldt dat de noodverordening weer moet worden aangepast aan de vorige situatie. 10.2.e 
zal dit doen. 
De politie komt over 30 á 45 minuten met een Verkeersplan. De Hengelosestraat en de Molenstraat blijven 
berijdbaar, de Deurningerstraat wordt afgesloten. De Oldenzaalsestraat wordt vanaf de Schouwinkstraat afgetapt. 
De politie en de BMD bekijken hoe het zit bij De Vluchte, knelpunt aan de westkant van de Oldenzaalsestraat. 
Het Terugkeerplan ziet er als volgt uit: 
Als de binnenring hermetisch is afgesloten kunnen de bewoners van de buitenring terug. Dit moet worden 
geverifieerd aan de hand van lijsten of een telefoonboek. 
Bekendmaken via RTV Oost. 
Mensen mobiliseren naar 3 of 4 centrale plekken. 
Rond 10.00 uur zullen de hekken zijn geplaatst. Bewoners van de buitenring passen op hun eigen huis (i.v.m 
strooptochten). De politie kan niet optreden tegen anderen dan bewoners. Voor de buitenring is er geen 
noodverordening. Het risico wordt genomen, de noodverordening wordt niet aangepast. 
De GGD meldt dat de cijfers ongewijzigd zijn. Huisartsen hebben ook zelf overloop geregeld via het 
Gezondheidscentrum aan de Zaanstraat. 

De DMO meldt dat op 10 scholen in de buitenring geen les wordt gegeven. De scholen regelen zelf de 
voorlichting. 3 scholen in de binnenring zijn ongeschikt voor gebruik. Communicatie zorgt dat alle inlichtingen 
op de nieuwspagina van RTV-Oost komen te staan. Over het al dan niet doorgaan van de Twente Marathon 
beslist de Driehoek. Burgemeester Mans overlegt met het bestuur. Er wordt geen negatief advies gegeven. De 
politie en de brandweer kunnen hiervoor echter geen ondersteuning verlenen. Verder is de Diekmanhai nog niet 
leeg en ligt een deel van het parcours in het rampgebied. Verder wordt in de tweede helft van de week ruime 
aandacht besteed aan rouwprocessen. 
De BMD meldt dat de schoonmaak in de buitenring gereed is. 

40.2.e  , ] meldt dat Trouw en de NRC vragen om inzage in vergunningen. Het verzoek aan de NOS is in 
die zul gehonoreerd dat zij inzage krijgen in alleen de vergunning. Bij het persbericht maandagmorgen wordt dan 
die beschikking uitgedeeld. De burgemeester wordt gevraagd contact op te nemen met het Ministerie met een 
dringend verzoek om medewerking te verlenen aan een persconferentie op korte termijn. Voor de inhoudelijke 
toelichting van dossiers moeten dan een ambtenaar van het Ministerie van Defensie en een deskundige van de 
BINID erbij worden gevraagd. De (loco-)burgemeester of wethouders 0.-2 è7 houdt dan de persconferentie. 
Nethouder 10,2.e• heeft het dossier al doorgenomen samen met110.2 e . Op Intranet komt een 
zakelijke instructieóm vragen van de pers door te verwijzen naar Communicatie. Er komt een brief van B&W 
aan de bur?ers over de functie van Huis-aan-Huis. De diensten organiseren e.e.a. voor het eigen personeel. Voor 
de Communicatiefunctie wordt voorgesteld het Kabinet te vragen om een voorlichter die ervaring heeft met de 
Bijlmerramp die voor langere tijd kan worden ingezet. CTPI en Communicatie stemmen de route af voor de bus 
met de Pers. Verder biedt de Provincie hulp aan bij schade-afhandeling. De BMD geeft dit aanbod door aan 
CRAS. De video van de RVD wordt morgen bekeken en vrijgegeven aan RTV-Oost. 
De Dienst BAZ meldt dat het Infopunt maandag vanaf 9.00 uur open is. Informatie over personen blijft op het 
Stadhuis.   

Wethouder 10.2.e meldt dat 11 mensen nog worden vermist. Deze kunnen bij de 15 dodelijke slachtoffers 
horen. 

De volgende bijeenkomst is om 5.30 uur. 
De brandweer heeft geen mededelingen. 
Communicatie maakt melding van een brand bij een jeugdhonk aan de Jupitcrstraat. Durgcnieester Mans root 
hierover worden ingelicht i.v.m. de persconferentie. 
De politie heeft een voorlopig stappenplan voor het vrijgeven van de buitenring. 
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Wethouder n.2-.e deelt mee dat om TW uur via RTV-Oost wordt gemeld dat inde loop van de ochtend 
belmgrijke m foó e volgt. De medewerkers in de Diekmanhal moeten worden geïnformeerd. De bewoners van 
het rampgebied moeten in de hal worden gehouden. Na de persconferentie van 8.00 uur worden nadere 
mededelingen gedaan. Zodra de hekken er staan en de lijsten van bewoners gereed zijn kunnen de bewoners van 
de :uiterving naar hun huizen. Verder is de video van de politie van het rampgebied bekeken. In de 
persconferentie wordt gemeld dat RTV-Oost de primeur heeft. 
De Politie maakt het Verkeerscirculatieplan voor de ochtendspits bekend. Geadviseerd wordt om met de fiets 
na--,r de Binnenstad te gaan. De politie stemt dit af met Communicatie. 
De politie meldt verder dat de Boddenkampsingel (met hekken) wordt vrijgehouden voor aan- en afvoer, alleen 
toe-rang voor bewoners. 
De GGD heeft geen nieuws. 
De BMD meldt dat de buitenring schoon is, maar sat er problemen zijn met de afvoer. Hiervoor moet een 
gespecialiseerd bedrijf worden gevonden. Op Radio 1 is een interview met een bewoonster van de 
Huismaatstraat. De politie vraagt informatie bij de meldkamer. 
De Dienst BAZ meldt dat het Informatiecentrum aan het Molenplein gereed is. 

Om 6.30 uur meldt 110,2.e dat met een wijziging van de noodverordening het binnengebied is vastgesteld. 

Teiuis Dr. Ariensstraat stroomstoring pas regelen om Essent pand te laten betreden. 

Brit:bg 7. 0 uur 10.2.e 
De asbest is vast neergeslagen inde binnenring door de ontploffing. Specialisten voeren nu het asbest af. De angst 
voer zoutzuur van Grolsch is nu niet meer nodig. 
Hei verkeersplan is vastgesteld en deze is via de rampenzender kenbaar gemaakt. Het verkeersplan houdt in dat 
de <<éerseloseweg vanaf Frans op de Buit is afgesloten en de Noordsingels (Lasondersingel en 
Boddenkampsingel) ook. Het vrijgeven van de buitenring is aan een aantal voorwaarden verbonden. Uitleg 
hier-3n wordt gedaan via de rampenzender. 
Communicatie is bezig met een voorstel o.g.v. de Wet Openbaarheid Bestuur over de beschikking 
verfmningverlening. Deze zal per fax verzonden worden. In de loop van de middag vindt een aparte 
persconferentie plaats waarbij de burgemeester, de deskundigen van de BMD en Defensie aanwezig zullen zijn. 
Indien dit op dit moment stiet mogelijk is. dan zo snel mogelijk op een ander moment. 
Het personeel moet worden geinformeerd over hoe om te gaan met de pers en impact na deze ramp. Tevens moet 
het personeel instructies krijgen over komende onderzoeken. 
Da--naast moeten huis aan huis brieven worden verspreid. 
Var:acht is er nog een klein brandje geweest bij het jeugdhonk aan de Jupiterstraat. Dit heeft echter niets met de 
~ te maken. Er is een film gemaakt door de KLPD van het rampgebie. Deze kan aan iedereen vertoond 
worden. de film bevat geen schokkende beelden. Afgesproken wordt om de film in de briefing van 8.00 uur te 
tonen waanrij iemand mee gaat die de film kent en toelicht. 
Uit je meest recente gegevens van de GGD blijkt dat er 15 doden zijn gevallen, er 601 mensen gewond zijn 
gerukt waan•an nog 39 in het ziekenhuis liggen en 6 op de Intensive Care. 
De " enst BAZ meldt dat het aantal vermissingen nog gelijk is. 
2 e meldt dat het gebied verkleind is door aanpassing van de noodverordening (Zeggelt behoord nu 

nte: -teer tot, maar Da Costastraat en Lasonderstraat behoren nog wel tot het rampgebied). 
De '--urdweer meldt dat de situatie ongewijzigd is. 
Voi_ens de politie is het een rustige nacht geweest en ook de ochtendspits is zonder veel problemen op gang 
gek--men. RIT is weer aan de slag gegaan. 
De 3MD meldt dat de ontbrekende hekken om 10.00 uur worden afgeleverd waarna de afbakening van het 
gel`-.:!d is voltooid. Op de plekken waar nu nog geen hekken staan. zijn auto's als barrière neergezet. Dit is in 
o,c:iee met de politie gebeurd. Daarnaast zijn vrachtwagens geregeld voor het afvoeren van het puin. 
De':uitenring is vrijgegeven. In de loop van de ochtend worden mededelingen hierover gedaan. 
Co_-nunicatie meldt dat een mevrouw in het gebied gesignaleerd is. De politie zal hierover zo spoedig mogelijk 
me: _etails komen. 

De •• Agende briefing is om 9.30 uur. 

Brie.-mg 9.40 uur (de heer Mans): 
De CGD meldt dat er op dit moment 15 doden zijn, 603 gewonden waarvan 6 op de Intensive Care. De 
brandweer meldt dat in het programma Barend en Van Dorp 2 brandweerlieden zullen komen. j1'0.2.e 
gaa: niet. 

y 
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De politie meldt dat de afsluiting van de binnenring veel vertraging oplevert. Voorstel is nu daarom om vanaf 
14.00 uur het terrein toegankelijk te maken. Het is onduidelijk of er gas, water, licht beschikbaar is. Dit zal de 

B.MD regelen. Daarnaast worden toelatingssluizen gecreeerd en met behulp van namenlijsten zullen bewoners 

worden toegelaten. Vanaf 18.00 uur zal de buitenring helemaal vrij worden gegeven. Tenslotte zal nog een brief 
moeten worden uitgegeven met telefoonnummer waar men terecht kan voor problemen voor gas, water en licht. 
\`olgens de DMO hebben de bewoners van de flat Boddenkampsingel problemen met eten en wijkverpleging. Dit 

probleem wordt geregeld door de politie en DMO. 
De politie meldt dat de RIT nog drie dagen nodig heeft voor de identificatie. Honden uit België zijn onderweg 
om zoeken te bespoedigen waarbij zorgvuldigheid zeer belangrijk. Woensdag zal er dus meer bekend zijn. 

Daarnaast wordt er veel begrip voor het werk van de RIT gevraagd omdat er enorme druk wordt uitgeoefend op 
hen. De burgemeester brengt dit ook op deze wijze naar buiten. 
Met het verkeer zijn geen problemen. Het bekijken van het binnenterrein door bewoners (ongeveer 2000 man) is 

organisatorisch niet mogelijk, ook niet met bussen. 
10.2,.e j meldt dat bij de DMO het bericht verspreid wordt dat de buitenring om 12.00 uur vrij zou 
jnrt. D;t is onjuist en de reden tot dit gerucht zal direct worden uitgezocht. 
De dienst BAZ meldt dat mensen van de BAZ en het RIT werken aan de lijst met vermiste personen. De 

burgemeester wil graag om 12.00 uur meer duidelijkheid hebben over de aantallen. 
De dienst DMO meldt dat er nog 70 mensen in do Diekmanhal verblijven. Huisvesting moet met spoed nog 
ca-orden getocht voor 80 gezinnen. Het centrale punt over de huisvesting is in de Diekmanhal waar ook een 
speciale klachtenlijn is ingesteld voor mensen die reeds geplaatst zijn. Tenslotte meldt de DMO dat het 

intormatiepunt dat vanochtend om 9.00 uur is geopend. problemen geeft. Deze moeten op korte termijn worden 

opgelost. 
Op de vraag of de marathon op 21 mei moet doorgaan is nog geen antwoord te geven. Dit zal in de 
collegevergadering van 16 mei worden besproken. 
Opgemerkt wordt door de burgemeester dat de heer Van Boxtel ook wil komen. Hij heeft gezegd waardering te 
hebben voor de aanpak en daarnaast wil hij graag een aantal kamerleden meenemen. Voorstel is om hem voor de 
volgende week uit te nodigen waarbij aandacht besteed word aan de voorbereiding. 
Vragen over de vergunning blijven aanhouden. De concernstaf zoekt het een en ander uit. De eerder genoemde 

extra persconferentie over dit onderwerp is nog onzeker. 
Op het verzoek van Grolsch tot de verstrekking van en lijst met namen van overledenen wordt negatief 
gereageerd. Deze krijgt Grolsch niet. 

Briefing 11,40 uur. 
De politie meldt dat er uitbreiding van de noodverordening nodig is. De hekken rondom het gebied staan goed 

opgesteld. 
Daarnaast heeft de politie een lijst van namen van de bewoners van de buitenring nodig omdat dit gebied om 
14.00 uur vrij komt. Dit mag nog niet doorgegeven worden aan de pers. Er bestaat veel verwarring over het 
tiidstip dat door 0.2.e vandaag meegedeeld is. Er moet direct worden uitgezocht door de politie en 

communicatie hó—ec ït kan en wat du betekent. 
De dienst BAZ heeft een korte tekst gemaakt over de vermiste personen voor de persconferentie van 12.00 uur. 
De burgemeester deelt mee dat in de driehoek afgesproken is dat er in de persconferentie meer technische en 
feitelijke informatie gegeven mag worden. Dit betekent dat naast het bestuur ook een operationeel teamlid 

aanwezig moet zijn. 
Voor de toelichting over vermissing zulten aanwezig zijn l,0,2,e  (leider RIT), de politie enl1022,e 

•UFUGD meldt dat het nazorgplan in de loop van de middag op papier zal staan. 1 0.2,e, 
om 16.30 uur graag gereed hebben. 

  ] wil dit plan 

De dienst DEMO meldt dat van de 70 nog te plaatsen gezinnen er inmiddels 25 onderweg zijn naar nieuwe 
huisvesting. Daarnaast lopen de rapportages per school redelijk. Duidelijk is dat door de verplaatsing van de 

school problemen ontstaan met de afstand tussen huis en school. Dit zal met taxi's tijdelijk worden opgelost. 
Op de vraag wat nu gaat gebeuren met de marathon en het Russisch Staatscircus antwoord de heer Mans dat de 
marathon niet door kan gaan zonder begeleiding van de politie. Dit moet worden meegenomen in het overleg 
russen wethouder , ,2.e en Marathonbestuur. Over het circus zal morgen een besluit worden genomen. 
Communicatie meldt dat de heer Kok zich morgen inde Tweede Kamer moet verantwoorden. Hem wordt een A4 
aangereikt. gemaakt door de concemstaf. 
In de Duitse pers is gemeld dat hun mensen de Nederlanders in de weg lopen. Besloten wordt om hierop geen 
reactie geven. 
Om 18.00 uur vindt de volgende persconferentieplaats. Hierbij zullen de loco-burgemeester en operationele 

bijstand aanwezig zijn. 
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De politie meldt dat de buitenring om 15.00 wordt vrijgegeven omdat een vrachtwagen met hekken nu vaststaat 
in de file. 
De dienst BMD meldt dat er geen gas, water. licht problemen. Er is een storingsnummer ingesteld. 
De Grolsch vraagt het terrein op te mogen. Dit hebben ze ook al schriftelijk aangevraagd bij burgemeester Mans. 

Het is nog niet mogelijk om hieraan tegemoet te komen. `• „2,e  ' ' zal het antwoord overbrengen. 
De vraag om de dossiers van de milieuvergunningen in te zien (contorm de afspraak die vannacht gemaakt is met 
NRC en Trouw), wordt afgehandeld met ff0.2.e -
Het bedrijvenloket wordt verplaatst naar do amer van Koophandel in plaats van naar de DMO, Molenstraat. 
De lijst met vuurwerkbedrijven is opnieuw aan de brandweer ter beschikking gesteld. 
De burgemeester deelt mee dat aan de pers moet worden verteld dat er gestreefd wordt naar een onafhankelijk 
onderzoek, een plan voor nazorg, het vermisten aantal gelijk en verkeersmaatregelen. Deze laatste wordt 
toegelicht door 110,Ze ) 
Communicatie di de vraag m NOVA in het kruisgesprek over vermisten (conform het verhaal van i 

f gisteren). Dit is akkoord en gebeurt door de politie. 

De volgende briefing is om 17.30 uur o.l.v. loco-burgemeester 0.2.J 
De brandweer geeft een stand van zaken van 15.00 uur. er zijn geen branden meer, wel smeulbranden. Ze hebben 
controle over het Grolschterrein (moet worden geverifieerd bij RCC op verzoek van loco-burgemeester, G 2.e 
De opruiming door het RIT verloopt voorspoedig. Het RIT werkt door tot 20.00 uur en gaat morgenochtend om 
S.00 uur verder met hun werkzaamheden. De brandweer blijft alles nat houden. 
Op verzoek van de politie wordt toestemming gegeven voor het dichtspijkeren van open ramen in de buitenring. 
«'el moet worden vastgelegd waar dit gebeurt. De UID voert uit, de kosten komen later in beeld. 
Het RIT meldt dat de hoeveelheid afvoer bij de berging is groter dan geschat. Vanavond zal het gebied ten 
Noord-Oosten van de Grolsch geheel zijn onderzocht. Er zijn 15 mensen geborgen. 
De GGD meldt dat er zaterdag op de basis 25 gewonden zijn behandeld. De stand op dit moment is daardoor als 
„ oigt: 628 gewonden waarvan 42 opgenomen in het ziekenhuis waarvan 6 op de IC. Er is nog geen stuk 
ontvangen over psychosociale nazorg. Dit zal gezien de omvang van de psychosociale gevallen een majeur 
probleem worden. Er is een Groep van aanpak gevormd waarvan de volgende instanties deel uitmaken: 
Huisartsenvereniging 
Stichting Maatschappelijk Werk 
Mediant 
DMO 
RGF (Regionale Geneeskundige Inspectie) 
Nethouder 0: e is hiervan voorzitter en wordt ondersteund door externen vanuit het Rijk. De nazorg wordt 
voorbereid, morgen volgt verdere informatie hierover. 
Vanuit de opvang wordt gemeld dat er vannacht nog 80 mensen in de Diekmanhal overnachten. Hiervoor moet 
nog inventarisatie en huisvesting worden geregeld. Verwacht wordt dat morgen iedereen onderdak heeft. Een 
aantal mensen met psychosicWe klachten zullen voor hun verwerkingsproces maar het rampgebied worden 
begeleid. Het tijdstip wordt niet bekendgemaakt. Later zullen meerdere mensen volgen. 
D: BMD meldt dat er financiële steun is te verwachten van de Europese Commissie. 
Verder gaat het Crisisteam akkoord met de palatsing van containers zonder vergunning. De heren •i•'0-,2,e 
geven in overleg met wethouder 0.2.E een vergunning af aan de Milieu-inspectie. De BMD en de pohue  ; 
o%erleggen buiten de vergadering om over grensverlegging van de binnenring. Verder wordt melding gedaan van 
hei feit dat er te weinig wordt gecommuniceerd over'de binnenring naar mensen die zich niet in de Diekmanhal 
bevinden en die dit wel aangaat! Volgens Communicatie wordt er voortdurend bericht. Alleen mensen die op de 
lijsten staan kunnen de buitenring binnen via de posten nàdat er gecheckt is op de afgegeven lijsten. 
De Dienst BAZ meldt dat er ongeveer 200 administratief vermisten zijn. Dit is echter nog steeds warrig. Het RIT 
is druk bezig, verwacht wordt dat het aantal toch terugloopt. Het telefoonnummer 4845000 is goed bereikbaar. 
i:PN regelt de postopvang en laat via het perscommuniqué en via een advertentie weten waar en wanneer men de 
pest kan ophalen of een tijdelijk postadres kan worden geregeld. Verder is de beveiliging van het Stadhuis door 
eigen mensen, overlappend met het Randon-team. geregeld. Verder wordt verwacht dat morgen in B&W een 
basluit wordt genomen tot het geven van een opdracht door de gemeente voor het onderzoek naar de oorzaak van 
d: ramp aan een onafhankelijke onderzoekscommissie. 
Communicatie meldt dat de Pers zich vanmiddag goed heeft gedragen bij het bezoek aan de buitenring. Verder 
komt er een persbericht van de DMO over het nazorgteam. 

De volgende briefing is om 21.30 uur o.l.v, loco-burgemeester 10.2. el 
Loco-burgemeeste.rr0.2. meldt dat er om 22.00 uur een persconferentie is. 10.2,e 
ziin. Twee vragen moeten worden beantwoord: 

zal daarbij aanwezig 
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Is bekend of er magnesium aanwezig was? Zo ja, waarom is dit afgeblust met water? 
Vergunningen. 
Dit komt terug in de briefing van 23.30 uur. 
De brandweer meldt dat onbekend is of er sprake was van opslag van magnesium of dat het in vuurpijlen was 
verwerkt. 
Volgens Loco-burgemeester ;10,2.ei was voor vuurwerk een vergunning afgegeven, niet voor de afzonderlijke 

opslag van magnesium of kruit. Volgens de brandweer ontstaat knalgas als water en magnesium met elkaar reageren. Als het gaat om 

verpakkingen in de bunker, dan blussen met water. Voor magnesium geldt dat moet worden geblust met speciaal 

poeder of met zand. 
De brandweer heeft vorig jaar van de provincie een lijst ontvangen met risico-objecten. De brandweer heeft bij 
de uitvoering van de aanbevelingen prioriteit gegeven aan het rampenbestrijdingsplan. 
De politie meldt dat de binnenring moet worden beperkt tot dat gedeelte wat voor het RIT nodig is om haar werk 
te doen. Het CI'PI moet het protocol afmaken, Dat vergt tijd. Het wordt strak gehandhaafd. De toegang is 
gecontroleerd, er is bewaking. De bewoners van de buitenring kunnen vanavond niet terug naar hun huizen. 
Morgen wordt de Deurningerstraat zo vroeg als mogelijk is vrijgegeven. Verder wil Grolsch graag het dak 
repareren. Er is daarbij geen sprake van afvoer van materiaal. Ook aan de noordkant moet het gebied zo klein 
mogelijk worden gemaakt. Verder liggen bij de Voortsweg roesten puin die het RIT heeft doorzocht. Mensen 
reageren emotioneel. Het is beter dit aan het zicht te onttrekken. 
De BMD stelt voor het materiaal hiervoor weg te halen bij het Van Heekplein. 
De GGD meldt dat er 629 mensen zijn behandeld waarvan 36 in het ziekenhuis, 5 van deze mensen bevinden 

zich op de IC. 
De DMO meldt dat de informatievoorziening op het Molenplein goed verloopt. Ongeveer 200 mensen hebben 
een busrit gemaakt naar het rampgebied. Om 21.00 uur is hiermee gestopt. Als hier behoefte aart is dan wordt 
hier morgen mee doorgegaan mits de werkzaamheden het toelaten. De DMO hoopt dat dit de laatste nacht in de 
Diekmanhal is, 
De BMD heeft geen bijzonderheden meer. 
De Dienst BAZ meldt dat de hete nacht zal worden doorgewerkt aan de lijsten van slachtoffers en vermisten. 
Communicatie meldt dat RTL alle 112-meldingen wil zien in bet kader van de WOB. 
Loco-burgemeester ,2.e meldt dat mensen van de afdeling Milieu de dossiers hebben doorgenomen. Daar staat 
iets in over zoneringne bestemmingsplanwijzigingen. Morgen is de bekendmaking van de onafhankelijke 
onderzoekscommissie. Wanneer mensen van de afdelingen RO en Milieu weer beschikbaar zijn wordt uitgezocht 
welke documenten beschikbaar zijn met het oog op het onderzoek. 

Briefing van 23.40 uur (10.2 .e  ) 
Aanwezig zijn de pessvóorticnters van Financiën,;10=2,è . i en van VWs. 11 0.2:e 

Stand van zaken: 
De brandweer heeft geen nieuwe informatie te melden. 
De politie meldt dat de Voortsweg rustig is. De ME is er aanwezig. Voor zonsopvang moet het zicht worden 
weggenomen. Dit moet overlegd worden. 
De GGD meldt dat er 628 mensen tot nu toe op de ziekenhuizen zijn behandeld, waarvan er nog 41 in de 
ziekenhuizen liggen. Er liggen er nog 6 op de Intensive Care. 
De dienst DMO heeft geen nieuwe informatie. In de Diekmanhal is een groep mensen aanwezig die alle 
huisvestingsmogelijkheden afwijst_ Morgen moet aan hen worden meegedeeld dat de opvang in de hal moet 
worden afgebouwd. Het zijn goede woningen, zeker voor een korte tijd. 
10.2.e i vraagt of er criteria zijn voor passende huisvesting waarop de DMO antwoord dat de woningen 
passen zijn . is de woning echter niet goed genoeg, dan wordt gezocht naar andere mogelijkheden. Als dit 
maanden duurt, dan krijgen zij een woning zonder te moeten verfluizen. 
Op de vraag vang 4,p D,,,•u• • ti, •u• wat er moet worden gedaan als de opvang in de Diekmanhal wordt opgeheven en 
er kan geen huisvesting worden gevonden. antwoordt de DMO dat dit niet het geval kaft zijn omdat er voldoende 
huisvestingsmogelijkheden zijn. 
De dienst DMO meldt dat het plan voor de busrit morgenvroeg af is. In de DiekmanhaJ zullen de mensen vroeg 
gewekt worden (7.00-7.30 uur). 
De dienst BMD meldt dat het nog niet zeker is of 't Zeggelt wel of niet open zal zijn. Er zal hierover met de 
politie overleg worden gepleegd. De juridische situatie is enigszins problematisch omdat er vanaf 20.30 uur 
hekken zijn verplaatst door een foutje in de lijsten, Aannemers moeten dit nog gaan bekijken omdat dit volgens 
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he: rotocol is. Er zit een verschil tussen een juridisch en feitelijk gegeven. De buitenring wordt gecontroleerd als 
de -:lalden die open zijn, worden afgetimmerd. 

1 9J,•, =_, _< geeft aan dat de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden waarbij de dienst BM•D vraagt wie 
de ✓toe moet verstrekken. De politie meldt dat dit afgestemd wordt in het CPTI over de te volgen 

sti een. Zij zullen contact opnemen met C7PI. 
C=unicatie, de politie en de BMD gaan afspraken kortsluiten. Gebied komt vrij nadat RIT dit heeft 

d,-::zocht. 
De mnemers bekijken de woningen. 
Dt -olide meldt dat de buitenring niet meer bestaat. Ook de politie voert geen extra controle meer uit. l
E37  zegt er te zijn geweest en dat er wel controle was. Daarnaast wil hij weten of de huizen dichtgetimmerd 
zt - ,t nog bewoond. De heer Helder meldt dat er nog gecontroleerde toegang is voor bewoners en dat de politie 
ni:::can beslissen of er wel/geen buitenring meer is. Dan moetje er zeker van zijn dat er niets inter aan de hand 

is. 
De .oiitie geeft aan dit te zullen navragen. 

wil het besluit nerven om de buitenring op te heffen waarop ,7—, -7; - vraagt of je dan 
éz, • à uzriet gebied in kunt en de politie meldt dat er dan zicht op het puin is. De d etst BMD stelt voor om 

cht de ME bij het gebied te situeren en om morgen tot actie over t gaan. Het materiaal van wordt 
nie - ebruikt en daar wordt nu aan gewerkt. De politie zegt dat de ME alleen praat en de BMD ze j érop dat dit 
nie:. togelijk is voor zonsopvang_,' laat dit punt agenderen voor de briefing van 7.30 uur. 
D::_enst BAZ meldt druk bezig te zijn met de lijst vermisten en dat dit de hete nacht doorgaat. Morgen kan 
mrt: informatie gegeven worden over de lijsten. Door het 0500 nummer is vervuiling in de lijsten ontstaan. 
C•: -.--iunicaue meldt dat het aantal verssten moet worden verlaagd naar 190 eventueel. Ais vert 
me=2 dat ook het verhaal moet worden verteld over waarom de uitwerking van de lijst van vermisten zo lang 
dc_ en hoe hard het getal is. 
Cc-:nunidatie zal dit nog een maal aan de pers uitleggen. De dienst BAZ zal een concept persbericht aanleveren. 
C4 =-tunicatie heeft contact gehad met het ministerie van Financien, met ° . Hij meldde dat de 
het: Kok zo spoedig mogelijk cijfers en stukken wil hebben. i = ,• 
vs-.--ond afgestemd moet worden. Rekening moet worden g 

• merkt hierbij op dat dit wel intern 
et feit dat Den Haag 's middags 

t e:__dert.  

14 meldt dat tea overzicht 
w-• zen met daaraan toegevoegd gegevens uit 

,t '' á-  z en mensen van de afdeling milieu) geschreven moet 
e vergunning. Dit kan vannacht worden opgestuurd. 

'`• merkt o F dat dit niet worden verstuurd zonder afstemming.Vo ns Communicatie heeft 
va= _et ministerie van VWS gemeld dat de coordinatie bij het ministerie van BZK ligt<<•",•eeEf lege 
da: _et overzicht naar Den Haag wordt gestuurd. g, .- '-„ voegt daaraan toe dat dat m overeenstemming is 
me: -pct hoofd van de afdeling Milieu. Vannacht Waä_fiet stuk gewerkt worden waarbij de coordinatie in 
h.=:en is van 

tr   
©• Z.00 uur za•`de vó gêri e persconferentie zijn. `•] merkt op dat gegevens in eerst in het college 

worden behandeld. 

Br.- -ing 16 april. 5.30 uur';. .•_, 

S--- _; van zalven: 
Dt -: stdu-eer meldt dat er vannacht weinig activiteiten zijn verricht. Er moet gewacht worden tot er voldoende 
d_ ._: t is. Grolseh blijft onder controle en het asbest wordt nat gehouden. Daarnaast wil het CTPI om 8.00 uur 

hebben met iemand van bouwtoezicht. 
0, • 'r politie heeft een rustige nacht gehad. Vandaag wordt begonnen met het zoeken met honden uit België en 
D,.= Dit was eerder nog niet mogelijk in verband met de hitte in het gebied. Gecheckt moet worden of dit 

moet worden vrijgegeven aan de pers. 
D_- jast zijn in de buitenring zijn 30 huizen dichtgetimmerd. 
D. _GD heeft geen nieuwe informatie. 
Dt i-tnst B.-Z meldt dat er samenwerking is tussen burgerzaken en RIT. 
De _.tast DMO geeft aan dat er nog 70 mensen in de Diekmanhal verblijven waarvoor ongeveer 20 woningen 
no_. zijn . Om 10.00 uur zal de knoop worden doorgehakt met de woningcorporaties. Verwacht wordt dat de hal 
arm- _ te einde van de middag kan worden gesloten. 
De __tast B.1D heeft geen nieuwe informatie. 

D:: =eenring zal worden verkleind volgens het stappenplan. Volgenst ( - moet de noodverordening 
wc= _en aangepast op het moment van beslissing. Dit geldt ook voor de ou e uilenring aan de zuidzijde. 
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De dienst BMD weet niet zeker of het lukt om de Voortsweg af te schermen. Dit is namelijk afhankelijk van de 
levering van doek en plastic. De politie is hierover niet tevreden en daarom worden inspanningen gedaan om toch 
spoedig materiaal te krijgen. 
Het aantal vermisten schommelt. Via het 0800 nummer worden alle meldingen heel serieus behandeld. Vannacht 
zijn om die reden 6 extra mensen ingezet. Er is sprake van een goede samenwerking maar via de verschillende 
bronnen zijn verschillende lijsten ontstaan. Het is erg arbeidsintensief om er een lijst van te maken. De dienst 
D.MO vraagt of er ook lijsten van scholen (HE, UP) en van werkgevers worden gebruikt. RIT antwoordt dat dit 
het geval is en zelfs ook nog de imaan, wijkagenten en postbodes. Dit vergt erg veel tijd. 
De GGD vraagt of het mogelijk is om de kabelkrant te gebruiken maar de RIT is van mening dat het hiervoor nog 

een te vroeg stadium is. Zij wil dit eerst niet collega's bespreken. Zorgvuldigheid over berichtgeving is geboden. 
0..2:e oppert de mogelijkheid tot intake van meldingen. Waarop RIT reageert dat er doorgevraagd wordt 

wat soms een halve dag scheelt. Bellers worden ook gevraagd melding te maken van teruggevonden personen. 
'102e ,J vindt dat de dynamiek aangegeven moet worden van de vermisten die bij op de lijst komen en de 
vermisten die er af gaan. Volgens RIT zijn er de afgelopen nacht 100 mensen van de lijst af gegaan maar er zijn 
er ook weer velen bijgekomen. Ook dubbelboekingen. Morgen zal via de GBA een recherche-inhoudelijke 
belronde worden gedaan in de buitenring omdat in de buitenring de betrokkenheid kleiner is. Daarnaast moet er 
mee rekening worden gehouden dat bij de steeds groter wordende druk op de lijst er fouten kunnen worden 
eernaakt. Communicatie van het ministerie van VWS merkt op dat dit naar buiten toe communicabel is. Om 7.30 
uur zal er een concept persbericht liggen waarin de ontwikkelingen rondom de verrrtistenlijst worden uitgelegd. 
Ook meldt communicatie dat een verslaggever van de NOS gemeld heeft dat er klopgeluiden in de Tollenstraat te 
horen zijn geweest. De politie laat weten dit bericht te kennen en ook de brandweer is er van op de hoogte. Het 
bericht kan alleen niet bevestigd worden. RIT is ter plekke geweest met luisterapparatuur en de politie checkt nu 
16.02 uur) bij RIT naar de resultaten. Daarna zal [1 0.2,e. voor de camera verschijnen. 
De vergunning is inmiddels doorgelicht. Het staat nu vast dla de melding niet correct is over de afwezigheid van 
magnesium. Dit verhaal moet nog bij de dienst BMD en de brandweer gecheckt worden. 
Vanuit eigen regie kunnen zaken aan de pers worden doorgegeven. Dit zal in de collegevergadering van 
vanochtend worden behandeld 
van 8.00 uur. 

.Ze 1 wil om 7.30 uur nog de strategie bepalen voor de persconferentie 

De politie meldt dat in het oude buitengebied verhoogd toezicht plaatsvindt. Het verkeersplan zoals gisteren is 
vastgesteld, kan nu worden uitgevoerd. 
De brandweer meldt dat er met de luisterapparatuur niets gevonden is. •ff-0.2.e  
OS-camera. 

vertelt dit resultaat voor de 

Vervolg is om 7.30 uur. 

Briefins van 7.30 uur 

Stand van zaken: 
De brandweer is ingezet naar aanleiding van roepsignalen. Het onderzoek heeft tot nu toe nog niets opgeleverd. 
De politie heeft een rustige nacht gehad. Deze ochtend wordt gestart met een zoekactie met honden die reageren 
op geuren van menselijke resten. In de loop van de dag wordt een hond aan de zoekactie toegevoegd die reageert 

op levende mensen. De reden dat deze nu pas worden ingezet heeft te maken met de hitte die eerder te groot was 
om de hond zijn werk te laten doen. 
De GGD meldt dat er volgens de slachtoffercijfers van 7.00 uur 627 personen zijn die zich hebben laten 
4ehandelen in de ziekenhuizen. Daarvan liggen er nu nog 39 in het ziekenhuis waarvan 6 op de Intensive Care. 
Volgens de dienst BAZ wordt er intensief samengewerkt met RIT. Er zijn 6 extra mensen ingezet om alle 
ermistenmeldingen te kunnen verwerken. De laatste melding is dat er 319 mensen vermist worden. RIT vertelt 

,dat ér veel nieuwe meldingen zijn binnengekomen. Deze worden allemaal serieus genomen door alles na te 
trekken en dat kost erg veel tijd. Vandaag zal een namenlijst beschikbaar worden gesteld aan de rechercheurs. Zij 
zullen bij zoveel mogelijk adressen (zover mogelijk) op bezoek gaan. In de persconferentie van 8.00 uur zal 

•r J van RIT aanwezig zijn om de cijfers nader toe te lichten. 
De diesnt UM0 Iaat weten dat er veel telefoontjes zijn geweest over de rondrit door het rampgebied. Wat betreft 
,ie Diekmanhal wordt gemeld dat er nog 70 mensen er de nacht hebben doorgebracht. Vandaag zullen 100 
m onineen beschikbaar komen en dit geldt ook voor morgen. Mogelijk kan er daarom vandaag een einde worden 

einaakt aan de opvang in de Diekmanhal. Dit laatste zal vandaag om 10.00 uur worden bekeken. 
De dienst BIv1D is gevraagd om actiever deel te nemen aan het CTPi waarbij hetzelfde stappenplan wordt 
gehanteerd als genoemd bij de vorige briefing. 
De politie verwacht om 9.00 uur de bewoners van het zuidelijk gebied hun woningen te kunnen laten betrekken. 
Dit zal in de persconferentie worden bekendgemaakt. 
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Verder vetweidt de politie dat vanaf de Voortsweg zicht is op de werkzaamheden op het NIN'Oterrein, Dir. heeft 
gisteravond en vannacht geleid tot emotionele taferelen. Om die reden zal het terrein vandaag worden 

af esehermd. 
10.2.E j meldt dat alleen informatie over de vergunning door de dienst bij elkaar wordt gezocht waarna het 
zo spoedig mogelijk aan het college zal worden voorgelegd. 
Burgemeester Mans meldt dat vandaag nog de namen van personen die zitting nemen in de onderzoekscommissie 
bekend zullen worden gemaakt. Tevens merkt hij op dat er vanavond een extra informatie raadsvergadering is. 
Met fractievoorzitters is overlegd dat deze openbaar zal zijn. Afgesproken wordt dat de pers niet in de raadszaal 
maar in de burgerzaal de vergadering kan volgen. De dienst BAZ zal hiervoor voorzieningen treffen. 
De dienst DMO meldt dat het vandaag mogelijk is om met busjes de binnenste ring te bezoeken. Dit zal gebeuren 
vanaf 10.00 uur vanaf de Diekmanhal. Burgemeester Mans merkt op dat de RCC gisteren is overruled. Terwijl er 
mensen al in de busjes zaten werd er gemeld dat bezoek aan de binnenste ring verboden was door asbestgevaar. 
Hij vraagt zich af hoe het kan dat er ieder uur andere informatie wordt gegeven over asbest. De brandweer zegt 
dit uit te gaan zoeken. 
10.2.e  meldt dat er vanochtend een vervelend bericht in het Algemeen Dagblad staat over het optreden 

- 3e brandweer. Afgesproken wordt hier niets mee te doen. 
10,2,E meldt dat rond 12.00 uur de laatste berichten aan premier Kok kunnen worden doorgegeven 
voor de hérdG tng van deze middag in de Tweede Kamer. Vanavond zullen voor aanvang van de vergadering de 
slachtoffers herdacht worden. Een officiële herdenkingsbijeenkomst is dit vanzelfsprekend niet. 
De volgende briefing is om 10.30 uur. 

Stand van zaken, nieuws voor de persconferentie van 12.00 uur: 
De Brandweer meldt dat er geen nieuwe informatie is. Het RCC heeft een verzoek gedaan om busjes 
gecoórdineerd het gebied in ie laten gaan. Het is een taak voor de dienst DO om dit samen met voorlichting te 
re celen. 
De politie meldt dat de bewoners tegen 11.00 uur het gebied ten zuiden van de Boddenkampsingel in mogen. Om 
14.00 uur zullen de hekken worden verwijderd. Burgemeester Mans wil graag de exacte plekken en tijdstippen 

op papier. 
De GGD en dienst BAZ hebben geen nieuwe informatie. 
De dienst DMO heeft geen nieuwe ontwikkelingen te melden die de pers moet weten. Wel wil zij melden dat er 
problemen bij de Diekmanhal zijn geweest over de huisvesting van mensen. Sommigen wilden niet weg omdat zij 
zich in de hal veilig voelen. Anderen stelden veel te hoge eisen aan de nieuwe woning. 
Burgemeester Mans geeft aan tijdens de persconferentie de naam van de voorzitter van de onderzoekscommissie 
bekend te maken. 

De volgende briefing is om 14.30 uur. 
De brandweer meldt dat een plan van aanpak is opgesteld om het rampenterrein steeds verder te verkleinen. Het 
schouwen blijft doorgaan en men blijft alert op asbest. Afgesproken wordt het voorstel op papier te zetten en het 
behoeft nu dan ook geen discussie. In de driehoek zal de besluitvorming plaatsvinden. 
De politie heeft geen nieuws te melden. 
De GGD meldt dat er nu 16 doden zijn geregistreerd. 643 gewonden. Hiervan liggen er nog 37 in het ziekenhuis 
liegen waarvan 5 op de Intensive Care. 
Op dit moment is 29% van het terrein schoongemaakt. Het bergingswerk met speurhonden is gestart en de 
honden hebben op 7-8 plaatsen aangeslagen. 
De dienst BAZ heeft geen nieuwe mededelingen. 
De dienst DMO meldt dat zich opnieuw mensen hebben gemeld bij de Diekmanhal voor huisvesting. Het gaat 
hierbij om tientallen mensen. Daarnaast houden bij de Diekmanhal zich zo'n 200 nieuwsgierige mensen op. 
De dienst BMD geeft aan dat het volstrekt onduidelijk is wanneer het gebied wordt vrijgegeven. Dit heeft niets te 
malven met RIT. De brandweer, politie en BMD gaan het tijdstip straks afstemmen. 
Gevraagd wordt door voorlichting of de schouwburg geclaimd kan worden door de pers nu bekend is dat NOVA 
een kamer in het stadhuis gekregen heeft en er slecht weer op komst is. Burgemeester Mans kan de schouwburg 
vorderen maar beslist dat Voorlichting met een voorstel moet komen. 
Gevraagd wordt of er een plan in voorbereiding is over het wellniet toelaten van "bobo's" tot de rantpplaats. Aan 
de raadsleden is gisteren al toestemming gegeven, dit kan niet meer worden tegengehouden. Opgemerkt wordt 
dat met het toelaten van mensen zeer terughoudend moet worden omgegaan omdat het werken in het gebied 
hierdoor wordt belemmerd. Vastgesteld wordt dat enkele raadsleden er een kijkje mogen neoren. Dit geldt ook 
voor de kamercommissie. 
Burgemeester Mans meldt dat het gemor over de autoriteiten toeneemt. 
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Tenslotte wordt opgemerkt dat de communicatie in Noord niet goed verloopt. De mensen worden boos omdat ze 
niet naar toebehoren geinformeerd worden. Burgemeester Mans stelt zich beschikbaar om binnen nu en een half 

uurhun te informeren, zo mogelijk met een brandweerman en politieman. 

Volgende briefmg is om 17.30 uur. 

Stand van zaken: 
De brandweer heeft geen bijzonderheden te melden. 
De politie heeft het gebied vrijgegeven rond de Da Costastraat, Lasondersingel. Lasonderstraat en Nicolaas 
BeetsstraaL De volgende voorgenomen wijzigingen van do noodverordening is uitgesteld omdat enkele flats nog 
gevaar opleveren_ Morgen wordt bekeken of het terrein ten westen van de Deumingerstraat vrijgegeven kan 
wonden. Door het Openbaar Ministerie zijn vier zeecontainers met vuurwerk in beslag genomen. Deze waren op 
weg naar de firma SE Firework. Het is voor ons interessant te weten wat er in zit. Ze mogen van de vliegbasis 
worden gestald op de vliegbasis mits de vergunningen in orde zijn. 
Bij het Quick Scan veiligheidsonderzoek is het duidelijk dat men eikaar de bal toespeelt. -10.2.e meldt 
dat het hoofd arbeidsinspectie is ingeschakeld. Dit wordt momenteel besproken in de beleidsdrrehce . olgens 
de GGD moet de brandweer nu een voorstel in de driehoek brengen voor een plan van aanpak van gevaarlijke 
stoffen waarbij de politie toelicht dat het gaat om de quickscan oorzaak-gevolg. De brandweer meldt dat het 
voorstel af is. Op de vraag van de politie wat de risico's zijn voor het personeel antwoordt? Q. 2,e. J dat dit 
onderwerp van gesprek is de beleidsdriehoek samen met de arbeidsinspectie. De GGD voegt hierbij dát de GGD 
alleen voor de gezondheid is en daarom niet mee doet aan dit gesprek. De GGD moet voortouw nemen om dit 
kor, ie stuiten met de beleidsdriehoek. De politie komt met een voorstel over het wel/ niet in gebruik nemen van 
de sector Deumingerstraat. 
Volgens de GGD zijn er op dit moment 644 gewonden. Hiervan liggen er 39 personen in het ziekenhuis waarvan 
5 op de Intensive Care. Daarnaast zijn er 16 mensen overleden waarvan 6 lichamen geïdentificeerd zijn en 
vrijgegeven zijn voor het Openbaar Ministerie. Deze 6 kunnen begraven worden. , 0.2 
vastgehouden moet worden aan ongeveer 20 doden. 

merkt op dat 

De politie meldt dat de honden op meerdere plaatsen zijn aangeslagen. Hieruit blijkt dat er waarschijnlijk meer 
dan 20 personen gedood zijn. De politie denkt dat geprobeerd wordt om in het weekend de zaak af te ronden 
maar hieraan moet niet aan worden vastgepind. b,•,e . 
gesproken wordt in de beleidsdriehoek. 

merkt op dat over de herdenkingsdienst 

Volgens de GGD is er een mailing verstuurd naar hulpverleners over de effecten van naderend onweer op de 
getroffen mensen. Op het bericht staat echter dat het alleen voor intern gebruik is. Gecheckt wordt of dit bericht 
naar de hulpverleners verstuurd is. 
Het RIVM heeft op de dag van de ramp metingen gedaan naar gevaarlijke stoffen in het buitengebied Zij hebben 
wel hoge waarden gemeten maar de blootstelling is maar kort geweest en vormde geen bedreiging voor de 
volksgezondheid Er komen nog resultaten van nieuwe metingen. 
De dienst BAZ heeft bijzondere aandacht aan de beveiliging van het stadhuis besteed. Tot 19.00 uur is er een 
persconferentie waarvoor afspraken zijn gemaakt over wie wel/ niet bij de persconferentie mogen zitten. 
Het aarstal vermisten ligt nog steeds tussen de 200 en 300. Er wordt nog meer capaciteit ingezet om het werk te 
versnellen. De samenwerking is uitstekend. Er is contact met collega 's uit Amsterdam over het terugkrijgen van 
gecevens. Dit gebeurt heel vaak, 
Volgens de dienst DMO wordt de opvang in de Diekmanhal om 18.00 uur ber índigd. De sluiting van de 
Diemanhal moet officieel gebeuren. Daarom moet dit in een persbericht wonden bekend gemaakt. De 
opvangplaamen hebben een magneetwerking op het rampentoerisme. Mensen die nog huisvesting nodig hebben, 
kuaaen zich melden bij het Molenplein. Vandaag is het goed gegaan met de verdeling van woonruimte. Op de 
vrzs %-an 0.2.e of iedereen nu iets heeft gevonden en tevreden is wordt door de DMO geantwoord dat 
de :orporatnes oen ~slag moeten doen over drie maanden. 
Voorlichting meldt dat bij de raadsvergadering alleen TV-Oost wordt toegelaten. De pers mag ook niet op de 
triNne.  10.2.e  : geeft aan dat de conferentie gaat over de vergunningen. Er is een persbericht gemaakt en 
10.2.e 

'10.2.e 
za bij de conferentie aanwezig zijn. 

van de dienst BMD vertelt dat de regionale brandweer onderzoek gaat doen naar asbest in de 
vritgegeven ge leden. 

De % olgende persconferentie is op woensdag om 9.00 uur en de volgende briefing ons 21.30 uur. 

Briefing 21.35 1 0.2.e - 
Stand van zaken: 

28 



Volgens de brandweer nemen de risico's toe door de harde wind. Bij Grolsch is er al sprake van instorting van 
een deel van de gevel. De brandweer zegt dat er op geanticipeerd wordt. De instructie naar hulpverleners is 
geregeld. 
Volgens de dienst BMD zijn er in het binnengebied geen duidelijke afspraken gemaakt. Met de corporaties wel 
om de daken te dichten maar met andere niet. In het buitengebied zijn de eigenaren zelf verantwoordelijk en doet 
Je BMD niets zolang er geen noodzaak tot is. 
De politie deelt mee dat St. Salvage weer participeert. Daarnaast worden schadebeperkende maatregelen 
getroffen en zij weten goed hoe dat werkt. Volgens de BMD moet een deel aan de verzekeringsmaatschappijen 
worden gelaten. Daarnaast is overleg met RIT en CTPI noodzakelijk. 
Het effect hiervan op het gebied is niet gunstig en het is niet goed voor de identificatie. De vindplek is belangrijk 
en er is kans van wegstromen naar een andere plek. Op de vraag van e Q 2 e of er maatregelen genomen 
hunnen worden, antwoordt de politie dat zij professioneel genoeg zijn om iets te doen. 
De brandweer heeft geen bijzonderheden te melden, behalve een verhoogd instortingsgevaar. 
De politie meldt het meldingen regent van vallende dakpannen aan de Kottendijk. 

10.2.e (asbestdeskundige van TNO/MEP) treedt op namens de RIVM. Hij maakte deel uit van 
comrrussre om m opdracht van RCC onderzoek te doen naar gevaarlijke stoffen en asbest. Het team bestond uit 
arbeidsinspectie, RIVM en inspectie GGD. Er zijn metingen gedaan in ademzone van hulpverleners die in het 
puin zoeken. Hier zijn geen asbestvezels gevonden. Het gebied is verdeeld in Ssectoren waarbij de sectoren 1 en 

zijn vrijgegeven. In de andere sectoren is asbest aan woningen, schuurtjes, etc. aangetroffen. Dit vormt slechts 
plaatselijk een probleem. Geconcludeerd kan worden uit het rapport dat het asbestgevaar verwaarloosbaar is. 
Concentraties van andere stoffen (zware metalen) zijn ook verwaarloosbaar en er zijn dan ook geen 
kezondheidsrisico's. 
Op de vraag van de politie of na de regen nog weer wordt gemeten antwoordt 10.2.e''_ " - dat dit niet 
zinvol is. Ondanks dat er geen gezondheidsrisico's zijn, is de arbeidsinspectie van mening dat dè--h ulpverleners 
,ie beschermende pakken moeten blijven dragen om risico's te blijven uitsluiten. 
Voorlichting gaat dit nieuws met een persbericht naar buiten brengen. 110.2.e 
inspanning gepleegd kunnen worden voor buitenlanders. 

vraagt of er extra 

M 0.2.e 1 stelt voor om de commissie op te heffen. Er zal nog een rapport verschijnen. 
Dé pólwe meldt dat h̀et aantal dodelijke slachtoffers op 16 ligt 
De GGD meldt dat de laatste aantallen als volgt zijn: 944 gewonden waarvan 40 in het ziekenhuis en 5 op de 
Lztensive Care. De huisartsen hebben 299 gewonden aan de lijst toegevoegd. Vanochtend is er gesproken over de 
aanpak van nazorg in aanwezigheid van een extern deskundige. In de loop van morgenochtend wordt advies van 
,:eze groep verwacht- },' 2 E t (regionaal functionaris) kan dan verslag doen. 
Volgens de dienst DIv4O was de Dét ≥a•nanhal op 19.00 uur leeg. Een gedeelte is naar de hal van de DMO 
gebracht. Morgenvroeg om 8.30 uur wordt vanuit de DMO gestart. Er komen nog twee ritten met busjes, daarna 
wordt hiermee gestopt. In totaal zijn er ongeveer 700 mensen in het gebied geweest. 
0.2.e ' ' meldt dat morgenvroeg een flink aantal hoogwaardigheidsbekleders komen waaronder de leden 

::n de vaste kamercommissie van Binnenlandse Zaken en de fractievoorzitters van de grote partijen. Ook wordt 
heer Prodi verwacht. 

%J 0.2.e vraagt de DMO na te gaat hot het kan dat,10.2.e   (hulpverlener) met een persoon 
-;et psychische problemen in de ambulance naar de lege D ekmanhál is gegaan. 
De dienst BMD wil graag Cord Finish en Grotsch bespreken. 
Cord Finish lijdt tonnen schade als ze het dak niet kunnen repareren. Dit heeft het bedrijf aangekaart via de KvK 
èta • 0.2.e 
Gro sc Fíee - ft n 

. 1 D.2,e • i heeft g , 2• attent gemaakt op het hulploket voor bedrijven bij de KvK. 
bnel gestuurd of ze voorraden bij brouwerij weg mogen halen. De discussie moet nu gevoerd 

titi orden of er voor Grolsch een uitzondering moet worden gemaakt. Uit puur veiligheidsoogpunt hebben 
utdweer en politie geen bezwaar. Het beleid is tot nu echter nog de hele tijd geweest om dit niet toe te staan. 

De afdeling bouwbeheer van de BMD moet goed naar de veiligheid gaan kijken. De vraag van Grolsch is om via 
cen doorgang aan de achterzijde een aansluiting met de Dr. Van Damstraat te maken. 
De politie vraagt zich af of het niet handiger om sector 4 groter te maken? Dan valt het Grolschterrein daarbinnen 
en is het toegankelijk. De BMD maakt het niets uit op het moment dat de technische recherche. brandweer of RIT 
e- Been bezwaar mee hebben. Dan is het namelijk volgens het protocol. 

10.2.e merkt op dat als dit niet mogelijk is dat er dan alsnog bekeken moet worden of aan Grolsch nog 
apin toestemming verleend kan worden. Afgesproken wordt dat de brandweer hierover met de BMD gaat praten. 
Tevens wordt naar Cord Finish gekeken. 
De dienst BMD heeft geen nieuws maar wil graag aandacht voor het kaartje wat telkens op de televisie getoond 
Hordt. Communicatie zal hieraan aandacht besteden. 
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Voorlichting laat weten dat Netwerk een bericht met veel onduidelijkheden heeft uitgezonden. Dit wordt nader 

uitgezocht. 
De áienst BAZ heeft over de vermissingen geen nieuws te melden. 
KPN-teletorn heeft vanmiddag onderzoek gedaan naar de bereikbaarheid en gebleken is dat hiermee geen 

roblemen zi'n. 
iQ.2 e vraagt of er een nieuw ritme in persconferenties moet worden afgesproken waarop besloten wordt 

de »erstko Bende morgenvroeg om 9.00 uur is en daarna weer een in de loop van de middag ( 16.00 uur). 
Volgende tijdstippen moeten nog worden bepaald, afhankelijk van verkrijgen van nieuwe gegevens. 

De volgende briefing is woensdagochtend 5.30 uur. 

Uit een nagekomen bericht van de politie blijkt dat de laatste brandweerman geidentificeerd is. 

Bneftng 5.30 uur. 

S:ind van zaken: 
De brandweer heeft de vraag gekregen naar bijstelling van het asbestplan. Hier zijn zij mee bezig. Geconstateerd 

is dat er voldoende pakken zijn. 
De politie wijst op het protocol repatriëring van de gebieden 3 en 4 en het Grolschterrein. Dit is analoog aan de 
vorige repatriëring. Enkel de tekst moet op sommige onderdelen worden aangepast. 0;2,.0 ' i meldt 
dat de bewoners die reeds terug in hun woningen zijn niet altijd hun eigen spullen inde woning aantroffen. De 
petitie zegt dat dit in het kader van de zaakwaarneming gebeurt, ten gunste van de bewoners. Helaas is dit niet in 

alle woningen gelukt. 
+1 0,2.e vraagt wanneer moment X (bewoners betreden de wijk via vastgestelde routes). : ,2, e 
zegt dat het protocol nu wordt vastgesteld en dat moment X eventueel in de briefing van 1 1.30 uur an wor en 
vastgesteld. 
De GGD heeft een check gedaan naar de aangetroffen verwarde man bij de Diekmanhal. Het is niet duidelijk 
%►= hij vandaan komt en is ondertussen ondergebracht bij de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis in 

Hengelo. 
De cijfers volgen om 8.00 uur. 
Het weer (wind en onweer) heeft veel paniek veroorzaakt onder de gedupeerden en hulpverleners. Dit heeft 
ezSter tiet veel telefoontjes opgeleverd bij de infolijn. 

D: dienst BAZ meldt dat de RIT-ploeg de afgelopen nacht bankbestanden is nagegaan wat geresulteerd heeft in 
het afvoeren van mensen op de lijst. Een andere RIT ploeg heeft de nodige voorbereidingen gedaan zodat de 
-r,;hercheurs' de straat opkunnen. Er zijn nog geen cijfers. 
0 2.e  wil graag bij de briefing om 8.00 uur meer duidelijkheid hebben, gezien de druk. De dienst BAZ 

`za lzich hier sterk voor maken. Daarnaast isM O.2.e, van mening dat de werkwijze over vertissingen moet 
w;,rden uitgezet. De dienst BAZ geeft aan niet weten te froeveel dagen er nog nodig zijn. J 2- ; , merkt 

h _:bij tenslotte opdat er nog geen tijdsduur genoemd moet worden. 
De dienst DMQ, dienst BMD en communicatie hebben geen nieuwe informatie. 

Werkwijze van de rampenstaf: 

h:Q 
cp 

vindt dat het aantal briefings moet worden teruggebracht: overdag 4 briefings en 2 
ocnterenties. Daarnaast moet er nagedacht worden over bezetting van bepaalde lokaties: ' s Nachts moet er 

bezetting zijn op het stadhuis tot 00.00 uur door twee cobrdinatiepuntpersonen, op het honk door de politie. bij 

10.2.e door de brandweer, op de BMD, de DMO en communicatiemensen moeten binnen 15 minuten 
a_.weztg kunnen zijn. In een later stadium zal hierover een beslissing worden genomen. 
Fe: tweede onderdeel van het voorstel voor de agenda is de rampenstaf zelf. Besluiten van de driehoek en het 

ce:lege komen ook hier aan de orde. Hiervoor moet een apart overzicht van de afspraken en wat moet er nog 
s;;euren worden opgesteld. Actie hiervoor ligt bij [10.2.e •. r10.2.e ivraagt hoe ver de 

c: ssiervorrning is van de hier besproken zaken. De dienst BAZ zal dit nakijken. 

V orlichtine over asbest: 
C.-tmunicatie heeft een brief gemaakt voor de burgers. Deze moet nog op onderdelen worden aangepast (ook 
d:or uiteenzetting van de RIVM). De minister president heeft in zijn toespraak tegen de Tweede Kamer gezegd 
d_: er geen asbest en zware metalen zijn aangetroffen. De brandweer zegt dat het coördinatieteam gevaarlijke 

ook betrokken moet worden bij de voorlichting over asbest. 
D—. olgende briefing is om 8.00 uur. 

Briefing S.00 uur: 
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Wethouder•1 ,2,`.ë houdt een korte samenvatting van hetgeen eerder om 5.30 uur gezegd is. Afgesproken 
wordt dat dc` zetangsgraad van het beleidsteam (afbouwen veldwerk meenemen) bij de volgende briefing l ].---0 

uur weer aan de orde komt. 
De GGD heeft een overzicht van 21 .30 uur (16 mei) waaruit blijkt dat er 644 gewonden zijn. Hiervan liggen er 
40 in het ziekenhuis waarvan 6 op de Intensive Care. Lijst met de namen volgt nog. 
Daarnaast zijn er resten in het veld gevonden. Er volgt hierover nog een bericht van RIT. Daarnaast zal nader 

overleg plaatsvinden met communicatie en de politie over het aantal meldingen van stoffelijke resten en de 

vernisten. 
10.2.e i1 0.Z.e meldt dat er een nieuwe versie van het rapport over gevaarlijke stoffen in de maak is. Het 
aan de brandweer om hierover een persvoorstel te schrijven voor 9.00 uur. 
De diensten BMD en DMO hebben geen nieuws. 

Communicatie wil weten wanneer de herdenkingsdienst plaatsvindt. Hier konten veel vragen over binnen. 
zegt dat de dienst wordt voorbereiden dat een aantal zaken bekrachtigd wordt door het college o-

Í 1—•0 uur. 
Communicatie vraagt of een persritme van 2 keer poer dag (9.00 uur en 18.00 uur) voldoende is. Hiermee worè: 
ingestemd onder voorbehoud dat als er reden toe is, er ook eerder een persconferentie kan worden gehouden. 
De volgende briefing is om 17.30 uur. Hierin moet aanpak nazorg, werkwijze beleidsteam, tijdstip repatriering 

gebieden 3, 4 en Grolschterrein en de herdenkingsbijeenkomst worden behandeld. 
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Woensdag 17 mei 2000 
Briefing beleidsteam 17.50 uur 

10.2.e . meldt dat in de beleidsdriehoek de lijst van vermisten en de problematiek daarmee besproken 
is_ Dit zal ook straks uitvoerig in de pers besproken worden. Op dit moment is het aantal vermisten teruggebrach: 

van 180 naar 110. Er zijn 13 doden geïdentificeerd. De lijst met namen zal bekend worden gemaakt indien de 

families zijn ingelicht_ De lijst van vermisten wordt morgen bekend gemaakt waarbij uitgelegd zal worden 
waarom dit nog niet eerder gebeurd is. Na de publicatie van de lijst zal een telefoonteam worden ingeschakeld 

waardoor verdere opschoning van de lijst mogelijk wordt. 
De persconferentie zal het karakter hebben van meer duidelijkheid.10.2.e 
hetgeen gebeurd is en wat er nu gebeuren gaat. 

zal toelichting geven ove: 

De GGD vraagt ruim voor de publicatie van de lijst met vermisten de hulpverleners op de hoogte te steller,. 

  J zal hiervoor zorgen. Morgenochtend zal het tijdstip worden bepaald en meegedeeld worden. aan ae 

dienst DW en de GGD. 
M02,è - J meldt dat de herdenkingstocht vrijdagavond begint tussen 18.45 uur en 1.9.00 uur. Een 
ro eetteam onder leiding van ;1 0.2.e is bezig niet de organisatie van deze tocht. Daarnaast zegt 
f dat Grolsch haar voorraáe n wil •avceren maar dat dit nog niet kan omdat het gebied nog ni:: 
vrijgegeven is. Er is mandaat gegeven voor operationele diensten. Gezegd is dat als het mogelijk is, Grols h zijr. 
voorraden mag ophalen. Om die reden zal Grolsch om 19.00 uur met een plan van aanpak komen. Dit plan zal 
beoordeeld worden door de politie, brandweer en de dienst BMD en besluiten dan om wellgeen toestemming aar 

Grolsch te geven.  
Volgens 10.2.£ wordt in overleg met COT gewerkt aan een voorzet voor de volgende fase van de 

projectorganisatte waanre uitgangspunt is om een meer projectmatige aanpak te hanteren. In het college is 
hiermee ingestemd. 
De politie en brandweer gaan vanaf zaterdag van de 24-uurs diensten af. De gemeente werkt vanaf maandag met 
een coordinatieteam van het CMT (9.30 tot 10.30 uur) en het college met een stuurgroep (10.30 tot 11.30 uur). 

De diensten zijn verantwoordelijk voor de deelprocessen. Dit zal morgen worden bekrachtigd. 
Voor de komende dagen wordt een plan gemaakt voor de frequentie van vergaderingen van het beleidsteam en de 
persconferenties. Burgemeester Mans blijft in de stad en zal persconferenties houden. Deze zullen 's ochtends en 
's avonds gehouden worden waarbij 10 minuten voor de conferenties op de kamer van burgemeester Mans de 
laatste stand van zaken wordt doorgenomen. De vergadering wordt meer een afstemmingsoverleg. Afspraak is da: 
de operationele diensten waar mogelijk beslissingen nemen in het onderling overleg en hiermee niet te wachten  

tot een b  iefing.Als het niet anders kan, dan de kwestie schriftelijk voorleggen aan burgemeester Mans of n10.2.ej 

lOók nachtbezetting zal niet meer nodig zijn op een kleine bezetting na. 10.2.e werkt aan een 
bereikbaarheidslijst. RIT en publiekszaken werken wel door en de operauonele— bezetting blijft ook intact. Om 

22.00 uur wordt de laatste stand van zaken doorgenomen voordat de mensen de nachtdienst ingaan. Morgen om 
8.00 uur zal dan de draad weer worden opgepakt waarna het verder wordt afgebouwd. 

Laatste stand van zaken: 
De brandweer meldt dat er een fax van de arbeidsinspectie is binnengekomen aan korpschef KLPD, de 
regiopolitie en de commandant van de brandweer waarin advies wordt gegeven voor het werken van de 
hulpverleners in een gebied met gevaarlijke stoffen. Afgesproken wordt dat de drie betrokkenen moeten bepalen 

wat er moet gebeuren. 
De politie heeft geen bijzonderheden te melden. 
De RIT meldt dat er 18 slachtoffers geborgen zijn. Hiervan zijn er 13 geïdentificeerd waarvan 5 families nog nee: 

ingelicht zijn . Tot nu toe is 50 4c van het gebeid onderzocht waarin 30% van de woningen staat. Naar 
verwachting zijn zondagavond alle woningen doorzocht. Alleen de bedrijven moeten dan nog onderzocht 

worden. 
De GGD en de dienst BAZ hebben geen nieuws. 
De dienst DMO meldt dat de herhuisvestingsplek aan het Molenplein is ingetrokken en dat dit is overgegaan! naa: 
de Eendracht (De Reulver). Het is de vraag of er op het Molenplein geen concentratie moet komen voor  
registratie van de gegevens. Deze worden dan weer doorgegeven aan de woningcorporaties. 0,2,t -..: is 
van mening dat dit past in onze denklijn (één centraal punt) maar dan moet dat wel op het Mo enplein blijven- Di: 

kan alleen worden gerealiseerd op het moment dat er echt goed gecommuniceerd wordt. Mensen mogen niet heer, 

en weer gestuurd gaan worden. 10. 2. e   pleit voor één groot, breed verzamel advies centrum. Zijn 
suggestie is om alles op het Molenplein te concentreren . De eerste weken is er een grote hal nodig en die is daar 
aanwezig: 



Besloten wordt dat het beleidsteam een voorstel doet aan het college om een iAC te formeren en het Molenplein: 
als locaties toe te wijzen voor de komende periode. Het college kan hierover morgen om 11.00 uur over 

besluiten. 

De dienst DMQ meldt dat zij officiële bekrachtingen nodig heeft voor. ' 

Het inzetten van vrachtwagens van de luchtmacht voor vervoer van de Diekmanhal naar tijdelijke woningen 

Het gebruiken van de hal van de vliegbasis voor opslag van goederen 
jl 02.e geeft aan dat de rampenstaf hiermee akkoord gaat en daannee wordt toestemming voor de 
uitvoering van genoemde acties. 

De dienst BAZ vraagt of het mogelijk is om de condoleance-registers langer open te houden, tot aan de stille 
tocht. m'0Y2.B  merkt op dat daarna nog op 1 punt een condoleance register open moet zijn. 10.2.e J 

is van mening dat de registers in ieder geval tot en met zaterdag (tot na de begrafenis van twee 
brandweerlieden) open moeten zijn. In het stadhuis is het register open tot nadere order. 
De BMD meldt dat er morgen een team wordt samengesteld en een draaiboek wordt gemaakt voor het onderzoe 
naar onbewoonbaar te verklaren woningen en eventueel de ontruiming ervan. Het gaat om naar schatting 200 to: 

300 woningen. Tot het onderzoek is afgerond, blijven de begrenzing van de binnenring en de noodverordening 

noodzakelijk.? 1fl_2,e- . " - merkt op dat hierover informatie moet worden aan de front office van het 
Molenplein. 
De BMD wil een formeel besluit voor het aanwijzen van locaties waar noodwinkels en -bedrijven weer kunner. 
starten. Dit moet samen met de Kamer van Koophandel worden begeleid. Worden. Tevens moet de 
communicatie verzorgd worden naar de ondernemers maar ook met bewoners van buiten de ring. Zij kunnen 
ineens een noodbedrijfje tegenover zich krijgem 

De BMD wil graag weten wanneer de overdracht van het puinruimen aan de BMD plaatsvindt. Het gaat dan om 
het grote ruimten. Hiervoor moet nog een plan van aanpak worden opgesteld met een tijdsindicatie. Besloten 
wordt dat dit tussen de politie en de dienst BMD wordt kortgesloten. 
Tevens wordt door de dienst BMD een saneringsplan gemaakt voor het ruimen van de asbest en andere 
gevaarlijke stoffen. Dit moet af zijn voordat het ruimen begint. 
fl `, -•' a heeft van de griffier van de provincie het signaal gekregen dat steun van de provincie niet goe-

zou zijn. Hemze f is dit niet bekend. Dit geldt ook voor de anderen. 
wil graag een rapport van de quick scan over de gezondheidsrisico's. Dit rapport bestaat en is 

bi kend bij de parate diensten. Als het rapport beschikbaar is, dan moet een exemplaar neergelegd worden bij he: 
poed en moet er worden bekeken op hoe de nazorg en het communicatietraject voor de bewoners en omstanders 
er uit moet zien.  

wil deze laatste te nemen activiteiten voorleggen aan de driehoek. Daarnaast wil hij advies va-. 
communicatie en de deskundigen hoe er met het rapport moet worden omgegaan. Duidelijk is dat er iets mee 
gedaan moet worden. - ---T stelt voor dat de gezondheidsmensen en iemand van communicatie morger. 
om 12.00 uurbij elkaar gaan zittén. Besloten wordtdat≥lU','e ':j 10. ' a'` 
van de GGD actie zullen ondernemen zodat morgen eendlíeslutt scan wordén`genomen in het col%ge.  
In de rondvraag stelt _ •; '• 1. . • •J dat de postverwerking Po g de po st die met de ram P te maken heeft wil registreren. 

zegt dat dit aan iedereen schriftelijk gemeld moet worden. 

De volgende bijeenkomst is om 21.30 uur. 

17 mei 2000 Beleidsteam 21.30 uur 

'•;{• • _  ' • opent de vergadering. in de vergadering motten aan de orde korren: 
tand van zaken 

Lijst vermisten, hoe hiermee om te gaan en wa is er besloten en hoe voeren we dat uit? 
Voorstel locatie Molenplein als AIC 
Het krimpen van het kemgebied en protocol 
Afspraken over de nachtploeg 

De Brandweer heeft geen nieuws. 
De GGD heeft als enige wijziging op voorgaande berichtgeving dat er nu in totaal 945 mensen behandeld zijn. 

opgenomen in het ziekenhuis waarvan 4 op de Intensive Care. 
De politie wil morgen het terrein weer inperken. Hierop zullen zij terugkomen afhankelijk van het moment van 
de briefing. Inmiddels zijn de familieleden ingelicht van de laatste 5 van de 13 dode slachtoffers. Er kunnen dus 



13 geïdentificeerde namen naar buiten worden gebracht in plaats van 8. Communicatie zegt deze namen nog n:t: 
te hebben en de politie zegt toe ze hen door te geven. 
De GGD vraagt of de namen al zijn doorgegeven aan de hulpverlening, zoals afgesproken was. De reden  
hiervoor is dat er dan meteen psycho-sociale zorg kan worden geregeld voor de nabestaanden. ,0,2„£ 
zegt d at debu rgemeester de namen bekend heeft gemaakt. 
10.2.e merkt opdat over de lijst van vermisten gezegd is dat deze eerst met de dienst DMO ende GW 
afgestemd zouden worden en met de lijst van overledenen. Blijkbaar was de afspraak niet duidelijk. ; u gord: 
afgesproken dat de namen van de geïdentificeerde doden pas bekend worden gemaakt als medische 
hulpverlening/ psychosociale nazorg is ingeschakeld. Op het moment dat de familie van een geïdentiftceerd 
slachtoffer is ingelicht, raag de naam niet bekend wordt gemaakt voordat bij de GGD gecheckt is of bij do 
hulpverleners bekend is. 
De GGD werkt mee aan voorbereidingen voor de stille tocht. Zij zorgt dat ook hulpverleners en ambulances 1 . 
de tocht aanwezig zijn. 
De dienst BAZ meldt dat de publiciteit rond het langer open stellen van de condoleance-registers tot en :net 
zaterdag met de pers geregeld is. Het komt op de televisie en in de krant. Opening van niet-gemeentelij~; 
gebouwen is ook zaterdag geregeld. Vanaf zaterdag is het condoleance-register in het stadhuis open. 
De dienst DMO wil de front-office herhuisvesting aan het Molenplein pas hebben als alle afspraken helder zit:. 

[10.2.e ,  maakt een collegevoorstel voor morgen en sluit dit kort met 11-0.2.e- j-
1n het kader van VWS moet een infopunt worden ingericht in de DMO. Hierover is nog geen zekerheid. 9  15 

merkt op dat dit ons initiatief en onze taak is en wel zodanig dat VWS er mee kan instemmen. ,\ iáar he--
geen actie van VWS. 
De dienst BMD wil weten of er een rapport gezondheidsrisico's is. De GGD dacht dat iedereen dat had. 

110.2.e 1 zorgt voor de verspreiding. Het plan van Grolsch is besproken met de politie en de brandwe_: 
1)utdeljtk ïs' uat zij er geen problemen mee hebben. De dienst BMD heeft echter aanvullende eisen gesteld. 
Grolsch komt morgen met aanpassingen en aanvullingen. Juridisch is de zaak afgedekt want de noodverordeni-_ 
is aangepast waardoor Grolsch toegang heeft tot het terrein. 
Grolsch heeft aangegeven een keer per half uur vrachtwagens met flessen te vervoeren en een maal per uur eer. 

tankwagen (ook 's nachts) via een vast route. Hierover zal Grolsch de buurt inlichten. 
Besloten wordt dat afstemming met de gemeentelijke communicatie mensen noodzakelijk is. 
Communicatie heeft geen nieuws. 10,2.e vraagt of er morgen een open brief aan de burgers in de 
brievenbussen ligt. Deze kan reacties teweeg 
d 

rengen bij de burgers. ,1 Q 2,e, gaat dit na. 
10 2.e stelt de vermistenlijst aan de orde. Besloten wordt:   
e politie m•t een voorstel over tijdstip van publicatie en de wijze van presentatie van de vermistenlijst. Dit 

voorstel wordt besproken in het beleidsteam van 12.00 uur. De politie maakt hierbij gebruik van expertise uit 
Amsterdam. 
Op vragen van de pers na de publicatie moet voorlichting antwoorden dat in de loop van de avond een lijst 
gepubliceerd zal worden. Immers het calleentre is tot 18.00 uur beschikbaar. 
Voorlichting stemt met tv-oost en avro-opsporing-verzocht af over de publicatie lijst. 
002e  i noemt het krimpen van het kerngebied en bijbehorend protocol. Mede naar aanleiding vari 
communicatieproblemen rondom de openstelling van vandaag. De politie laat het voorstel voor inkrimping zier 
De dienst BMD wil eerst klaar zijn met het onderzoek naar onbewoonbaar te verklaren woningen voor het gebit_ 
vrijgesteld wordt. De politie garandeert dat er morgen ( 18 mei) afstemming over communicatie naar bewoner, 
rondom de openstelling perfect zal verlopen. 

I 

De bezetting zal vannacht als volgt zijn: 

•10.2.e coordineert vanuit het stadhuis de telefonische bereikbaarheid van de deelnemers van he: 
b terdsteam rampenstaf. Namen en telefoonnummer zijn na de vergadering gecheckt. Vanuit elke gelding is er 
een persoon aangesteld. 

Vergadertijdstippen morgen ( 18 mei): 8.00, 12.00 en 21.30 uur beleidsteamvergaderingen. 



Beleidsteam 8.00 uur (•• 0Ze 

Stand van zaken: 

1 18 mei 2000 

De politie meldt dat de lijst vermisten is geslonken tot 54 personen. Voor de vergadering van 12.00 uur zal de 
lijst klaar zijn. In de persconferentie moet gemeld worden dat de lijst aan het eind van de dag vrijgegeven wordt. 
De dienst BAZ is verantwoordelijk voor de lijst en de politie is eindverantwoordelijke. 

De GGD heeft geen nieuws 
De brandweer meldt dat het ontsmettingspunt van de Lasondersingel is verplaatst naar de Roomweg. Alle 
voertuigen moeten via een ontsmettingslus het gebied verlaten. Uit voorzorg worden de banden afgespoeld. 

De kolenbunker aan de Blijdesteiniaan brandt nog steeds. 
Vanuit het gebied ten zuiden van de Grolsch, ten noorden van Roombeek, komt een lijkgeur. 
De politie, dienst BMD en de brandweer maken een plan voor het gebied dat vrijgegeven kan worden en zorgen 
dat de lijst up to date gehouden wordt. Dit is een verantwoordelijkheid van de dienst BMD, na advisering door 

politie en brandweer. Het centrale gebied komt niet vrij. 
De dierenambulance gaat huisdieren uit het gebied halen. De dienst DMO zal informatie hierover doorgeven aa. 
Communicatie. 
Communicatie vraagt wanner Grolsch kan begineten met het transport. De politie meldt dat het protocol getoetst 

wordt door de BMD. í3'.2.e _j merkt op dat Grolsch zelf de buurt zal inlichten. Buiten deze vergadering 
zal de berichtgeving wórdé afgestemd. 
De dienst BAZ vraagt of de politie nu de informatie over vermisten verzameld waarop 92e  e I antwoord 
dat dit onder de verantwoordelijkheid valt van de dienst BAZ. M.0,2,e merkt op dat èepo itte en de 

burgemeester aanwezig zullen zijn bij het publiceren van de lijst Communicatie, de dienst BAZ, politie. GGD en 
de dienst DMO stemmen dit af. 
De dienst DMO meldt dat om 11.00 uur het plan gereed is voor de verplaatsing van het AIC naar het Molenplein. 
Dit komt in het college. 
De brandweer is bezig met het verwijderen van de leidingen vanaf de spaarbekkens. 
De politie vraagt hoe er moet worden omgegaan met mensen die het gebied in willen om panden aan te raken en 

spullen weg te halen. Dit moet worden afgestemd met communicatie. 
[10.2:e 
lichten. 

10.2.e 

meldt dat de projectgroep herdenkingen moet worden uitgenodigd om de stand van zaken toe te 

I merkt op dat de waardering voor alle medewerkers moet worden geuit door cm attentie bij de 
•tfié. Dé dinesfBAZ zal het aantal medewerkers checken en de attentie uitvoeren. 
Afgesproken wordt dat voor zaken die tussentijds afgestemd moeten worden, contact opgenomen kan worden viz 
secretariaat op kamer 77. 

meldt dat de communicatie van alle medewerkers, intern en extern, na besluitvorming in het 
beleidsteam moet. 

Beleidsteam 12.00 uur ( 18 mei 2000) 

10.2.e attendeer de aanwezigen nogmaals op het belang van een goede communicatie. 

Stand van zaken: 
De brandweer meldt dat het KLPB een blushelicopter stuurt. De brandweer officier gaat met een infraroodcamera 
de brand in de kolenbunker aan de Blijdensteinlaan bekijken. Kolenbrand heeft zijn eigen problemen. 

Het vrijgeven van het gebied ten westen van de Deurningerstraat en achter Grolsch wordt nu voorbereid. De 
brandweer, de dienst BMD en de aannemers zijn aan het schouwen. 
De politie meldt dat het gebied Lasondersingel-Voortsweg- Blijdensteinlaan om 12.00 uur is vrijgegeven voor 
bewoners maar niet voor bewoning. De posten zijn ingelicht via motorrijders. 
De dienst BMD meldt dat Eén flat wel te benaderen is maar niet te bewonen. Communicatie hieromtrent moet 
onderling goed worden afgestemd. 
De GGD geeft de stand van 10.45 uur: 946 mensen behandeld waarvan 31 in het ziekenhuis en 6 op de Intensive 
Care. De brief aan de hulpverleners en de bewoners ligt klaar voor verzending. Communicatie checkt de 
verzending. Volgens de politie is dit in het korps al breed verspreid. Met alle betrokkenen zijn goede afspraken 
gemaakt over psycho-traumatische hulp, met name voor migranten. 

I•1 0.2.e ' meldt dat het ministerie van VWS een voorstel doet voor het inrichten van het IAC. Het COT is 
hier ook mee bezig. Voorgesteld wordt om de plannen in elkaar te laten schuiven waarbij wel gekeken moet 
worden in hoeverre die in onze structuur past. Vanuit het COT wordt opgemerkt dat de psycho-traumatische kant 

niet moet domineren want ook materiële dingen zijn belangrijk. De GGD zegt dat dit ook gebeurt en dat er een 
goede afstemming is, ook met communicatie. 

35 



De dienst DMO meldt dat de vraag om acute hulp en informatie door loopt maar wel iets afneemt. Dit geldt ook 

voor telefonische informatie. 
De gesprekken met de woningbouwcorporaties over het IAC verlopen in goed overleg. 
Tot nu toe zijn er toezeggingen vanuit het Rampenfonds van 7,5 miljoen gulden. De besteding van dit geld 
gebeurd door de gemeente in overleg met het rampenfonds. Bedragen per gezin is tussen de ƒ30.000,- en 
ƒ40.000,-. 
De BMD meldt dat de Grolsch klaar is en reeds is gestart met de afvoer. Vrijdag zullen zij tijdens de stille tocht 
geen bier afvoeren. Communicatie neemt hierover contact op met Grolsch. 
De bedrijven die in opdracht van de brandweer met shovels en kranen werken, moeten van de arbeidsinspectie 
drukcabines op de wagens hebben in verband met de gezondheid. Aannemers mogen werken mits alles in orde is. 
zo is overlegd met de Arbeidsinspectie. 
Communicatie trekt het persbericht na waarin staat dat de vergunning verlening rond Haarman aan de 
Winterhaarweg stil ligt. 
Vanuit de dienst BMD komt de suggestie dat de politie de vuurwerkvergunning voor evenementen natrekt. De 
dienst en de politie komen met een voorstel. 
De dienst BAZ heeft geregeld dat er rond 14.00 uur met saucijzen wordt rondgegaan. Er is een externe 
projectleider voor registratie van vermissingen aangesteld. Het gaat om 1 Ó.2.e 
functie is. 

die vanaf morgen in 

Communicatie meldt dat vanuit het ministerie een brief over bijstand binnen zal binnen komen voor 15.00 uur. 

Wat betreft het plan voor openstelling van gebied V wordt opgemerkt dat het protocol nog niet goed loopt. Het 
gebied is open voordat het bekend is. De politie meldt dat het om 12.05 uur op internet geweest is en daarnaast is 
dit besproken met communicatie. 
Om 16.00 uur wordt aan RTV-Oost gemeld dat de lijst met vermisten om 19.00 uur zal worden bekend gemaakt. 
Men kan via het 0800 nummer informatie doorgeven. Alleen daarna wordt geregistreerd waarbij de lijst steeds up 
to date zal worden gemaakt. Opgemerkt wordt dat er respons verwacht wordt voor een hanteerbare lijst en dat er 
geen categorie genoemd zal worden. De nazorg wordt geregeld via 1 loket. 
RIT meldt dat er nog 3 slachtoffers gevonden zijn maar dat dit niet aan de pers gemeld mag worden. Er wordt 
gericht gezocht naar 4 personen. In de tweede fase wordt een check gedaan op vermistenlijst om gericht te 
kunnen zoeken. 
Een groepje vanuit de politie, brandweer en de diensten DMO. BMD en BAZ komt om 15.00 uur voor een 
bespreking bij elkaar in kamer 77. De coordinatie ligt bij de heer Kruit. 

Over de herdenkingdienst wordt gezegd dat de projectgroep onder de heer Kelderman hiermee druk bezig is. 
Het maken van een logboek van acties en besluiten is een goed initiatief. 

Beleidsteam van 15.30 uur  0,2,e-
In de persconferentie van 16:00 uur zal worden aangekondigd dat de lijst om 19.00 uur aan RTV-Oost wordt 
gegeven. Er zal een Turkse en een Marokkaanse politieman als woordvoerder bij zijn als de lijst om 19.00 uur 
via RTV-Oost wordt getoond. De lijst is dan ook hier beschikbaar en gaat met een persbericht om 19,30 uur naar 
de andere media. De lijst is dan te zien via RTV-Oost, NOS-teletekst en de intemetsite van de gemeente 
Enschede. Om vervuiling van de lijst m voorkomen, loopt alle informatie via het 0800-nummer. 
Rechercheurs en hulpverleners zijn beschikbaar voor de mensen op de lijst en hun familie en de GGD zorgt voor 
opvang in het servicecentrum-Noord (telefoon en psycholoog). Dit moet worden afgestemd met40.2:e 
De dienst BAZ zal het servicecentrum Noord informeren over het 0800-nummer. 

 . 

Volgens de GGD zijn er nu 946 mensen die behandeld zijn waarvan 25 in het ziekenhuis en 6 op de Intensive 
Care. 
De politie meldt dat het ramptoerisme op gang komt aan de oostzijde, Voortsweg. De hekken moeten er blijven 
staan en er is nog bewaking aanwezig. 
De brandweer heeft een brief aan hulpverleners en bewonen binnen de dienst verspreid. De brief moet nog breed 
worden verspreid via officiéle kanalen. 0.2.e a neemt dit op met communicatie. 

Beleidsteam 21.30 uur 11 0,2,e  ) 

De brandweer heeft een kaart samengesteld met asbestgegevens, sectorgebieden en nog andere gegevens zodat 
met één kaan gewerkt kan worden. Deze kaart is door de Ml gecheckt en kan nu worden verspreid. Er wordt 
nu extra verlichting opgebouwd. Morgen komen nog 1000 maskers omdat bij het ruimen asbest vrij kan komen. 
Er worden continue metingen verricht. 
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10..2.e  j meldt dat de kaart niet voor het publiek bestemd is. Eerder is gezegd dat er geen gevaar voor de 
gezondheid was vanwege asbest. Nu moet er heel goed naar buiten worden gecommuniceerd dat deze deeltjes 
vrijkomen bij de werkzaamheden. 
Communicatie zal dit overleggen met een deskundige. Morgenochtend ligt er een voorstel en zal er gezocht 

moeten worden naar een geschikt moment voor publicatie. 
De brandweer meldt dat de brand in de kolenbunker onder controle is. 
De politie heeft nieuwe gegevens over het aantal vermisten. Het zijn er nu nog 14. Het ramptoerisme groeit en 

komen gebied in met de bewoners. De ME bewaakt het gebied. 
De oostelijke zijde van de Kottendijk is vrijgegeven voor bewoning, met uitzondering van 2 woningen door 

aanwezigheid van asbest. 
Morgen kunnen de bewoners worden toegelaten tot het gebied aan de noordzijde van de Lasondersingel. Op de 
vraag hoe om gegaan moet worden met de arbeidsinspectie wordt door de dienst BAZ gezegd dat de concernstaf 
de juridische kantlwettelijke verantwoordelijkheid onderzoekt_ Morgen moet hieraan aandacht worden besteed. 
Dc GGD meldt dat er 946 mensen behandeld zijn waarvan er nog 23 in het ziekenhuis liggen. Hiervan liegen er 

nog 6 op de Intensive Care. 
De dienst DMO meldt dat in het gebied enkele gasfornuizen niet werken. De GEAS komt als de gemeente 
opdracht hiertoe geeft en daar wordt nu aangewerkt. Het iAC is 24 uur telefonisch bereikbaar. 
De dienst BMD meldt dat er morgenochtend om 12.00 uur een ontwerp-protocol is voor woningen die tijdelijk 
onbewoonbaar zijn. Het plan van aanpak vergt meer tijd dan was ingeschat_ 
Als de dienst BNID zondag het gebied in kan, dan zal woensdag of donderdag naar verwachting gestart kunnen 

worden met puinruimen. Indien er geen asbest in het gebied meer aanwezig is, moeten mensen nog in de 
gelegenheid worden gesteld om ter plekke te kunnen kijken wat nog weggehaald kan worden. Het gaat hierbij om 
woningen die direct bewoond kunnen worden, direct aangepast kunnen worden, die niet meer toegankelijk zijn. 
Het is noodzakelijk om een goede communicatie met bewoners te hebben. Zij moeten weten dat hieraan gewerkt 
wordt. 
0,2.e 

rDe dienst B 
vraagt wie de opdracht geeft aan St. Salvage, De brandweer zal dit nakijken. 
deelt mee dat de toeloop na bekendmaking van de lijst meeviel, Als reactie op een vraag van 

communicatie wordt door de dienst BAZ gemeld dat zij proberen om een goed beeld te krijgen van de reactie var, 
de bevolking. 
De dienst BAZ meldt dat de hoofden van P&.O gesproken hebben over nazorg voor de medewerkers. 
Afgesproken is dat dit in de diensten op eenduidige wijze gedaan moet worden waarbij maatwerk wel mogelijk 
is. 
Communicatie geeft een overzicht van de volgende bijeenkomsten: 
9.00 uur eerste persconferentie. 16.00 uur tweede (ipv 18.00 uur). 
De burgemeester is bij de eerste herdenking van de brandweer en de heer Helder bij de tweede. 

•.G.2.e _J meldt dat Miracle Planet niet door kan gaan. Daarnaast meldt hij dat minister Cook uit Engeland 
morgen op-xzoek komt. De exacte gegevens zijn nog niet bekend. De voorbereiding zal door 1~ons Loohuis 
worden gedaan. 

Werkafspraken: 
Indien noodzakelijk belt GRS naar de BAZ,) 0,2.e 
stadhuis aanwezig te zijn. 

De afspraak is ok binnen een kwartier in het 

Volgende bijeenkomsten van het beleidsteam zijn om 8.00, 12.00 uur en 22.00 uur. 

Beleidsteam 8.00 uur op 19 mei 2000 
Stand van zaken: 
De brandweer meldt een rustige nacht te hebben gehad. De meeste slangen zijn nu weg, één 6-duimssiang is 
gebleven 

(1,0.2.e J komt terug op zijn vraag van gisteravond over wie St. Salvage de opdracht heeft gegeven. St. 
•alvage is tormeel door de gemeente benaderd maar in de praktijk gaat ze alleen onder begeleiding van de politie 
aan het werk. De vraag is hoe mensen weten dat St. Salvage in hun huis geweest is. De politie zal hierop terug 
komen. 
De coordinatie tussen CTPI en de beleidsstaf gaat na het weekend naar een meer normale situatie toe. 
De politie meldt dat op gebied 5 extra druk komt te staan door ramptoerisme. Er wordt gezocht naar praktische 
maatregelen om te voorkomen dat mensen het gebied betreden. Afgesproken wordt dat 10„;g 
hiervoor een geschikte juridische basis gaat zoeken (wellicht de inhoud van de noodverordening aanpassen). Nog 
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twee woningen aan de noordzijde van de Lasondersingel worden onderzocht op asbest Als dit geregeld is kan 
dat gebied ook worden vrijgegeven. 
De politie wil weten wanneer schuttingen geplaatst kunnen worden ter vervanging van de hekken. De inzet van 
de ME kan dan worden verminderd. Het is wenselijk om dit op zeér korte termijn te doen. Afgesproken wordt d---_ 
de BMD om 12.00 uur in het beleidsteam terugkomt met een planning voor het plaatsen van de schuttingen. 
Er is sprake geweest van verplaatsing van het Ml (naar de Deumingerstraat, hoek Grolsch). De politie voelt 
daar niet veel voor en wil liever aan de Boddenkampsingel blijven en afbouwen. Het beleidsteam gaat hiermee 
akkoord. 
De Politie sult voor om een verkeerscirculatieplan te maken voor het weekend om druk van het gebied te 
houden. Afgesproken wordt dat 10 , 2, e   j dit bekijkt. Het verkeerscirculatieplan is een taak van de 
politie maar het moet wei afgestemd worden met de dienst BMD. 
De GGD meldt dat er een fout in de melding van gisteravond is geslopen. Het gaat om 946 behandelden. 23 in 
het ziekenhuis en daarnaast 6 op de Intensive Care. 
• 0,2,.e'. `-j _ vraagt naar de telefonische reacties naar aanleiding van de publicatie van de vermistenlijst. De 
drenst BAGheeft over een uur hierover meer informatie. De actuele stand van het aantal vermisten is 1 z 
Communicatie meldt dat voor de bewoners van de buitenring een film wordt gemaakt van de binnenring. Het 
doel hiervan is nazorg, het zien van huizen en straten . De filmploeg wacht nu nog op toestemming van de 
rampenstaf. Hier wordt mee ingestemd. 
SBS is een hulpactie gestart en wil morgen bij de uitzending in de schouwburg graag de burgemeester hebben. 
De politie vraagt aan communicatie om actief m de berichtgeving op te nemen dat mensen in het weekend 
Enschede mijden. Communicatie zal hiervoor zorgdragen. 
1 0.2.e vraagt naar het persbericht dat communicatie maakt over asbest als reactie op de bezorgdheid 
mensen hierover. Volgens hem moet de lijn in het bericht zijn dat de asbestmeting een momentopname is. Er 
ontstaan steeds nieuwe situaties door de werkzaamheden. Hierdoor is continue meting noodzakelijk. Als mense_ 
beschermende kleding zien bij de hulpverleners dan komt dit omdat de situaie steeds kan veranderen. 

Communicatie stemt het persbericht inhoudelijk af met 10,1e I van de dienst BMD. 
De politie merkt op dat de ME in veilig verklaard gebted geen mondkapjes draagt om de mensen niet te veel te 
verontrusten. 
De grenzen van het binnengebied zijn na gisteravond niet meer veranderd. 

Om 9.35 uur neemt U.e- • (DMO) in overleg met de gemeentesecretaris een nader besluit m.b.t de 
telefonische bereikbaarhétd (pDi ltetregeling) van leden van de rampenstaf m.d.v. dat het oorspronkelijke schema 
van de DMO van,i8 mei geldt. 

De volgende bijeenkomst van het beleidsteam is om 12.00 uur. 

J 
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33::eidsteam vrijdag 19 mei 2000, 12.00 uur (11-0',2,e.  J 

D_- brandweer meldt flat het gebied met asbest in kaart is gebracht. Dit is met name het gebied waarin de 
bewoners worden toegelaten. Een specifiek bedrijf zal de asbest vaststellen en een ander bedrijf zal het opruimen. 
Ttr,slotte zal nog een ander bedrijf het gebied schoon verklaren (gebied op de kaan met rood aangeven). 
i:: de binnenring moet bekeken worden wat behouden moet blijven in verband met de cultuurhistorische waarde 
imshoeve). Het beleidsteam stemt hier mee in. 

N_ vaststelling wordt zichtbaar asbest geruimd. Daarnaast wordt er continue gemeten want als het puin geruimd 
v, : rdt, kunnen er stofwolken ontstaan. Om deze reden wordt het puin constant met water nat gehouden. ln de 
' _:enring is in de tucht 0,001 vezel per cm3 gemeten. Veilig is 0,01 vezel per m3 in de lucht. Er zijn dus geen 
twridheidsrisico's. Metingen hebben aangegeven dat ook de buurt om het binnengebied geen risico's lopen. 

C: t:ununicatie meldt dat er in de buurt geluiden zijn dat wij ons uit het gebied terugtrekken. Daarnaast is er een 
Ir-:_ f van de arbeidsinspectie in de media waarin staat dat het probleem besmetting van huid, haar en kleding is. 
L - feelaatmaskers met extern aangedreven filter (70 st.) zijn nodig voor de brandweer en RIT. Dit kunnen wij 
;:;ra als voorzorg maar dan zal absoluut de vraag volgen waarom dit besluit nier eerder genomen is. 
C:.tmunicatie is bezig met materiaal te krijgen zodat we in de loop van de middag meer weten, De brandweer 
u -: dit advies opvolgen. 

:olitie meldt dat TNO continue meet. Mensen kunnen werken aan schutting en plastic. 
í  °° °'• °•"°` M -̀] wil overleg hebben tussen communicatie. de BMD, politie, bmndweer'en GGD voordat een 

•:-.ht naar buiten gaat. De heer Helder merkt hierbij op dat de adviezen van de arbeidsinspectie moeten worden 
evolgd als extra voorzorgsmaatregel. Dit mag echter geen vertraging opleveren sip operationeel niveau. 

RIT heeft na opdracht van de Arbeidsinspectie stofmaskers aangeschaft, die om de drie uur vervangen 
De Arbeidsinspectie gaat hiermee akkoord en heeft per een brief laten weten dat een uitzondering wordt 

gem akt %-oor het RIT. Wanneer nu overgegaan zou worden op halfgelaatsmaskers, zou dat een gigantische - 
c-^aping geven. Op dit moment kunnen geen levens meer gered worden, maar we kunnen wel zorgvuldig met 
<< personeel omgaan. Antwoord van bevoegd gezag is hier gewenst. Voor die tijd wordt geen actie 
._ `emomen. 
10.2.e stelt voor aan de Arbeidsinspectie te melden dat wij proberen te handelen in overeenstemming 
mt: de etsen van de Arbeidsinspectie en uitvoering hebben gegeven aan het dragen van stoffen maskers die om 
c: sic uur verwisseld worden. Gevraagd moet worden of dat middel geschikt is, of dat halfgelaatsmaskers met 
L::r gebruila moeten worden. M02e zoekt dit uit. 
E zal geen persbericht uitgaan voordat het antwoord van de Arbeidsinspectie er is. 
C:zimunicatie moet wel een bericht voorbereiden. 

E 11 meldt dat de arbeidstijden ook onder de Arbeidsinspectie vallen. In de arbeidstijdenwet is bepaald dat de 
v::::uet geldt bij rampen en de afwikkeling daarvan. Om toelichting te krijgen op het begrip "afwikkeling", komt 
r.,_-tdaemiddag iemand van de Arbeidsinspectie bespreken wat acceptabel is. De Arbeidsinspectie heeft enige 
=:t-elheid toegezegd. 
C. -:lusie: de arbeidstijden zijn voorlopig geen probleem. Maandag 22 mei zal om 13.00 uur een gesprek met de 
_ -gidsinspectie plaatsvinden. Namen worden nader ingevuld. Op dit moment hoeft hierover geen bericht naar 
-:: -Crsoneel te gaan. 

r.: -RIT i_ van plan zaterdagmiddag de berging van alles wat in de huizen is af te ronden. Zondag wordt gerust 
e- - :iandas! zal een laatste check worden uitgevoerd op het terrein. Dan zal een indicatie worden gegeven of we 
..._ zijn op het rampterrein. Tijdens de begrafenissen wordt het werk 5 minuten stilgelegd. Vanavond wordt om 
_ r : 9 uur met de werkzaamheden gestopt i,v.m. de stille tocht. 

101.e meldt dat voor alle diensten geldt dat ( tijdens de stille tocht) de zichtbare werkzaamheden op 
._..:erretn moeten stoppen. 
D! 3tiID meldt dat tot maanslag gewacht wordt met het vrijgeven van woningen in het gesloten gebied. 
;-::, RIT meldt dat de dossiers inmiddels zijn teruggebracht van 18 naar 17. 

D- GGD meldt dat er op dit moment nog 28 personen in het ziekenhuis zijn opgenomen. waarvan 6 personen op 
.. _. tcnsive Care. 

D`._0 heeft geen mededelingen 
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De BMD meldt dat er geruchten zijn dat Stichting Salvage de woningen binten gaat en vraagt zich af in wiens 
opdracht dat gebeurt. 
110.2.e antwoordt dat St. Salvage is benaderd door de brandweer. Dat gebeurt altijd. Salvage handelt in 
opdracht van verzekeraars, ter bescherming van bezittingen. Dit kan parallel lopen. Afgevraagd wordt of St. 
Salvage onder politiebegeleiding de woningen betreedt. 
De politie antwoordt dat een pand betreden wordt als het sein "groen" is; als het is vrijgegeven door de inspectie. 
Salvage gaat niet over de veiligheid. Ze moeten afspreken met de politie, waarna ze samen met de politie het 
pand in gaan. De BMD voert hierover de regie. 
j1.0.2.e J zegt dat afspraken hierover op papier gezet moeten worden. 10 2 s zal kijken naar de 
bevoegd den, naar wat al gebeurd is en nog gebeuren moet en waar de eventueel meegenomen bezittingen zijr_. 

De BMD deelt mee dat Miracle Planet niet door gaat. 

,10.2.e vraagt zich af of voor Cord Finish dezelfde procedure gevolgd moet worden als voor Grolsch. D,-
procedure wordt op schrift gesteld en een aantal stappen die in deze procedure staan worden gecommuniceerd. 
De BMD zal telefonisch met 110.2.e contact opnemen. 

De dienst BAZ meldt dat er een agressief computervirus is dat alle bestanden kan aantasten. Er mogen geen 
attachments geopend worden! De exacte gegevens zijn nog onbekend, maar er wordt aan gewerkt. 

Op een vraag van de afd. communicatie hoe met benefietactiviteiten moet worden omgegaan, meldt sI 

J dat alle activiteiten op papier gezet moeten worden, waarna het College hierover zal beslissen. 

.  

Alle diensten komen bij elkaar om te bekijken welke gebieden vrijgegeven kunnen worden: 

De BMD meldt dat er een concept-protocol is. dat moet leiden tot een draaiboek. Zie bijgevoegde 
actiepuntenlijst m.b.t. de ontruiming van panden in het rampgebied. 
Gevraagd wordt of mensen groepsgewijs met een bus in het rampgebied kunnen en eventueel spullen kunnen 
meenemen voordat de shovel erover heen gaat. De voorbereiding hiervan vergt 2 tot 3 dagen. 
De DMO wil eerst met deskundigen overleggen of dit kan. 
De politie zegt dat mensen niet uit de bus kunnen i.v.m justitieel onderzoek; zij kunnen wel kijken en foto's 
maken. 
De BMD meldt dat het in het binnengebied gaat om ca. 250 woningen die onbewoonbaar zijn; zij staan deels nog 
overeind. Niet bewoonbaar betekent ontruiming tijdens sloop. 
lt10 2 s j concludeert dat het zinvol wordt geacht te organiseren dat bewoners het rampterrein bekijken. 
Politie, ._ ML) en DMO bereiden een advies voor over het al dan nie't uit de bus gaan. 

De BMD meldt dat er een schutting van 2,44 m. hoogte om het rampgebied wordt geplaatst. Eerst zal deze dicht 
zijn. Later zullen eventueel zichtgaten worden gemaakt over een lengte van 2,5 km. Aannemers bereiden dit 
voor. Zij beginnen morgen en gaan er maandag mee verder. 
Het beleidsteam staat achter deze actie. 

De brandweer vraagt zich af of doorgegaan moet worden met CTPI. 
De politie adviseert door te gaan zolang het RIT er is. 
De BMD is ook mening het nog niet af te bouwen. 

De volgende bijeenkomst zal zijn vrijdagavond 19 mei, 2200 uur. 
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Beleidsteam vrijdag 19 mei 2000, 22.00 uur (10.2.e  

110.2.e _j opent de vergadering van het beleidsteam en staat kort stil bij de massaal bezochte "Stille Tocht" 
naar hét Volkspark. 

Stand van zaken 

BRW: 
De brandweer meldt dat zij gezamenlijk een stap terug hebben gedaan met de GGD en de politie. 

De politie zegt echter hierover van niets te weten. 
verzoekt e.e.a. onderling beter te coordineren. CTPI zal met ingang van zondagavond bekijken of 

tvoorzettugt p ants moet vinden. 
10.2.e  j doet het verzoek ervoor te zorgen dat de contacten goed blijven verlopen. Deze organisatie 
owrdt voorlopig nog wel in stand gehouden. 
De BRW verzoekt een ieder met dezelfde kaarten te werken, wat samenwerking vergemakkelijkt. Onderling dient 
gecheckt te worden welk kaartnummer gebruikt moet worden. 

Politie: 
De politie is bezig met het inkrimpen van de binnensingel. De hekken blijven i.v.m. ramptoerisme staan t/m 22 
mei. 
Het RIT heeft inmiddels 16 lichamen geidentificeerd: d.w.z. alle stoffelijke overschotten. Het aantal stoffelijke 
overschotten is hiermee teruggebracht van 17 naar W De familie van de laatste slachtoffers is ingelicht en de 
afdeling communicatie is ook hiervan op de hoogte gebracht_ 
Formeel zijn er nog 7 vermisten, waarvan het vermoeden bestaat dat dit aantal teruggebracht kan worden naar 
uiteindelijk 4 vermisten. 
Het RIT be2indigt zaterdag de beging. Zondag wordt niet gewerkt. Maandag kammen zij nog eenmaal de gehele 
binnenring uit. Naar buiten toe berichten dat het RIT nog tem maandag bezig is met de berging van slachtoffers. 
Politie en BMD overleggen onderling wanneer de BMD maandag of eventueel later aan de slag kan. Bewaking 
e.d. blijft totdat de schutting door de BMD is geplaatst. 
Er zijn vandaag 2 arrestanten opgebracht die zich in het binnengebied ophielden. 

GGD: 
Om 18.30 uur waren er nog 23 ziekenhuisopnames, waarvan 6 op de Intensive Care. 
De drie steunpunten bij de Stille Tocht hebben weinig mensen hoeven opvangen. Om ca. 22.00 uur zijn 0. 1 en 3 
gevallen gemeld. 
Het informatie- en adviescentrum (IAC) gaat maandag open. Voorgesteld wordt de openingstijden beperkt te 
houden. De openingstijden worden bekend gemaakt. 
Vanaf maandag 17.00 uur draait er een bandje, waardoor het inloopadviescentrum telefonisch wel 24 uur per dag 
bereikbaar is. 

DMO: 
110.2.e komt maandag met een plan (in overleg met de politie) voor het met kleine busjes ingaan in 
de wtjx, met bé g elelders en politie. Hierbij wordt de mogelijkheid geboden om bijvoorbeeld maximaal 5 minuten 
bij de eigen woning te mogen uitstappen. 

BMD: 
De contacten met St. Salvage liepen via de brandweer. Dit zal nu worden overgenomen door de BMD. 
Mensen die reeds dozen in hun bezit hebben en toch nog spulletjes missen, kunnen een lijstje maken en in 
overleg met de brandweer zal St. Salvage dan nog een keer worden verzoeht deze eigendommen proberen boven 
water te halen. 
DMO wil zo veel mogelijk aansluiten bij de wensen van de mensen uit het rampgebied en adviseert de mensen te 
benaderen en de actie aan te sluiten bij die van de DMO (het bezoek met busjes). Wanneer dit niet lukt, moet het 
anders geregeld worden. 
De Dr. Van Damstraat krijgt morgen hekken aan de achterkant. Nadat het gebied op asbest is gecontroleerd en 
vrij van asbest wordt verklaard (BMD) wordt ook dit gebied vrijgegeven. 

Communicatie: 
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Communicatie zit dringend verlegen om lijsten met de adressen van de mensen die in een `nieuwe' woning zijn 
geplaatst en de mensen die bij familie, vrienden of kennissen zitten. j10.2.e' . 
slag en kan hiervoor eventueel gegevens van het RIT gebruiken. 

 (BAZ) gaat hiermee aan de 

SBS6 wil morgen een benefietavond organiseren van 21.00-23.00 uur. Dit moet een uitzending worden op "Pure 
Human InteresC. 10. 2. e zegt dat wij hieraan mee zullen werken. 
1 0.2.e___i maakt morgen met SBS6 hiervoor een plan en komt dan met een voorstel. 

Concepttekst rond Arbeidsinspectie en asbest 
De afd. communicatie heeft nog een ander voorstel om als tekst naar buiten te brengen. Wat naar buiten gebracht 
wordt moet weloverwogen zijn. Daarom wordt deze tekst nog niet vastgesteld! 
Eerst snoeten er in overleg met iedereen, goede afspraken gemaakt worden over wat het beleidsteam naar buiten 
brengt. 

De volgende bijeenkomst zal zijn zaterdag 20 mei 2000, 11.00 uur. 
Op de agenda staat o.a. 
stand van zaken 
alles m.b.t. de asbest-tekst 
de acties 
Een persconferentie volgt daarna om 12.30 uur. 
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Beleidsteam zaterdag 20 mei 2000, 11.00 uur (-( d,2.e 

Tevens zijn aanwezig 0 2, e (COT) en 10,2. e  (Arbeidsinspectie) 
Er zijn geen bestuurders aanwezig: de heer Mans is op ziekuibezoek in het MST en 1'02e. 
begrafenis van een brandweerman. 

1. Stand van zaken 

is naar de 

BRW: 
Zowel politie als brandweer zien graag dat de binnenring zo klein mogelijk wordt gemaakt. CTPI wordt 
teruggebracht naar de binnenring en alle materialen op de toegangswegen in de buitenring worden opgeruimd. Er 
zijn vannacht enkele gasflessen verwijderd en kleine brandjes geblust. Het is niet nodig dit naar buiten toe te 

melden. 
Er is met politie en GGD gesproken over hoe om te gaan met asbest Dit komt later in de vergadering terug. 
Er komt vanaf nu één commandocentrum, waarvan de locatie nog bekend wordt gemaakt. De bezetting vormt 
nog een discussiepunt. 

Politie: 
Gevraagd wordt wanneer officieel de rampstatus wordt opgeheven. Afgesproken wordt dat dit in overleg gebeurt 
met politie, brandweer en gemeente. 
De politie is bezig met beperking van het rampgebied. 
Alle hulpverleners stoppen om 12.00 uur en om 15.15 uur gedurende vijf minuten met werken en nemen stilte in 
acht i.v,m. de begrafenissen van de brandweermensen (stiltebeleid). 

Er is door communicatie (eerder al) verzocht te filmen in het rampgebied tb.v. de slachtoffers. Daar is toen van 
afgezien. Nu komt het verzoek terug. De politie gaat ermee akkoord, maar merkt op dat het RIT zegt dat een film 
nog traumatischer voor de slachtoffers zal zijn. 
•f o 2. é - _ ' 1 van RIT zegt dat nu in het centrum van de catastrofe geen huis meer overeind staat: wat nog 
stond is neergefiaald). Het heeft gein zin daar filmopnamen te maken. Het advies is gebruik te maken van alle 
reeds gemaakte beelden en eventueel wat nieuwe opnamen te maken in de periferie. 
Communicatie merkt op dat filmen is aanbevolen voor het nazorgtraject. 
Afs p raak: •••''>Y ""? e -, (DMO) MO is verantwoordelijk 1 voor de nazorg.g Hi'J •moet opdracc g ht even voor het maken 
van een fii4•t,:ommunicaue kan daar wel een onderdeel van oppakken, maar is hiervoor niet de 
verantwoordelijke afdeling. Voor een film wordt bestaand materiaal gebruikt, waarbij goed wordt bekeken wat 
daarvan wel en wat niet vertoond kan worden. De film wordt niet naar buiten gebracht voordat de deskundigen 
van het RIT ermee akkoord zijn. 

GGD: 
Deze heeft geen veranderingen te melden. 

RIT: 
Inmiddels zijn 16 slachtoffers geborgen, waarbij van alle 16 de identiteit is vastgesteld en de familie is ingelicht. 
De namen mogen gepubliceerd worden. De vermistenlijst is afgenomen van 10 naar 7 omdat drie personen van 
de lijst van vermisten naar de lijst van slachtoffers zijn overgezet. 

DMO: 
Het centrale informatienummer is overgebracht naar het Call Center in Capelle a/d IJssel, voorafgaand aan de 
nieuwe opvangstructuur die maandag van kracht wordt. Maandag gaat het IAC (informatie- en adviescentrum) in 
om 9.00 uur. Dit is de opbouwfase van de nazorgstructuur die minstens 3 tot 5 jaar blijft bestaan. Afgelopen 
week was er sprake van acute opvang. Nu gaat alles over naar het IAC. 
10,2 e '; vraagt na of de telefoonnummers ongewijzigd blijven. Communicatie en DMO moeten heel 
eed controleren`of de telefoonnummers juist gepubliceerd worden. 

BMD: 
Men is bezig met het plaatsen van hekken. 
Op een plek in het gebied kan misschien een cultuurhistorisch gebouw bewaard blijven; de rest is of wordt 
gesloopt. Hierover is overleg met CTPI. 
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Cord Finisch spant een kort geding aan; de eigenaren willen het bedrijf in. BMD vroeg zich af of dat mocht en 
heeft de politie en brandweer om advies gevraagd. Hierop is nog geen antwoord ontvangen. 
0,2,e meldt dat de eigenaren van Cord Finish al eerder in het gebouw wilden. Dit kon niet omdat er 

bergers bezig waren. Nu de bergers daar weg zijn ligt het verzoek van Cord Finisch er nog steeds. De vraag is nu 
of het mogelijk en wenselijk is dit verzoek in te willigen. 
Besluit: de burgemeester moet hiervoor officieel toestemming geven. Het mandaat wordt echter bij de diensten 
gelegd om een update beslissing te nemen. 

BAZ: 
Er wordt gewerkt aan een nieuwe lijst met de verblijfplaatsen van slachtoffers. 111,2:8 
protocol dat de lijst actueel blijft. 

wil daarbij een 

Het servicecentrum Noord is vandaag en morgen (beperkt) open voor het afhalen van paspoorten e.d. 
(10.2.e • wijst erop dat de volgende zaken goed met communicatie moeten worden doorgenomen: de 
openmgsuijdne, tiet waarom en voor welke doelgroep ex.a. geldt. Er moet duidelijke informatie naar buiten 
gegeven worden. 

Communicatie: 
Er is een persbericht over asbest opgesteld; deze wordt later in deze vergadering besproken. 
De angst bestaat dat het IAC wordt overvoerd en dat de openingstijden van 9.00 — 18.00 uur niet goed zijn. I I 
C__^_ Jstelt dat dit onder verantwoordelijkheid van DMO valt en niet van communicatie. 
ommunicaue meldt dat in de pers is verschenen dat de directeur van S.E. Fireworks, 11 0. 2. e , voor de ramp 

op het terrein drie brandhaarden zag en toen hij zag dat de brandweer het niet aankon,irs weggerend. 
Advocaat [10.2,ej van Fireworks heeft gezegd over een brief te beschikken waarin de gemeente afwijzend 
reageert op hun verzoek om te willen verhuizen naar een bedrijfsterrein. Fireworks zou hiervoor niet in 
aanmerking komen. Hoe moet hiermee worden omgegaan richting de pers? 
Besluit: de betreffende brief moet worden opgezocht. In het weekend zullen alle stukken 1 correspondentie over 
S.E. Fireworks worden verzameld. Tijdens de persconferentie zal gemeld worden dat deze kwestie wordt 
onderzocht. 

BMD: 
Voorgesteld wordt het vrijgegeven gebied uit te breiden met drie kleine gebiedjes (waarbij het gaat om enkele 
panden). 1. Noordelijk deel: van de Van Damstraat, 2_ Een deel van de Walhofstraat en 3. een deel van 
Binnenhof. Deze delen voldoen nog niet geheel aan de voorwaarden om ze vrij te geven. 
Besluit: het mandaat ligt bij de BMD, maar de politie is leading. Als de BMD klaar is gaat de politie kijken en 
geeft een sein aan communicatie wanneer de gebiedjes vrijgegeven kunnen worden. 
Er wordt door BMD gewerkt aan het plaatsen van een dichte schutting rond het binnengebied, om te komen tot 
een zo klein mogelijk rampgebied dat goed afgeschermd is, Deze werkzaamheden duren nog dagen. 
Communicatie mixt het waarom, waar en het doel van deze schutting al wel naar buiten brengen. 
Een deel van de Lasondersingel (101 t/m 126; met uitzondering van de panden 101 en 107) is vrijgegeven voor 
bewoners, 

2. ASBEST 
Er vindt een discussie plaats met de Arbeidsinspectie ! 0,2,e  
voorzorg zwaardere bescherming voorstelt. 

hoofdinspecteur regio oost) die uit 

De pers komt steeds terug op het onderwerp asbest en wil duidelijkheid. Ook voor de hulpverleners en de 
bewoners moet er duidelijkheid zijn. 
De kern van de discussie is de volgende: 
Aan de hand van metingen, direct na de ramp gedaan door TNO, is bepaald welk beschermend niveau moest 
worden gehanteerd. Dat is ook gebeurd. Er is steeds opnieuw gemeten met dezelfde resultaten; het 
beschermingsniveau is dus geli k gebleven. 

10.2.e wil van de Arbeidsinspectie weten of er een zwaarder regime zou moeten komen, wat veel 
onrust teweeg zou brengen, en waar dat op gebaseerd is. 10,2,e , meldt dat er geen zwaardere 
meetresultaten zijn. Hij kan echter niet zonder ruggespraax met zijt algemeen directeur de uitspraak doen dat de 
Arbeidsinspectie instemt met de huidige bescherming. 
0,2,e J zal aan de burgemeester meegeven dat het huidige regime blijft gehandhaafd. De 

;oCrbeidstnspecue geeft geen argumenten voor een zwaarder regime. 

2.e i gaat meteen contact opnemen met de algemeen directeur van de Arbeidsinspectie.
ommunrcatre past het persbericht iets am op verzoek van de brandweer. Het bericht wordt nog niet verspreid; 

gewacht wordt op instemming van de Arbeidsinspectie, wat voor iedereen het beste zou zijn. 
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3. Bezetting 
Alle diensten en verantwoordelijken blijven bereikbaar. De beschikbaarheid van mensen wordt door de eigen 
diensten bepaald. Communicatie en facilitaire dienst blijven in bedrijf; verder wordt er afgebouwd. 
0,2,e , w (BAZ) zorgt voor een lijst met aanwezigheid en piketdienst. 

De volgende bijeenkomst zal zijn op maandagochtend 22 mei. 9.00 uur. 

• 

• 
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Beleidsteam maandag 22 mei, 9.00 uur (Burgemeester Mans) 

Stand van zaken: 

BRW 
Dieren uit het rampgebied zijn in veiligheid gebracht. 
Een lijst met gecheckte woningen is naar de Politie gegaan 
Cord Finish kan onder begeleiding het kantoor betreden 
Uit sommige woningen loopt water 
CTP1 wordt verplaatst naar Grolsch 
's Nachts wordt gewerkt met een minimale bezetting 

Politie 
De streefdatum om terug te trekken binnen de schutting is woensdag 24 mei, 18.00 uur 
In het gebied Kottendijk en Deurningerstraat moet nog het een en ander gebeuren. De plannen hiervoor zijn klaar 
en gaan naar de BMD. 
Hoewel het druk was, is niet veel last ondervonden van het ramptoerisme. 

GGD 
Momenteel zijn 20 personen opgenomen in het ziekenhuis, waarvan 5 op de Intensive Care en 1 in Groningen. 
De GGD maakt een opgave van personen die in het ziekenhuis verblijven, t.b.v. het bezoek van de burgemeester 
aan hen. 

BAZ 
Zondag 21 mei is bewonersbrief nr. 1 voor middernacht bij alle woningen in het getroffen gebied bezorgd. ' 
Er is een virusscanner geïnstalleerd; de gemeente heeft geen last gehad van het nieuwe virus. 
In de loop van deze dag zullen de bestanden van de eigenaren/bewoners worden gekoppeld aan nieuwe adressen. 

BMD 
De schuttingen aan de zuid- en de oostkant zijn klaar. Naar verwachting zal woensdag (24 mei) om 18.00 uur de 
complete schutting geplaatst zijn rond het gebied dat langer gesloten moet blijven. 
De BMD zet de redenen voor het plaatsen van de schutting op papier i.v.m. de persconferentie van vanmorgen 
11.00 uur. 

Voor het vrijgeven van de woningen vindt de bouwkundige inspectie (i.v.m. privacy) voor 50% plaats aan de 
buitenkant van de woning, in opdracht van politie en brandweer. Eigenaren en verzekeraar kijken naar de schade 
in huis (waarna alsnog geconcludeerd kan worden dat de woning niet veilig is). Mensen reageren emotioneel. In 
sommige woningen zijn asbestsplinters vrijgekomen door inslag. Op verzoek en uit service stuurt de BMD dan 
een expert. 
Het gaat in totaal om 450 panden. 230 Panden zijn niet te betreden, waarvan 15 bedrijfspanden. Roerende 
goederen worden tijdens de sloop verwijderd. Maximaal 120 panden kunnen betreedbaar gemaakt worden en dan 
worden ontruimd. Geen steen wordt verplaatst zonder bewoners te informeren. 
Op de vraag of de BMD preventief op asbest moet controleren antwoordt burgemeester Mans dat er deskundige 
hulp wordt geboden als de mensen er zelf om vragen. 
De BMD deelt verder de volgende zaken m=. 
Gebied C bij de Schurinksdwarsweg komt vrij. 
Esscnt controleert op water en gas. 
De politie heeft 55 panden geïnspecteerd. Circa 25 panden kunnen na het nemen van bouwkundige maatregelen 
vrijgegeven worden. Politie en BMD overleggen hierover. 
Er komt een apart plan voor herhuisvesting en doorstart van bedrijven. 
DMO, politie en BMD maken een draaiboek voor het bezoek van de bewoners aan het rampgebied per bus. 

DMO meldt dat het IAC zaterdag j7. is opgestart Een plattegrond (t.b.v. het beleidsteam) wordt verspreid. Er zijn 
zeer emotionele reacties van mensen. E.e a. kan goed in banen geleid worden door antwoord te geven op de 
vragen. Eén van de vragen is bijvoorbeeld wanneer het RIT stopt. 
Burgemeester Mans antwoord hierop dat het RIT deze week zal stoppen. 
DMO meldt verder dat vanmiddag het eigen personeel wordt ingelicht en dat voor woensdag een folder wordt 
verspreid. 
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DMO overlegt met de politie dat in twee gevallen mensen hun huis in kunnen om een trouwjurk en 
eigengemaakte geboortekaartjes o te halen. 
DMO neemt met [l 0,2.e fop hoe de reguliere hulpverlening geregeld wordt. 

Communicatie 
Burgemeester Mans deelt mee dat de persconferentie om 12.00 uur plaatsvindt. 
Er moeten antwoorden voorbereid worden op vragen over de schutting en over de rouwplechtigheid in Turkije, 
waar weth.• '.e, en een raadslid • fD.2.e ter plekke zijn. 
Gevraagd wordt of de pers naar het ̀  è g led achter de schutting mag. De regionale TV mag onder begeleiding van 
politie en BMD binnen de schutting. Er is niets te verbergen. Er moet zichtbaar gemaakt worden waarom het 
gebied nog niet betreedbaar is. 
Op de vraag wat te doen met de mededeling van de Telegraaf dat een alarminstallatie in de vuurwerkfabriek niet 
verplicht was, meldt 0., ,e dat er veel vragen zijn waar aan gewerkt wordt. Eerst moet contact 
opgenomen worden mef; E-Q.2.e . Er komt zo snel mogelijk duidelijkheid, maar vandaag nog niet, 
i9 0:2. e 
komt. 

van de Concern inventariseert vragen die bij de diensten leven en vraagt wanneer het uur U 

Burgemeester Mans zegt dat vanmorgen overleg plaatsvindt in het college en de driehoek. Voorlopig wordt het 
beleidsteam in stand gehouden. 
0.2.e zegt dat gekeken moet worden naar wat juridisch mag en wat de projectorganisatie kan doen. 

Op een aantál onderdelen wel blijven communiceren. 

Burgemeester Mans geeft aan dat sommige mensen vragen door wie zij zijn gered en anderen vragen wat is 
gebeurd met mensen die zij hebben gered. 
Communicatie zegt dat hieraan wordt gewerkt. 
De volgende bijeenkomst van het beleidsteam zal zijn dinsdag 23 mei, 9.00 uur, 

J 
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Beleidsteam dinsdag 23 mei 2000, 9.00 uur. (burgemeester Mans) 

Politie 
De afzetting van het binnengebied d.m.v. een schutting zal woensdag om 18.00 uur gerealiseerd zijn. 
Er zijn nog menselijke fragmenten gevonden. 
Totaal zijn 18 doden gevonden, waarvan 17 geidentificeerd door de polige en 1 overleden in het ziekenhuis. 
Er zijn nog 4 vermisten. 

GGD 
In totaal zijn 947 personen behandeld. Momenteel zijn 19 personen opgenomen in het ziekenhuis, waarvan 1 in 
Groningen. 1 in Nijmegen en 5 op de Intensive Care. 

BAZ 
Geen bijzonderheden te vermelden. 

BRW 
De brandweer meldt dat de arbeidsinspectie op het Bamshoeveterrein leidingen heeft gevonden die geïsoleerd 
zijn met gebonden asbest. Er is een plaatje nodig voor het exacte gebied. De BMD zoekt dit uit. 
Het gebied waar justitie in gaat moet afgebakend worden. 
Gebied C komt definitief vrij, evenals de Van Damstraat, met uitzondering van enkele woningen. In de 
Walhofstraat wordt per pand bekeken of dat vrij komt of wordt dichtgetimmerd. 
De BMD is tegen het plan om nu al met kleine bussen het gebied in te gaan. Zij vindt dat met een grote bus 
gegaan moet worden, waarbij personen niet mogen uitstappen maar alleen mogen kijken. 

Communicatie 
Een tweede bewonersbrief wordt voorbereid. Inlichtingen vanuit de diensten zijn welkom. 
Er komt een landelijke actiedag van de popzenders, waarvan de opbrengst naar giro 777 gaat. Burgemeester 
Mans zal tussen 12.00 uur en 1230 uur telefonisch in de uitzending zijn. 
Communicatie is bezig met een communicatieplan voor woensdag. 
Gevraagd wordt wanneer de pers het binnengebied in kan. Buiten RTV-Oost en Tw.Courant Tubantia mag de 
pen het gebied in nadat de bewoners er zijn geweest! 
Gemeld wordt dat bewoners met een kort geding dreigen. Cord Finish en gedupeerde ondernemers willen 
toegang. Burgemeester Mans zal hierover vandaag mededeling doen. 

DMO 
Het bericht over asbest op de Bamshoeve is nieuw. Op basis van gegevens van gisteravond en een inhoudelijk 
besluit van afgelopen vrijdag is het plan gemaakt voor een bezoek in kleine busjes, waarbij in elk busje politie en 
een hulpverlener meegaan. DMO vindt het vervoer per grote bus, waarbij alleen gekeken mag worden en niet 
uitgestapt. geen goed alternatief. DMO voorziet dan problemen. Mensen zijn emotioneel en willen uit de bus en 
dingen aanraken. Tenzij de veiligheid dit niet toelaat, moet het zo geregeld worden. Het gaat om 1100 tot 1900 
personen. 
Communicatie geeft aan dat een knip in het eerst zien en volgende week de mogelijkheid geven dingen aan te 
raken, goed gecommuniceerd moet worden. E.e.a. moet op straatniveau georganiseerd worden. 
Burgemeester Mans besluit dat bewoners morgen in kleine bussen het binnengebied zullen bezichtigen. 
De BMD waarschuwt voor de asbest in de Bamshoeve, het gevaar van instorten en dat verzekeraars de schade bij 
de gemeente leggen wanneer iets weg is. 

0.2.8 1 stelt dat met kleine bussen naar een beperkt terrein gegaan hoeft te worden. 
be politie geef aart dat zij beschikbaar is als de schutting staat. Zij kan staan op kwetsbare plekken met 
bijvoorbeeld instortingsgevaar. Daarvoor moet het gebied in kaart worden gebracht: waar is instortingsgevaar, 
waar is alles verwoest? Te beginnen met het slechtste deel. 
Burgemeester Mans stelt dat gefaseerd_ begonnen wordt met het bezoeken van het binnengebied met kleine 
busjes. Gestart wordt om 14.00 uur. 
De BMD is van mening dat beginnen om 16.00 uur al een kort zou geven voor de organisatie. 
Burgemeester Mans zegt echter dat het RIT om 14.00 uur het gebied zal verlaten en dat dit tijdstip gekoppeld kan 
worden aan de busritten. 
De betrokken diensten moeten vanmorgen een plan maken en maken hiervoor een afspraak. 
In antwoord op de vraag of het vliegverbod nog geldt, antwoordt burgemeester Mans dat het vliegverbod wordt 
gehandhaafd in overleg met de vliegbasis. 
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DMO meldt dat St. Carmel International deze week stopt met de werkzaamheden n.a.v. de ramp. Op beslissing 
van het beleidsteam kan dit door anderen overgenon= worden. 
DMO vraagt of de gekoppelde adressenlijst van mensen die niet meer in hun eigen woning kunnen wonen en hun 
'nieuwe' woningen klaar is. BAZ meldt dat deze nog niet klaar is; het is een zeer omvangrijke klus. 
DMO meldt dat het Informatie- en Adviescentrum (IAC) morgen start. BAZ merkt op dat er slechts één toegang 

is. 

(( • O.Z.@ 1 vraagt waarom vannacht niet is doorgewerkt (aan de adressenlijst?). Het IAC moet zo'n lijst 
hamben. hiracet-een plan komen voor het maken van twee toegangen. 

De persconferentie vindt plaats om 12.30 uur. 

Het streven voor het uur U is tot nader order op woensdag 23 mei, 18.00 uur. Het tijdstip valt samen met het 
voltooien van de plaatsen van de schutting. 

De volgende bijeenkomst van het beleidsteam zal zijn woendag 24 mei, 9.00 uur. 

J 
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Bijzondere rampenstaf (beleidsteam), dinsdag 23 mei, 16.00 uur (Burgemeester Mans) 

Thema: Plan "bezoekers in rampgebied" op woensdag 24 mei a.s. 

Aanwezig zijn: J. Mans (Burg.),I0.2.e 

De burgemeester verzoekt uitleg over de problemen die er zijn gerezen t.a.v. het personenvervoer naar het 

rampgebied. 
f•1•0•'.2,e J geeft de stand van zaken weer. 
Vanaf t-T4.00 — 20.00 uur zullen 10 busjes door het rampgebied rijden. Twee gebieden zullen worden bezocht. 
Totaal worden t 300 personen vervoerd onder begeleiding van maatschappelijke helpers en mensen van de 
politie. Vertrekpunt zal zijn "Servicecentrum Noord", en hier zal men ook terugkeren. Ook hier is voldoende 

hulp aanwezig., 
De planning voor donderdag en vrijdag snoet nog worden gemaakt. 
Volgens de laatste berichten zijn er voldoende beschermende helmen, kapjes, sloffen, overalls e.d. voorhanden. 
De burgemeester laat onmiddellijk weten hier niet mee akkoord te gaan. Het gebied wordt vrijgegeven als zijnde 

veilig, dus hij wil geen beschermend materiaal gebruiken-
1 0,2;e licht tot waarom beschermende maatregelen gewenst zijn, aan de hand van de kaan. 

H e groen gebied op de kaart blijft afgesloten (zit nu nog het RIT; deze zijn morgen om 14.00 uur naar 
verwachting verdwenen). Het gebied rond de Bamshoeve plus de stortplaats op Nino blijven gesloten. Dit valt 
onder verzwaard asbest regime. Het bedrijf van Cord Finish blijft ook verboden gebied, research 

(Arbeidsinspectie) heeft inpandig asbestdeeltjes aangetroffen. Dit hele gebied wordt gemarkeerd en afgesloten 
niet linten en geldt als verboden gebied. 
Elke dag worden er in het hele gebied metingen veracht en de uitslag is één uur later bekend. 
Om te voorkomen dat mogelijke asbestwolken richting bebouwing waaien, geeft de burgemeester de BRW 
opdracht om — zolang er werkzaamheden worden verricht — een waterscherm in te richten. Op die manier zijn 
asbestverstuivingen onmogelijk. Daarom verzoekt de burgemeester alle mankracht (BRW) in te schakelen om he: 
gebied nat te houden. Tevens wordt de politie verzocht te checken hoelang er nog wordt gesloopt en de BRW zal 

zich aan dit schema aanpassen. 
Het gehele westelijke gebied, waar de busjes rond zullen rijden, wordt volgens 2,e nu geïnspecteerd op nog 
losliggende deeltjes asbest, die zonodig zullen worden verwijderd. Op die wijze wordt een veilige situatie 
gecreëerd. Alle hulpdiensten in die locatie hebben tot nu toe gewerkt met kapjes, speciale overalls en 
schoenmoffen. Hetzelfde zou volgens,; Z.p ook moeten gelden voor de bezoekers, helpers, politie. chauffeur_ 
e.d. in de busjes van morgen. 
Volgens de burgemeester valt het niet te verklaren dat het gebied asbestvrij en daarom veilig is, en dat ven-olgens 
er voor iedereen allerlei soorten beschermende maatregelen gelden. 
Volgens{,,0,2 02é- zouden er alleen maatregelen getroffen dienen te worden als er wordt gewerkt. Hiervan is 
in dit ge red geen sprake. 

Volgens,f1 0.2.el zouden mensen van de Arbeidsinspectie, Milieu-inspectie, GGD, verzekeringen en zij die 
hebben gewerkt bij de Bijlmerramp, op deze beschermende maatregelen aandringen. 
De burgemeester merkt nog eens op: "Het is gevaarlijk of niet gevaarlijk. Metingen wijzen uit dat het niet 
gevaarlijk is. Onze Majesteit is ook onbeschermd het gebied binnen geweest, dus kun je voor deze mensen niet 
ineens met beschermende middelen gaan werken." 
De mening van het COT wordt gevraagd. Zij zijn het ermee eens dat dit zeer moeilijk uit te leggen zal zijn. Toch 
zou het zekere voor het onzekere genomen moeten worden. In dat geval neem je maatregelen. 
10,2,e. merkt nog eens op dat alle hulpverleners beschermd rondlopen. 
10,2,£ 1 zegt dat het de bedoeling is dat de mensen gaan kijken en verder niets zullen aanraken. 
Morgen worden er weer metingen'verricht; als deze onverhoopt hoger liggen, kunnen alsnog maatregelen worden 
getroffen. De uitslag van de metingen is 1 uur na de metingen bekend. 
De brandweer pleit ervoor om morgen überhaupt geen sloopwerkzaamheden te laten verrichten. 
Er zijn mensen die aanraden de bewoners van tevoren vastgelegde verklaringen te laten ondertekenen, zodat wij 

later van alle eisen. van welke aard dan ook, vrijgepleit kunnen worden. Hier is de burgemeester absoluut op 
tegen: geen papieren laten tekenen! 
Het COT raadt toch aan voorzichtig te zijn voor eventuele claims (zie Bijlmerramp). 

Als de metingen morgen dezelfde uitslag geven als de laatste tijd en het gebied dus veilig te betreden is. mogen 
wat de burgemeester betreft de mensen er morgen in, en wel zonder beschermende maatregelen. 

t 
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i1 0,2.2 j stelt voor de mensen morgen in de busjes een briefje te geven, waarop precies beschreven wordt, 
wat zij wel en niet mogen en aan welke eventuele andere voorwaarden zij zich moeten houden. 

X10.2,2• raadt nog eens aan dezelfde maatregelen te treffen als de hulpverleners nu ter plekke. 
De burgemeester deelt mee dat morgenvroeg om 9.00 uur weer een vergadering is van het beleidsteam. Dan zal 
dit onderwerp nog een keer aan de orde komen_ De burgemeester wil morgen van de afdeling communicatie het 
voorstel voor het betreffende briefje zien. 
(10.2 •é r̀zegt dat wanneer morgen de metingen daartoe aanleiding geven, er anders beslist kan worden. 
Zo roet, dan gaat alles gewoon morgen door. 
De burgemeester merkt nog eens op dat de stippellijnen op de kaart mooi zijn, maar dat wanneer dit gebied 
onveilig wordt genoemd, hij niemand kan uitleggen dat direct over de stippellijn (waar weer mensen wonen) 
sprake zou zijn van een veilig gebied. 

Resumé: 
Als ochtendmeting het signaal 'veilig' geeft, dan start de rondrit zonder beschennende maatregelen 
Deelnemers krijgen een brief uitgereikt met voorwaarden rondom het bezoek 
De burgemeester stelt de inhoud van deze brief vast 

De volgende bijeenkomst beleidsteam zal zijn woensdag 24 mei, 9.00 uur 

• 
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Logboek woensdag 24 mei 2000. 
Vanmorgen kwam om 8.55 uur bericht van defensie, dat het bewakingsdetachement bij de Diekmanhal zal 
worden teruggetrokken, tenzij een nieuw verzoek wordt ingediend. 
E.e.a. is besproken reet de politie,,10.2.e 

De politie heeft geen mogelijkheid, gezien de inzet in het rampgebied en het busvervoer van bewoners, de taak 
van defensie over te nemen. 
Daarom is namens de rampenstaf een besluit genomen.   
Om 10.55 uur is deze mondeling doorgegeven aan majoor 0.2.e 
formaliseren. 

en is' 0.2.e 1 verzocht e.e.a. te 
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Beleidsteam woensdag 24 mei 2000, 9.00 uur (Burgemeester Mans) 

Stand van zaken 

Politie 
Gemeld wordt dat alles in gereedheid is gebracht (voor het bezoek van bewoners aan het rampgebied per busjes). 

RIT 
Het RIT meldt dat nu op een plaats nog wordt gecheckt. 
De container van de RIT-mensen wordt verplaatst en er blijven voorlopig nog vier mensen achter op het terrein. 
r10,7e " adviseert dhr. Mans om vanmiddag de berging te stoppen. 
Het gaat met z̀tjn mensen terug om de verdere afwikkeling, processen-verbaal, rapporten e.d. af te handelen. 
Burgemeester Mans laat weten dat om twee uur gestopt zal worden met de berging. 

GGD 
Het totaal aantal gewonden bedraagt 947. Er zijn nog 13 ziekenhuisopnames, waarvan 4 op de Intensive Care. 
Twee in het ziekenhuis in Hengelo opgenomen personen gaan vandaag naar huis. Er zijn absoluut geen prognoses 
te maken t.a.v. de IC-gevallen. 

BAZ 
De bewonersnieuwsbrief (nr. 2) die vannacht is gedrukt, wordt nu bezorgd en is ook verkrijgbaar bij het IAC aan 
het Molenplein. Deze brief gaat ook naar ontheemden en naar de mensen in het ziekenhuis. 

10.2.e 

BRW 

gaat vanmiddag de mensen die met de busjes meegaan, hun huidige (tijdelijke) adressen vragen. 

Ondersteuning van het RIT door de brandweer is niet meer nodig, alleen bij de andere projecten blijft de 
brandweer hulp bieden. 

BMD 
De schutting komt vandaag gereed. Alle sinds gisteren verrichte metingen op asbest liggen beneden de 
grenswaarden. Bij inspectie op het oostelijke gedeelte zijn nog wet veel asbestdelen aangetroffen. 
Alle instanties adviseren daarom ook om bij de bustochtjes vandaag en in de komende dagen beschermende 
maatregelen te treffen. Er kan niemand garanderen datje geen asbestvezeltjes, hoe klein ook, meeneemt aan je 
schoenen, kleren e.d. 
Logistiek is bescherming, ook voor vandaag nog, te regelen. Over het waarom dient wel volledige uitleg te 
worden gegeven. 
De GGD vindt het ook een zeer lastige afweging. Na de bustochtjes gaat men weer verder met het opruimen en 
de mensen op het terrein zullen tijdens het opruimen weer in witte pakken en verdere beschermende maatregelen 
te zien zijn. 

Communicatie 
Het hier naar voren gebrachte nieuws en de regelingen voor een perscommuniqué en persconferentie worden later 
herzien en veranderd. Wel wordt er bepaald dat de families van de vermisten op de hoogte moeten worden 
gesteld van het stopzetten van de berging. 
De pers gaat donderdag tussen 7, en 9 uur het gebied in. 

DMO  
10,2,8 1 heeft geen bijzonderheden te melden. 

[10,2-oj (CS) wijst erop dat in het oostelijke gedeelte asbest in aangetroffen dat een hogere besmettingswaarde 
ee Z"amosief'). Hier hebben de meeste bedrijven gestaan en hier zal onder de zwaarste 

beschermingsmaatregelen worden geruimd- Nog niet alle opstallen zijn bekeken. 
Gisterenavond zou bekend zijn gemaakt (door iemand van de ConcernStaf ?), dat men bij de bedrijven nu ook 
naar binnen mag. 
De burgemeester wijst erop dat niemand van de ConcemStaf hierin ook maar iets te zeggen  heeft en raadt de 
BMD aan voorde B&W-vergadering van 11.00 uur hierover contact op te nemen met e10.2.e jdichier 
gisteren bij aanwezig was. 
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Er volgt een verdere discussie over het al dan niet beschermd betreden van het gebied, door de mensen in de 

busjes. 
De burgemeester vindt nog steeds dag het niet valt uit te leggen als een gebied veilig wordt verklaard, dat je dan 
beschermende maatregelen moet treffen. Je moet wel communiceren over het gebruik van beschermende 

maatregelen als je in het gebied gaat rommelen, trekken en opruimen. 
De brandweer is positief gestemd, omdat het gelukkig regent en raadt alsnog aan geen werkzaamheden te laten 

verrichten als er busjes op het terrein rondrijden. 
2,e (politie) verklaart dat uit correspondentie met de Arbeidsinspectie niet is gebleken dat sommige 

eten zwaarder zijn besmet dan andere. Wel dat als je gaat wroeten er van andere omstandigheden sprake is. Wat 
natuurlijk moeilijk uit te leggen valt, is dat werknemers op het terrein met kapjes en andere beschermende 
maatregelen rondlopen, terwijl de mensen die er net buiten wonen vrij rondlopen. Je krijgt dan twee 
verschillende regimes van veiligheid. 

Z.e (BMD) bevestigt dat buiten de schutting geen asbestdelen meer worden gevonden; deze zijn 
opgeruimd. Uit het oogpunt van de nazorg is het verstandiger om beschermende maatregelen te treffen. 

De burgemeester merkt op dat ook hij er heeft gelopen terwijl er volop werd gewerkt. 
Het COT merkt op dat dit natuurlijk geen reden is om nu geen maatregelen te treffen. 
Als de Arbeidsinspectie bovendien ter plekke is, worden moeilijkheden verwacht. 
Er is gezorgd voor voldoende mondkapjes, papieren wegwerpoveralls en schoensloffen. 
GGD vindt dat wij consistent moeten zijn in het beleid. Het is een vervelende oplossing, maar zij zijn ook voor 
beschermende maatregelen. 
i 2 g (BMD) brengt in dat bewoners weten dat er asbest ligt. 
c urgemeester wit geen onrust onder de bewoners. Hij verzoekt zowel de Arbeidsinspectie (via de BMD) als 

de GGD met papieren te komen, waarin exact staat wat hij moet gaan doen. Er moet een regime zijn. 

-p Ze (Comm.) merkt nog eens op dat er de komende dagen verder wordt geïnspecteerd en opgeruimd. 
Or en en ::•len zijn twee verschillende dingen. Nu moet je de mensen bieden het te zien en alles duidelijk 

communiceren. Bij een tweede tocht, tegen die tijd is alles opgeruimd, kun je ze wel toestaan alles aan te raken. 

Burgemeester Mans roept de vergadering om 11.00 uur weer bijeen, met de nodige adviezen. 
Hij verzoekt de BMD intussen wel de nodige maatregelen te treffen m.b.t. de eventuele vereiste beschermende 
middelen voor de tocht van vanmiddag. 

Burgemeester Mans zal om 12.00 uur de persconferentie houden, met ondermeer ondersteuning van technische 
mensen van het RIT, de politie en de brandweer. 
Dan zal o.a. worden gesproken over. 
Het uur U 
RIT 
Stopzetting berging 

De rest zal op de persconferentie worden gemeld. 

De volgende bijeenkomst van het beleidsteam is woensdag 24 mei. 11.00 uur 
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I 

Beleidsteam, woensdag 24 mei 2000, 11.00 uur (Burgemeester Mans) 

'10.2.e-(BMD) overhandigt burgemeester Mans een fax, afkomstig van,1 b,2,e 
Arbeidsinspectie. 

van de 

Burgemeester Mans leest de inhoud voor. Hierin dwingt de Arbeidsinspectie beschermende maatregelen af en de 

GGD sluit zich hierbij aan 

Conclusie: 
Er wordt vanmiddag met busjes het gebied ingegaan met: 
mondkapjes op 
beschermende overalls 
schoensloffen-(eventueel laarzen, die goed worden afgespoeld) 

Burgemeester Mans maakt bekend: 
Het rampenplan zal vandaag om 18.00 uur worden opgeheven. 

55 



T.b.v. agendapunt 6a. Stand van zaken onderzoeken 

Uitleg van de gebruikte termen: 

• Basismateriaal aangeleverd? 
Dit wil zeggen dat de'ruwe tekst' er ligt. Met name informatie uit documenten, geluidsbanden en soms ook interviews. Het basismateriaal dient te worden 
aangeleverd in een speciaal ontwikkeld format, hetgeen de uiteindelijke afstemming van de verschillende informatie moet vergemakkelijken. 

• Indikken/Afstemmen 
Het basismateriaal wordt vervolgens ' ingedikt' aan de hand van een aantal criteria die gezamenlijk zijn opgesteld. Hierbij worden hoofd- en bijzaken 
gescheiden. De details die voor de gezamenlijke reconstructie niet relevant zijn, komen uiteraard in de eigen rapportages van de inspecties terug. 
De feiten worden bovendien afgestemd met de andere inspecties (zijn er bijvoorbeeld geen tijdsdiscrepanties?) en het OM. 

• Concept module 
Er ligt een concept dat vrijwel alle informatie bevat waarvan de inspecties vinden dat het van belang is voor de gezamenlijke reconstructie. Er kunnen nog een 
aantal 'witte plekken'zijn, die worden duidelijk gemarkeerd. 

Verificatie 
De concept-module wordt bij de betrokkenen geverifieerd. In verband met de tijdsdruk zal hiervoor een korte periode worden aangehouden. 

• Publicatie 
De module is'publicatie-idaar' en kan aan de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp, de Tweede Kamer en het OM ter beschikking worden gesteld. 
Hierbij geldt uiteraard de kanttekening dat steeds aanvullingen op de module kunnen plaats vinden, wanneer dat nodig blijkt te zijn.-

Overige opmerkingen: 

Cluster 14 (Geestelijke gezondheidszorg, excl. nazorg) wordt bij duster 6 behandeld. 
Cluster 15 (Schadebehandeling) wordt voorlopig niet gehandeld. 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Aan de leden van het IBT Vuurwerkvamp 

Ondenxerp 

Vergaderstukken IBT-vuurwerkramp 

d.d. 6 oktober 2000 

Geachte leden van het IBT, 

Op de eerste plaats treft u hierbij aan de agenda van de vergadering van het IBT 

Vuurwerkramp van 6 oktober aanstaande. De bijeenkomst vindt plaats van 15.00 

tot 16.30 uur, in de Van Limburg Stirumzaal. Tevens is het verslag van de 

bijeenkomst van 29 augustus jl. toegevoegd, alsmede de brief aan de MR van 25 

augustus over de voorgang Convenantvorming wederopbouw Enschede Noord, 

conform afspraak in het vorig IBT. 

Ik vraag u hierbij expliciet aandacht voor het volgende. 

Zoals bekend, berichten we, op verzoek van de Vaste Kamercommissie voor 

BZK, éénmaal per vier weken de Tweede Kamer schriftelijk over de voortgang 
van de afwikkeling. Ook in het laatste kwartaal zal dit stramien worden 

gehanteerd, hetgeen betekent dat er dit iaar noo drie rapportages dienen te  
verschilnen. Dit dwingt ons, mede gelet op het herfst- en kerstreces, in een 

strakke planning, die u eveneens als bijlage aantreft. Die tijdlijn is gericht op het 

volgende resultaat: 

oktober-bericht 

november-bericht 

december-bericht 

In 18T 

06-10 

03-11 

05-12 

in MST 

10-10 

09-11 

06-12 

naar MR 

13-10 

17-11 

15-12 

naar TK 

16-10 

20-11 

1&12 

U begrijpt dat, gelet op het samenvoegen van de bouwstenen, evenals de 

noodzakelijke eindredactie, deze planning alleen maar kan worden behaald met 

de optimale medewerking van een ieder. 

We starten met het oktober-bericht, waarvan u de concept-inhoudsopgave 

eveneens hierbij aantreft. Deze is reeds inhoudelijk besproken in de deel-IBT'S. 

Bij het samenstellen van deze inhoudsopgave is uitgegaan van de onderwerpen 

uit de vorige brief (van 11 september jl.) en lopende actuele ontwikkelingen. Bij 

Datum 

27 september 2000 

Ons kenmerk 
ES20001N89467 

Onderdeel 
DVIP/Proied Vuurwerkramp 

 Intfehtlnenn  

10.2.e 
Uw ken~ 

Iliad 
1 van 3 

Aantal bijlagen 
5 

eewakadres 
Schedehloekshaven 200 
2511 EI Den Haag 

Paaladres 
Postbus 20011 

2500 EA Den Haag 



Datum 
27 september 2000 

Ons kenmerk 
ES2000IN89467 

ew 
2van3 deze verzoek ik u om ten spoedigste de betrokken beteidsverantwoordetijke(n) 

binnen uw onderdeel zijn, haar of hun bijdrage(n) te laten schrijven en deze 

uiterlijk maandag 2 oktober om 15.00 uur electronisch te doen toekomen aan 

10.2.e 1) én 9 0.2.e . . 
10 e van het project Vuurwerk ramp. Het eerste 

concept van d e rapportageial dan uiterlijk op 5 oktober naar de leden van het 

IBT worden gezonden. 

Hoogachtend. 

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, 

voor deze, 

de projectleider Vuurwerkramp, 

,f•• 
Min~ wn einnanla•dsa Zaken en IioninkRjksrebtfes • I • 

• J • 

. / 



Deelnemers en betrokken van het het overleg l8T 

Naam Ministerie 

BZK 

BZK 

BZK/GSI 

BZKNLC 

AZ 

Justitie 

Justitie 

VWS 

VWS 

Defensie 

EZ 

V&W 

V&W 

V&W 

Financiën/IRF 

FinanciënARF 

SZW/AI 

VROM/IMH 

VROM/IMH 

OC&W 

BZK 

BZK 

BZK 

BZK 

BZK 

BZK 

BZK 

BZK 

BZK 

BZK 

Tel Locatie 

1 •. 

27-09-200017:10 

Fax 

 Knnia• 
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AGENDA MT-vuurwerkramp 

Datum: vrijdag 6 oktober 2000 

Tijd: 

Lokatie: 

15.00 - 16,30 uur 

Van Limburg Stirumzaal, 2eetage BZK 

Datum 

27 september 2000 

Ons kenmerk 

ES20001N89467 

Bled 

3 van 3 

1. Opening en mededelingen 

2. Verslag IBT-vuurwerkramp d.d. 29 augustus 2000 

(Bijgevoegd) 

3. Financiën 

a. Stand van zaken Commissie financiële afwikkeling 

- Particulieren 

- Bedrijven 

b. Indicatie kosten vuurwerkramp (InspectiesÍ0WRijk) 

4. Nazorg 

a. Voorbereiden Kabinetsstandpunt 

b. COT-onderzoek 

c. Afwikkeling Culemborg 

5. Onderzoek 

a. Stand van zaken onderzoeken 

b. Publicatie reconstructie 

6. Juridische zaken 

a. Voorlopig getuigenverhoor 

b. ~-verzoeken 

c. Stand van zaken vuurwerkbeleid 

7. Wederopbouw 

a. Stand van zaken 

8. Voortgangsbericht aan de Tweede Kamer 

(Bijgaand treft u de concept-inhoudsopgave aan) 

9. Rondvraag 

10.Sluiting 

Mitistaic wn 8inrknlanAae Zatan m Kontnkr{Iktrdatfef 1 )/y 



Verslag IBT-vuurwerkramp d.d. 29 augustus 2000 

Aanwezig: 

Afwezig: 

10' Q . 
2 '. 

BZK 

BZK 

VWS 

Justitie 

Justitie 

AZ 

Defensie 

Defensie 

VROM 

VROM 

Vsw 
SZ W/AI 

Financién/IRF 

BZK/GSB 

BZK 
BZK 

BZK 

EZ 

1. Opening en mededelingen 

B.2.e,' opent de vergadering met de mededeling dat het voortgangsbericht aan de TK naar 
verwachting vrijdag 1 september voorligt in de MR. 

2. Verslag IBT d.d. 13 juni 2000 

Pag_ 4, eerste alinea: •1 b.2. merkt op dat in plaats van de MR van 7 juli as, bedoeld werd: het 

MBT van 5 juli as. 

Het verslag van 13 juni wordt vastgesteld met deze aanpassing. 

3. Wederopbouw 

a. Stand van Zaken 

l.0.2,e jverwijst naar de inhoud van het conceptvoortgangsbericht aan de TK. Hij geeft 

aan dat intensief overleg heeft plaatsgevonden tussen de diverse departementen en de 

gemeente Enschede. In de MR van 25 augustus is een eenmalige bijdrage van 270 min. 

beschikbaar gesteld. De volgende stap Is het afmaken van het convenant om een en ander uit 

te werken en mogelijk te maken. 

Er zal een Commissie Wederopbouw worden geformeerd, naar voorbeeld van de Commissie 
financiële afwikkeling vuurwerkramp, die de gemeente Enschede zal adviserenA 0,2.e is 

aangezocht ais voorzitter. Het Rijk Zal in de Commissie plaatsnemen als waarnemer.ba2.é] 

benadrukt het belang van de rol van de gemeente. Er dient aandacht te zijn voor de interne 
organisatie. 

De brief van MinGSI d.d. 22 augustus wordt onder de leden IBT verspreid. 
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b. Financiën 

•,0.2.é vraagt een toelichting over de passage op pagina 8 van het voortgangsbericht over de 

rijksbijdrage van 270 min.: "wverkkapitaal en later eventueel beschikbaar". Í1Q, 2.e licht toe 

dat er een loskoppeling is van de eerste twee zaken en de kwaliteitsverbetering. De 

kwaliteitsverbetering (=kwaliteitsimpuls) wordt later regulier opgepakt. Tijdens de 

persconferentie is dit aan de orde geweest, waarbij MinGSI de deur wel "fors op een kier" heeft 

gezet. 

t 0:2. vraagt aandacht voor de kosten nazorg en gezondheidsonderzoek. Dit is minder dan 

Enschede heeft gevraagd_ Hoe strookt dat met het voorgaande? I Q,2:e verwijst hiervoor 

naar het IBT-F. M 0.2.e geeft aan dat naar Enschede niet actief hoeft te worden uitgedragen dat 

men zich geen zorgen hoeft te maken. 

!10 2. e geeft aan dat de mogelijke verplaatsing van Grolsch extra kosten kan opleveren. 
Hierover volgt op korte termijn nog overleg tussen CdK Overijssel en MinVROM. 

4. Financiën 

a. Omvang schade 
10.2:é verwijst naar de besluitvorming in de MR van 25 augustus. De bedragen zijn 
4 

vastgelegd, maar beredeneerde nieuwe voorstellen kunnen via het IBT-F in bespreking worden 

genomen. 

b. Stand van zaken Commissie financiële afwikkeling 

MU -e, geeft een toelichting. De adviezen met betrekking tot particulieren zijn afgehandeld. Op 8 
september komt het bedrijfsleven aan de orde. Van 10.21.e, , heeft de Minister van BZK 
gemeld positief te zijn over de inzet van de betrokken rijksambtenaren. De Commissie heeft in 

overleg met SZW een oplossing gevonden voor de worsteling met de uitkeringen op basis van 

bijstand en het uitbetalen van de akten van cessie. De voorgestelde regeling staat los van de 

verzekeringsuitkeringen. Het is een bijzondere onkosten regeling die voorziet in de kosten die 

nu gemaakt zijn, maar die ook toekomstige kosten opneemt. Oe regeling staat los van andere 

regelingen. De kosten kunnen worden gedragen door het NRF. Aandachtspunt was de 

precedentwerking van een dergelijke regeling, maar de huidige oplossing levert geen 

problemen op. 

De advisering m.b.t. het bedrijfsleven zal ingewikkelder zijn, vooral omtrent de omzetschade. 

De Kamer van Koophandel heeft hierin een actieve rol. Er zijn al regelingen getroffen. Mogelijk 

zijn er naar aanleiding van deze problematiek financiële gevolgen voor het Rijk. 

Q.2.e 1informeert naar de vorm en het tijdstip van adviseren aan het College van B&W. 

;W•. geeft aan dat de gemeente een voorlichter heeft ingehuurd. Eerst ná het besluit van B&W 

zal het advies naar buiten worden gebracht. Mogelijk dat er wet voortijds ambtelijke contacten 

zijn. 10.2 .e , dringt aan op een actieve signalering op ambtelijk niveau met betrekking tot 

herhuisvesting en verhuiskosten. In dat kader verzoekt hij de IBT-F leden te informeren over 

de voortgang van de Commissie. 

c. Bevoorschotting Enschede 

In de augustusbrief-besluitvorming is een bedrag beschikbaar gesteld van 23,3 min. 

5. Nazorg 

a Gezondheidsonderzoek: stand van zaken en vervolgstappen 

TO7T• licht toe dat de eerste uitslag aan betrokkenen bekend is gemaald, hetgeen - ook met 
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het oog op de pers - goed is gevallen. Met betrekking tot de follow-up zullen de individuele 

uitslagen en de betrokkenen de komende jaren worden gevolgd. P.2.eJ verwijst naar de tekst 
in het conceptvoortgangsbericht. 

In samenwerking met het IAC wordt gewerkt aan het klantvolgsysteem en de eisen waaraan 

het moet voldoen. De ruwe opzet is inmiddels gereed. Er is extra aandacht voor de 

privacyaspecten. 1 0, .e geeft aan dat specifieke wensen dienen te worden doorgegeven aan 

VWS. Aandachtspunt is het spanningsveld tussen de vuurwerkramp en de Bijlmerramp. 

Mogelijk volgen claims van slachtoffers van de Bijlmerramp, vanwege het achterwege blijven 

van dergelijk systeem bij de nazorg van deze ramp. 

b. Overzicht tussenevalutle nazorg 

geeft aan dat nadere voorstellen met betrekking tot het actualiseren van het handboek 

volgen. De tekstvoorstellen van Financiën worden meegenomen. 

c. Registratie gevaarlijke stoffen 

C p,2,Q geeft aan dat vanuit VROM geen voortgang te melden is. 

6. Onderzoek 

a. Stand van zaken onderzoeken 

L10.2:e doet verslag van het IBT-1 van 28 augustus. 

Tussen week 36 en 40 zijn de concept reconstructies gereed. Verificatie levert mogelijk nog 

problemen op. Hierdoor zou publicatie problemen kunnen opleveren. De Commissie 
Onderzoek Vuurwerkramp moet echter verder kunnen. Besloten is dat de concepten die 

gereed zijn, aan de Commissie kunnen worden gezonden. Wanneer de verificatie gereed is 

kunnen de modules worden aangeboden aan de TK. 

Oe concepteindrapportages zulten, naar het zich nu laat aanzien, gereed zijn tussen week 38 

en 45. 

b. Verhouding OANnspectles-Oosting in relatie tot publicatie 

reconstructlWinspectierapporten 

M 0.2.e brengt naar voren dal de mogelijkheid bestaat dat het OM - met het oog op zittingen - 
stukken voor langere termijn vasthoudt, mogelijk zelfs tot ná publicatie van het onderzoek van 
Oosting. Dit beïnvloedt de publicatie van deelreconstructies. 

Besloten wordt het punt mee te geven aan het MBT van 30 augustus. 

c. Publicatie reconstructie 

[ID.2,e geeft aan dat de uitgangspunten van het kabinet met betrekking tot publicatie 

onveranderd blijven. Hierop zijn echter twee uitzonderingen: 

- Het OM i.v.m_ het opsporingsbelang. 

- Art. 10 van de WOB i.v.m. het schaden van persoonlijke belangen. 

De Inspectie Gezondheidszorg zal mogelijk als laatste gereed zijn. Dit is een aandachtspunt. 

110, 2 mi geeft aan tegen publicatie zonder verificatie te zijn. Het uitgangspunt moet zijn: eerst 
verifiëren en dan pas publiceren. Er is sprake van een tweedeling: 1. het beschikbaar stellen 

van feiten aan de Commissie en 2. Het publiceren van feiten ná analyse. 

10.2.x, brengt naar voren dat het uitgangspunt van het Kabinet is dat alles openbaar wordt 

gemaakt. In ieder geval dient vóór openbaarmaking alles te worden geverifieerd. De 

gemeenschappelijke reconstructie wordt vooruitlopend op de analyse openbaar. 

De tekst in het voortgangsbericht wordt aangepast op basis van het besprokene in het IBT-I: 

- Er worden geen afzonderlijke deelmodules gepubliceerd, maar een totaal, hetgeen rond 

medio oktober gereed zal zijn. 

- De gemeenschappelijke reconstructie ( 15 dusters) wordt openbaar op basis van de geldende 

3 



regels. 

- De analyse vindt hierna plaats; begin november. 

- De deelreconstructies worden eerder als concept aan de Commissie Onderzoek 

Vuurwerkramp beschikbaar gesteld. Daarbij wordt zo veel mogelijk geclusterd. 

1 2.e informeert naar de verbindingen tussen de modules. 10.2'.e j geeft aan dat de 

samenhang gewaarborgd is, omdat de eindredactie bij één persoon is neergelegd. 

10,2.e brengt naar voren dat het publiceren van de feitenreconstructie en de analyse 
tezamen een valide optie is., W .e reageert dat eerder is besloten en in het plan van aanpak 

vastgelegd de twee gescheiden te houden. Er komt een gezamenlijke reconstructie, maar 

afzonderlijk rapporten met analyse. [10.2.e ' vult aan dat men elkaar zo veel mogelijk 
wederzijds informeert en dat in de analysefase afstemming plaatsvindt met betrekking tot 

timing en regie. 

10.2:e geeft aan dat over voorgaande heden een notitie aan het MBT zal worden verzonden. 

7. Juridische Zaken 

a. Verzoek om voorlopig getuigenverhoor 

'10 - 2 geeft aan dat de rechtbank vooralsnog op 27 september het voorlopig 

getuigenverhoor heeft gepland. Met name het spoedeisende financieel belang zat aan de orde 

zijn. De getuigen zijn nog een onderwerp van aandacht; wie zijn het en is rechtsbijstand 

noodzakelijk. Dit wordt interdepartementaal opgenomen. Het initiatief hiervan ligt bij BZK. 

b. ~-verzoeken 

Er worden geen problemen voorzien. Met betrekking tot het WOB-verzoek van het NRC over 

de logboeken van het NCC is nog overleg met AZ. 1 

verzoek zal worden afgehandeld. 

.Q geeft aan dat AZ akkoord is. Het 

c. Stand van zaken vuurwerkbeleld 

8 Voortgangsbericht aan de Tweede Kamer 

geeft aan dat tekstuele aanpassingen aan •0.2.e kunnen worden doorgegeven. 

é geeft aan de passage bij 5.2 met betrekking tot het Bureau Adviseur 

Milieuvergunningen (BAM) prematuur te vinden.  .2.8• reageert dat de minister van Defensie 
van mening is geweest dat door een externe naar de adviezen gekeken moest worden. Dit 

punt wordt gezien als een interne zaak tussen VROM en Defensie. De minister van Defensie 

hecht veel waarde aan deze tekst, zeker met in het achterhoofd een eventuele strafzaak. 

Besloten wordt dat in overleg tussen VROM en Defensie de tekst redactioneel wordt herzien. 

Met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen ontbreekt volgens".2. eq nog een 
tekstbijdrage. Hij voorziet dat dit wel een rol zal gaan spelen, zeker met het oog op 

vuurwerkopslag. 79 geeft aan over dit onderwerp een fax gestuurd te hebben aan BZK. 

Besloten wordt dat V&W een tekstbijdrage levert over het onderwerp. 

In bijlage 2, punt 15 wordt de tekst - over het nog niet onderzoeken van bepaalde zaken -

genuanceerd op verzoek van' 02d, 
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9. Rondvraag 

10. Slutting 

ID 2'.e stuit de vergadering. 

5 



PLANNING PROJECT VUURWERKRAMP 2000 
woensdag 27 september 

15-16 u IBT-1 Van Limburg Stirumzaa! 

donderdag 28 september 

9-10 u IBT=F Utrechtzaal 

vrijdag 6 oktober 

15-16.30 u IBT Van Limburg Stirumzaal 

dinsdag 10 oktober 

11.30-13.00u MBT NCC 

vrijdag 13 oktober 

Concept voortgangsbericht in MR 

maandag 16 oktober 

Versturen voortgangsbericht aan TK 

maandag 30 oktober 

12-13u 

13-14u 

14-15u 

IBT-1 

iBT-F 

IBT-J 

Van Hogendorpzaal 

Van Ouyn van Maasdamzaal 

Van Hogendorpzaal 

vrijdag 3 november 

9-10.30u IBT Van Limburg Stirumzaai 

donderdag 9 november 

14-15.30 u MBT H1506 (NCC) 

vrijdag 17 november 

Concept voortgangsbericht in MR 

maandag 20 november 

Versturen voortgangsbericht aan TK 

woensdag 29 november 

13-14u 

14.15-15.í5u 

15.30-16.30u 

IBT-1 

IBT-F 

IBT-J 

Van Hogendorpzaal 

Spinozazaai 

Van Hogendorpzaal 

dinsdag 5 december 

9.30-11 u IBT Utrechtzaat 

woensdag 6 december 

14-15.30u MBT H1506 (NCC) 

vrijdag 15 december 

Concept voortgangsbericht in MR 

maandag 18 december 

Versturen voorgangsbericht aan TK 



Inhoudsopgave Voortgangsbericht oktober 2000 over vuurwerkramp 

• Per hoofdonderwerp zijn subonderwerpen vermeld welke voortkomen uit de eerdere rapportages en 

waarover naar alle waarschijnlijkheid een voortgang valt te melden. 

t. Inleidinq 

In vervolg op mijn eerdere voortgangsberichten ... In deze brief ga ik achtereenvolgens in op... 

2 Nazom 

a) IAC, onder meer: aard en aantal bezoekers; klantvolgsysteem; activiteiten; voorlichting; 

communicatie; callcenter; Ombudsman; (VWS) 

b) gezondheidsmonitoring, onder meer psychosociale klachten; wijze van aanpak; nadere uitwerking 

vragenlijsten en onderzoek bloed- en urinemonsters; specifieke vervolgonderzoeken; ondermek 

naar lage opkomst; kfachtregistratlemonitoring (huisartsen); registratiesysteem GGD; betrokkenheid 

apothekers; uniforme monitoring; coordinator nazorg;(VWS) 

c) gemeentelijke projectorganisatie psychosociale nazorg, onder meer: van integrale covemoGtie naar 

integraal Plan van Aanpak; interim-manager;(VWS) 

d) kenniscentra (VWSIBZK) 

e) tussenevaluatie nazorg, onder meer: actualisering Handleiding Rampenbestrijding en Nationaal 

Handboek Crisisbesluitvorming;(BZK(OR)IVWS) 

3. Financiën  

a) Commissie Financiële Afwikkeling Vuurwerkramp, zijn de adviezen er? Wat zijn de hoofdlijnen van 

de adviezen, wat is de planning van adviezen die nog niet rond zijn. Zijn de adviezen een op een 

over genomen door BenW Enschede. Inventarisatie totale schadebeeld, nieuwe ontwikkelingen en 

stand van zaken.(BZK(F&E)) 

b) Financiering NRF en de resultaten van de besluitvorming MR d.d. 22 september (BZK(F&E)IIRF) 

c) Wat zijn de bijzonderheden, genoemd in de presentatie door de Commissie Financiele Afwikkeling 

Vuurwerkramp op 25 september?(BZK(F&E)) 

d) Kosten als gevolg van de ramp, eventuele wijzigingen t.o.v. 11 september (BZK(OR)) 

4. Wederopbouw 

a) procesplan wederopbouw, aanpassingen, voortgang inzake het wederopbouw convenant, de status 

van 270 miljoen als werkkapitaal, verplaatsing van Grolsch, verdere afspraken inzake EO-middelen, 

(GSI) 

b) Commissie wederopbouw Enschede Noord. de taakopdracht, de rol van het rijk, de voortgang van 

de cie. (GSI) 

5. Onderzoek  

a) stand van zaken inspectie-onderzoeken en de reconstructie, verificatie, informatievoorziening via 

LCI richting de inspecties, om en COV. Planning (en achtergronden) wanneer de TK inspectie-

specifiek wordt geïnformeerd.(reconstructies, rapportages.) (BZK(IBR)) 

b) inventarisatie vuurwerkbedrijven, vervolgacties n.a.v. de brief 27 juli aan de TK (hoe wordt bezien of 

en welke maatregelen de gemeenten hebben getroffen?) (VROM) 

c) stand van zaken strafrechterlijk onderzoek, stand van zaken waarbij aandacht voor: blokkade 

reconstructie van de inspecties, verhouding straf- en bestuursrecht dit indien er daadwerkelijk een 

blokkade door het OM ontstaat (besproken in het IBT-1 van 16 augustus)(JUSTITIE) 

d) COT-rapport dat in opdracht van het College van B&W is uftgevoerd(BZK(PVR)) 



6. Evaluatie bestaand beleid 

a) stand van zaken voorbereiding toekomstige regelgeving vuurwerk (hoofdt jnennotitie VROM)(VROM) 

b) stand van zaken bureau BAM; het overleg over de overdraging van defensie taken aan 

VROM(DEFIVROM) 

c) stand van zaken gezamenlijke onderzoek DEFENSIE/VROM naar veiligheid van munitie-opslag 

plaatsen,(DEF/VROM) 

d) stand van zaken labelling vuurwerk; Inspectie Milieuhygiëne zal monsters nemen bij 46 belangrijkste 

vuurwerkbedrijven. (VROM) 

6. Juridische zaken  

a) stand van zaken voorlopig getuigenverhoor; zitting 27 september 2000 (BZK(BIJZ)) 

b) WOB verzoeken (BZK(BIJZ)) 
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10.2 . e 

Van: [102.e 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

adnaërdag• bkfci r 2 00 16:26 
-10,1e 

1 

diverse  

.2.e 

bijzonderheden (deels bekend) voor het IBT: 

• aandacht voor het onderwerp'evalutatie bestaand beleid'; is in de brief steeds hetzelfde verhaal, maar wat gebeurt 
er nu werkelijk: aandachtspunt; 

• cpn wordt nu niet genoemd in de rapportage. In hoeverre is het verstandig om toch even in te gaan op dit 
onderwerp (zeker gelet op de afgelopen publiciteit, VN), 

• 11'Q.'2"e -- -- maakt bezwaar tegen een groot deel van de tekst onder `Wederopbouw'. Dat zal zij morgen ter 
Qrgàtëring-cueiichten. zij komt met bijgevoegd tekstalternatief. Kijk er maar vast naar; 

N 
I! bljdr4ge YIN 

• totstandkoming regeringsstandpunt staat separaat op de agenda van het MBT. Zoals bekend hebben ze het 
huidige stuk toegezonden gekregen. Als het IBT leidt tot wijzigingen, moeten die beschikbaar zijn voor het MBT 
(liefst in een aangepaste versie); 

•• le, " , van de gemeente Enschede wil in de brief wat meer kwijt over de ideeen van CFA inzake regeling 
nr-e n-eventueie overige noodzakelijke tegemoetkomingen'. Gisteren heb ik, in overleg met ,2»e besloten om dat 
niet te plaatsen, omdat het nog te prematuur is, aangezien deze ideëen nog niet tot een offiaeel advies hebben 
geleid. M.2'.e] is van mening dat het ook goed is om het huidige denkproces van CFA te schetsen, anders 'denkt 
men dal a net is'. Ik heb P021 gevraagd om morgenochtend met P 0.2,e contact op te nemen, om dit onderwerp 
nog eens samen te besprékeri. Wordt vervolgd. 

• mijn verzoek is om, indien er tekstwijzigingen zijn in het IBT, deze zoveel mogelijk schriftelijk te laten aanieveren. 
Maandagochtend heb ik gereserveerd voor de benodigde aanpassingen. Als er wat is, ben ik vrijdag gewoon 
belbaar (via GSM); 

• ii5.2.el kwam vandaag in de projectgroep pas binnen na het behandelen van aktiepunt 11 (kosten rijk). Het is 
vervolgens niet meer besproken. Misschien dat je morgen even kunt bellen met het verzoek om maandag in 
de PG met een nadere uitwerking te komen; 

ucces, 
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onderwerp 

Plan van aanpak 

kabinetsstandpunt 

vuurwerkramp 

Medepasar 

Notitie 

Aan 

Leden IBT-

Vuurwerkramp 

fVan 

V10.2.ë s 

Ulnpasar 

Projectleider VWR 

Afschrift aan 

Kort na de vuurwerkramp in Enschede op 13 mei 2000 is het Nationaal 

Coordinatie Centrum (NCC) geactiveerd en zijn de procedures conform het 

Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming gestart. Enkele dagen na de ramp, op 

15 mei, is een aanvang gemaakt met afbouw van de activiteiten van het NCC en 

de overdracht naar een projectorganisatie die zich bezig houdt met de coordinatie 

van de afwikkeling van de vuurwerkramp op rijksniveau onder 

verantwoordelijkheid van de directeur generaal Openbare Orde en Veiligheid. 

De projectorganisatie voorziet in de afstemming tussen de meest betrokken 

ministeries, te weten BZK, Justitie, VWS, VROM, Defensie, SZW, Financiën, EZ, 
V&W, OC&W en AZ. Zo nodig worden andere ministeries bij de werkzaamheden 

betrokken. 

Vrijwel direct na de ramp zijn acht inspecties, vanuit hun wettelijke taak, gestart 

met een onderzoek naar de toedracht en de gevolgen van de ramp. Daarnaast is 

het OM gestart met een strafrechtelijk onderzoek. De gemeente Enschede, 

provincie en Rijk hebben tevens besloten om een onafhankelijk onderzoek te 

laten uitvoeren naar de toedracht en de gevolgen. Hiertoe is de Commissie 

Onderzoek Vuurwerkramp (COV) ingesteld, onder leiding van de heer Oosting. 

Na het afronden van de diverse onderzoeken zal het Kabinet rapporteren aan de 

Kamer. De minister van BZK coordineert de voorbereiding van het 

kabinetsstandpunt ter zake. Hieronder volgt een plan van aanpak waarin wordt 

ingegaan op deze voorbereiding. 

Allereerst worden verantwoordelijkheden van de betrokken ministeries 

uiteengezet. Vervolgens wordt ingegaan op de achtergronddocumentatie die 

gebruikt zal worden om het kabinetsstandpunt voor te bereiden. Hierna volgt een 

uitsplitsing van de diverse activiteiten en de verantwoordelijke organisaties, 

gevolgd door een planning. 

oatum 
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Verantwoordelijkheden betrokken ministeries 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Projectgroep Vuurwerkramp 

De projectgroep vuurwerkramp draagt zorg voor de afstemming op rijksniveau 
van de afwikkeling van de vuurwerkramp tussen de meest betrokken ministeries. 

Over de voortgang van de diverse activiteiten informeert de minister van BZK de 

vaste commissie voor BZK, op diens verzoek, elke vier weken. Ter voorbereiding 

op deze voortgangsberichten en voor de afstemming van de activiteiten van de 

diverse ministeries is een drietal interdepartementale beleidsteams gestart die 

zich specifiek bezighouden met financiën, inspectieonderzoeken en juridische 
zaken. Daarenboven zijn, conform Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming, een 

algemeen interdepartementaal beleidsteam (IBT) en een ministerieel beleidsteam 

(MBT) ingesteld. 

inspecties 

Naast de coordinerende verantwoordelijkheid van het ministerie van BZK zijn, 

zoals eerder aangegeven, acht inspecties van vijf ministeries vanuit hun wettelijke 

taak betrokken bij de onderzoeken naar aanleiding van de ramp. De 

voorbereiding van het kabinetsstandpunt met betrekking tot de uitkomsten van 

deze onderzoeken zou als gevolg daarvan bij de betreffende beleidsdirecties 

moeten liggen. Daarbij kan worden uitgegaan van de clusterindeling die wordt 

gebruikt bij de Inspectieonderzoeken: 

Clusteromschrijving Hoofdonderzoeker Nevenonderzoeker 

Pro-actie en Preventie Inspectie Milieuhygiëne 

Inspectie Ruimtelijke 

Ordeninq 

Inspectie Brandweerzorg en 

Rampenbestrijding 

Riiksverkeersinspectie 

Preparatie (plannen, 

deskundigheid personeel, 

oefenen bestrijding van 

relevante ramptypen) 

Inspectie Brandweerzorg en 

Rampenbestrijding 

Inspectie Gezondheidszorg 

Arbeidsinspectie 

Inspectie Politie 

Bestrijding initiele brand incl. 

directe aanleiding 

inspectie Brandweerzorg en 

Rampenbestrijding 

Alarmering, coordinatie, 

informatievoorziening en 

verbindingen op alle niveaus 

inspectie Brandweerzorg 

en Rampenbestrijding 

Inspectie Gezondheidszorg 

Arbeidsinspectie 

Inspectie Politie 

Redding, brandbestrijding en 

coórdinatie op 

rampterrein inca. CoRT, logistiek 

en bijstand 

Inspectie Brandweerzorg en 

Rampenbestrijding . 

Inspectie Gezondheidszorg 

Inspectie Politie 

Minhtaie von Binnentandt;e Zaken sn trordrdnilkadatkai 

••• 



Datum 
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Kenmerk 

ES200MG426 

3 van 5 Geneeskundige 

hulpverleningsketen 

Inspectie Gezondheidszorg 

Voorkomen besmetting Inspectie Milieuhygiëne 

Arbeidsinspectie 

Inspectie Brandweerzorg en 

Rampenbestrijding 

Inspectie Gezondheidszorq 

Openbare orde en strafrechtelijk 

onderzoek 

Inspectie Politie 

Bereikbaarheid en afzetting 

rampterrein 

Inspectie Politie Inspectie Brandweerzorg en 

Rampenbestrijding 

Evacuatie en registratie 

bewoners rampterrein 

Inspectie Brandweerzorg en 

Rampenbestrijding 

Inspectie Politie 

Voorlichting aan bevolking op 

alle niveaus 

Inspectie Brandweerzorg en 

Rampenbestrijding 

Waarschuwen bevolking, 

opvang en verzorging 

Inspectie Brandweerzorg en 

Rampenbestrijding 

Inspectie Gezondheidszorg 

Inspectie Politie 

De ministeries niet betrokken bij de inspecties hebben ieder hun eigen 

verantwoordelijkheid voor de inbreng met betrekking tot het kabinetsstandpunt. 

Op deze wijze kan interdepartementaal een integraal standpunt worden 

geformuleerd. 

Achtergronddocumentatie 

Bij het opstellen van het kabinetsstandpunt wordt uitgegaan van informatie die in 

een drietal categorieën kan worden uftgewerkt: 

1. De rapportages, met name de lessons leamed, van de onderzoeken naar 

aanleiding van de Bijlmerramp, de ramp met de Hercules en de ramp met de 

Dakota. 

2. Oe rapporten van de Inspecties, de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp en 

het OM naar aanleiding van de vuurwerkramp. 

3. Alle overige rapporten en documenten, zoals bijvoorbeeld het COT-onderzoek 

naar de vergunningverlening, het onderzoek van de Algemene Rekenkamer 

en het dossier Culemborg. Ook valt te denken aan de verslagen van de reeds 

gehouden Algemene Overleggen met de vaste commissie van BZK over de 

vuurwerkramp. 

Vanuit de betrokken beleidsterreinen zal verder aanvullend materiaal 

betrokken dienen te worden, hetgeen buiten de verantwoordelijkheid van de 

projectgroep vuurwerkramp valt. 
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Activiteiten en verantwoordelijkheden 

De voorbereiding van het kabinetsstandpunt valt uiteen in diverse onderdelen. 

Vanuit de verantwoordelijkheid van de minister van BZK is de projectgroep 

vuurwerkramp belast met de co4rdinatig van de feitelijke tot standkoming van een 

dossier ten behoeve van het kabinetsstandpunt. 

De betrokken ministeries (inc1. BZK) dienen ieder voor het eigen beleidsterrein te 

zorgen en voor de inhoudelijke totstandkoming, waarbij het initiatief bij de 

beleidsdirecties ligt. Uitdrukkelijk zij vermeld dat de voorbereiding van het 

kabinetsstandpunt vooruitloopt op de daadwerkelijke uitkomsten van de 

inspectieonderzoeken_ Ter voorbereiding op deze uitkomsten, worden - conform 

de afspraak in het IBT-1 van 27 september 2000 - bijeenkomsten georganiseerd 

tussen de Inspecties en de diverse betrokken beleidsdirecties. Het voortouw 

hiervoor ligt bij de inspecties. Een vertegenwoordiger van de projectgroep zal de 

bijeenkomsten bijwonen. Op basis van deze bijeenkomsten en het reeds 

beschikbare materiaal leveren de beleidsdirecties outlines voor het te vormen 

kabinetsstandpunt aan. 

De projectgroep is verantwoordelijk voor het bijeenbrengen van de concept-

outlines, die vervolgens in het interdepartementaal beleidsteam besproken en 

afgestemd dienen te worden. Na gereed komen van de eerste inhoudelijke 

voorzet van het kabinetsstandpunt, zal deze worden voorgelegd aan het MBT. 

Per departement is de IBT-vertegenwoordiger aanspreekpunt_ 

Planning 

Uitgaande van het gereedkomen van het onderzoeksverslag van de Commissie 

Onderzoek Vuurwerkramp aan het eind van 2000, gaat de voorkeur uit naar een 

planning die voorziet in een eerste inhoudelijk concept, besproken in het MBT dat 

op 6 december plaatsvindt. Daartoe zal, naast de uitkomsten van de eerder 

genoemde bijeenkomsten tussen inspecties en beleidsdirecties, gebruik dienen te 

worden gemaakt van de feitelijke Inspectierapporten die volgens de planning zo 

spoedig mogelijk na eind oktober in definitieve vorm gereed komen. 

In het IBT van 6 oktober zal het concept plan van aanpak aan de orde komen, om 

de betreffende ministeries te informeren en te verzoeken intern at te stemmen 

over de input voor het kabinetsstandpunt. Een maand later, op 3 november, zal 

een eerste ruwe opzet worden besproken op basis van de gesprekken tussen 

inspecties en beleidsdirecties. Op 5 december zal dan, ter voorbereiding op het 

MBT van een dag later, de eerste inhoudelijke opzet worden besproken. Hierin 

kan gebruik worden gemaakt van de definitieve inspectierapporten. 
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Blad 

5 van 5 De planning van alle activiteiten is op basis van bovenstaande tijdstippen verder 

uitgewerkt en ziet er als volgt uit: 

Wie Wanneer 

6 oktober 2000 

oktober Inspecties i_o.m. 

beleidsdirecties 

beleidsdirecties 

projectgroep vwr 

Wat 

Bespreken plan van aanpak 

kabinetsstandpunt in IBT 

departementale voorbereidende 

bijeenkomsten inspecties en 

beleidsdirecties 

opstellen outlines de~ementaa 

samenvoegen outlines 

bespreken outlines in I8T 
aanpassen outlines tbv concept 
kabinetsstandpunt, gebruik 

makend van beschikbare 

definitieve rapportages inspecties 

opstellen concept 

kabinetsstandpunt 

tweede helft oktober 

eerste week 

november 

3 november 2000 

tweede en derde 

week november 
beleidsdirecties 

laatste week 

november 
projectgroep vwr 

bespreken concept in IBT 5 december 2000 
bespreken concept In MBT 6 december 2000 

eerste helft december aanpassen concept 

kabinetsstandpunt op basis van 
MBT 

opstellen finale dossier op basis 

van uitkomsten onderzoek COV 

projectgroep vwr 
i.o.m. 

beleidsdirecties 

beleidsdirecties, 

gecoordineerd 

door projectgroep 

vwr 

begin januari 2001 

n 
MinTstirie ran Binnenhndse Zaken to Ronfnkrijksrct~ 
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Geannoteerde AGENDA IBT-vuurwerkramp I 

Datum: dinsdag 5 december 2000 

Tijd: 

Lokatie: 

9.30 - 11.00 uur 

Utrechtzaal, 1e etage t3ZK 

e ■ 

1. Opening en mededelingen 10.23e 
4 

2. Verslag IST-vuurwerkramp d.d. 3 november 2000  ' .  

3. AO Vuurwerkramp 12 december 2000 

a. Vooruitblik op het Algemeen Overleg 

4. Voorbereiding Kabinetsstandpunt 

a. Uitgereikt wordt de groslijst, die is aangepast naar aanleiding van de opmerkingen van de 

diverse ministeries. 

b.' "" e coordineert vanuit het ministerie van BZK. Zij zal eind december of begin januari een 
bijeenkomst beleggen met de diverse contactpersonen om af te stemmen over de vorm en 

opbouw van het uiteindelijke dossier. 

5. Flnanciën 

a. Stand van zaken Commissie financiële afwikkeling 

- Particulieren 

- Bedrijven 

Tijdens het IBT-F d.d. 29 november heeft afstemming plaatsgevonden over de 

tekst van de regeling. 

6. Nazorg 

T. Onderzoek 

a. Stand van zaken inspectie-onderzoeken 

In het MBT van 6 december zullen de acht betrokken Inspecties een korte 

mondelinge presentatie geven van de hoofdlijnen uit de eigen analyses. 

b. Planning 

c. Reakties betrokken ministers en/of ministerraad 

Door het IBT,J (juridische zaken) wordt, op voorstel van de bij de getuigenverhoren betrokken 

landsadvocaat, geadviseerd om vooralsnog niet inhoudelijk, doch hooguit procedureel te 

reageren op vragen naar aanleiding van de onderzoeksrapporten. Het standpunt van het kabinet 

op zowel inspectie-onderzoeken als het onderzoek van Oosting zal dan zo spoedig mogelijk na 

publicatie van het rapport Oosting bekend worden gemaakt 

d. Afstemming in voorlichting 



L Juridische zaken 

a. Voorlopig getuigenverhoor 

b. ~-verzoeken 10.2.e 
c. Stand van zaken vuurwerkbeleid 

9. Wederopbouw 

a. Stand van zaken 

1 0 a 

10.Voortgangsbericht Tweede kamer 

In verband met het AO van 12 december as. en het kerstreces van 15 december Vm 15 januari, 

zal eerst'in januari het volgende voortgangsbericht aan de TK worden verzonden. 

11. Planning 2001 

Vanaf januari zal de TIK, conform verzoek VC BZK, opnieuw maandelijks worden geïnformeerd. 

Op basis van die planning zullen ook de IBT's met een regelmaat van eens per maand 

plaatsvinden. Een planning volgt spoedig. 

12. Rondvraag 

13.Slulting 



• 

Groslijst tbv kabinetsstandpunt vuurwerkraap 

De groslijst vormt de basis voor de indeling van het definitieve dossier 

Indelinq 

INLEIDING 

ALGEMENE REACTIE OP OE RAPPORTAGES 

PRO-ACTIE EN PREVENTIE 

Aandachtspunten o.a.: 

VERGUNNINGEN 

Vergunningenproces, incl. naleving, toezicht en controle 

- Wet milieubeheer en bouwregelgeving 

Betrokkenheid brandweer bij vergunningenproces 

Bureau Adviseur Milieuvergunningen 

Classificatie vuurwerk 

Importvervoer gevaarlijke stoffen 

Bezigen en afleveren vuurwerk (Reglement Gevaarlijke Stoffen) 

RUIMTELIJKE ORDENING 

. Bestemmingsplannen en zonering 

INFORMATIEVOORZIENING 

Informatievoorziening van gemeenten naar burgers 

Informatievoorziening van Rijk naar provinciegemeente 

PREPARATIE EN REPRESSIE INCLUSIEF ORGANISATIE 

HULPVERLENING BIJ ONGEVALLEN, RAMPEN EN CRISES 

Aandachtspunten o.a.: 

PREPARATIE 

. Planvorming 

(rampenplan, -bestrijdingsplan, aanvalsplan e.d.) 

Nationaal Handboek Crisisbesluitvoming 

Deskundigheid personeel 

. Oefenen (bestuurlijk en operationeel) 

. Arbo: 

- Risico inventarisatie en -evaluatie 

- (Beschikbaarheid) beschermingsmiddelen 

ALGEMENE COORDINATIE 

. Alarmering en paraatheid 

. Opschaling 

Samenwerking hulpverleningsdiensten 

Operationele informatievoorziening 

. Bestuurlijke coordinatie 

- Rol burgemeester/opperbevel-bevoegdheid bij rampen 

en zware ongevallen 

Versie d.d 4 december 201 

Primair betrokkenen  

BZK 

Betrokken beleidsdirecties 

VROM/BZK/DefensieN&W 

BZKNROM 

Defensie/VROM 

V&WNROM 

V&WNROM 

V&W4VROM 

VROM 

Rijk 

Rijk 

BZK 

BZK 

BZKNWS 

BZK 

SZW 

SZW 

BZK 

BZK 

BZKNWS/Defensie 

BZK 

BZK 



Operationele leiding (incl. CoRT) 

Verbindingen (telecommunicatie) 

. Meldkamers 

Bijstand (binnen- en buitenland) 
Logistiek 

. Persvoorlichting 

BRON- EN (PRIMAIRE) EFFECTBESTRIJDING (INCL REDDING) 

. Brandbestrijding, technische hulpverlening 

. Redding 

. Meten, registreren en evalueren gevaarlijke stoften 
Ontsmetting (o.a. voertuigen, infrastructuur, mensen) 

. Milleuzorg 

. Toegankelijk en begaanbaar maken, opruimen 

GEZONDHEIDSZORG 

Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen 

Preventieve volksgezondheid 

RECHTSORDE EN VERKEER 

Handhaven openbare orde 
Verkeer regelen 

Bereikbaarheid en afzetting rampterrein 

6~ rtelijk ui 1000.6mr• 

BEVOLKINGSZORG 
Waarschuwen bevolking (o.a. WAS) 

Evacuatie bevolking 
Opvang en verzorging bevolking 

Primaire levensbehoeften bevolking 

Registratie slachtofterslvermisten 
. Overtedenenzorg 

. Identificatie slachtoffers 

. Publieksvoorlichting 

NAZORG EN EVALUATIE 

Aandachtspunten o.a.: 

NAZORG 

Organisatie nazorg 

- Inzet liaisons 
. Rijkscoórdinatie afwikkeling vuurwerkramp 

- Samenwerking Rijk-provincie-gemeente 

Psychosociale hulpverlening 

(richting bevolking en hulpverleners) 

Registratie hulpverleners 

ARBO- diensten (t.b.v. hulpverleners) 

BZK 

BZK 

BZK/VWS 

BZK/Defensie 

BZK 

BZK 

BZK 

BZK 

BZK 

BZK 

BZKIVROM 

BZK 

BZK/VWS 

VWS 

BZK 

BZK 

BZK 
—OM-• 

BZK 

BZK 

VWS/BZK 

BZK 
BZK 

BZK 

BZK 
BZKIVWS 

BZK/VWS 

BZK 

VWS/SZW/BZK 

VWS 

SZW 



GSI 

VROM/BZK/SZW 

SZWNROM/BZK 

. Wederopbouw 

Follow-up Culemborg 

CPR 

ONDERZOEK INCIDENT 

. Coördinatie 1-onderzoeken 

. Strafrechtelijk onderzoek 

Commissie Onderzoek Vuurwerkramp 

FINANCIËLE AFHANDELING 

Commissie Financiële Afwikkeling 

Financiële ondersteuning getroffenen 

Schaderegistratie en -afhandeling 

CONCLUSIE 

FINIBZK/EZ 

FIN/BZK/EZ 

FIN/BZK/EZ 

Betrokken beleidsdirecties 

BZK 

OM 

BZK 



;ZE' 5 aIJL:✓Eh ;.S ,I 0.2e  a 2! 2 

Pels Rijcken 

& Droogleever 

Fortuijn 

advocaten 

& notarissen 

Cor•mriexrlr 
Po:ibn{ 15?'ó 
ijoa .+T iéew Haag 

lArsraQ 
.rV.,.r f,ni 

Koe:nein ju4ansp:cin yo 
GtirQa.. Babyion 
Klf1:C•CCL A 

a»i AA Lk-. Htits 

1.0,,.2.e -

<fatum november 2000 
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Geachte con~, 

Mij bereiken berldrten dat u rechtstreeks ambtenaren van de Staat zou benaderen beb-el%nde 

de vuurwerkramp te Enschede en het voorlopig getuigenverhoor. Zoals ik u reeds bij brief van 

31 oktober jl. heb medegedeeld, mag u zich op grond van regel 18 lid 1 van de Gedragsregels 
voor advocaten niet anders in verbinding stellen met de Staat dan door tussenkomst van mij. 

Ik heb u geen toestemming gegeven rechtstreeks met de Staat in verbinding te treden 

betreffende de vuurwerkvamp te Enschede en het VO *pig getuigenver'ttoer. Op grond van 

regel 18 lid 2 geldt uiteraard een uitsondering voor het re..fLt.i „ks verzenden van een 

oproep om te getuigen aan ambtenaren van de Staat. Gaame verzoek ik u de Gedragsregels 

In aart te nemen. 

Het vorenstaande geldt uiteraard ook voor 1 ,©*• 2 

brief. 

. Ik zend hem een kopie van deze 
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Datum 

27 september 2400 

Ons kenmerk 

£S20001N894B7 

Stad 

2 van 2 AGENDA IBT-vuurwerkramp 

Datum: vrijdag 3 november 2000 

Tijd: 

Lokatie: 

9.00 - 10.30 uur 

Van Limburg Stirumzaal, 2eetage BZK 

1. Openingen mededelingen 

2. Verslag IBT-vuurwerkramp d.d. 6 oktober 2000 

3. Financiën 

a. Stand van zaken Commissie financiële afwikkeling 

- Particulieren 

- Bedrijven 

4. Nazorg 

a. Voorbereiden Kabinetsstandpunt 

5. Onderzoek 

a. Stand van zaken onderzoeken 

br e 

6. Juridische zaken 

a. Voorlopig getuigenverhoor 

b. ~-verzoeken 

T. Wederopbouw 

a. Stand van zaken 

t3. Rondvraag 

9. Sluiting 

Min~ van Binnenlandse Zaken en Koninknrlareiaties •. ,% 
ti •/ 



Ministerie Wan Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Datum 
19 claaber 2000 

Ons kenmest 

ES2000192990 

Aan de leden van het IBT Vuurwerkvamp 

Onderwerp 

Uitnodiging en agenda IBT-vuurwerkramp 

d.d. 3 november 2000 

Geachte leden van het IBT, 

Graag nodig ik u uit voor het IBT vuurwerkramp van vrijdag 3 november 2000, 

van 9.00 tot 10.30 uur in de Van Limburg Stirumzaal op het ministerie van BZK. 

Ik vraag uw speciale aandacht inzake de informatie-bijeenkomsten die de 

rijksinspecties op korte termijn zouden organiseren. Hierover is gesproken tijdens 
het IBT van 6 oktober jl. 

Bijgaand treft u aan: 

1. Agenda voor de bijeenkomst van 3 november a.s.; 

2, het verslag van de bijeenkomst van 6 oktober jl., 
3. de planning tot eind 2000; 

4. het COT-rapport inzake feitenoverzicht rond de vergunningverlening van S.E. 
Fireworks (conform afspraak in het IBT van 6 oktober jl.). 

De overige agendastukken ontvangt u tijdig voor de vergadering. 

Hoogachtend, 

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, 
voor deze, 
de projectleider Vuurwerkramp, 

0 

Onderdeel 
DVIP/Propect ' vinawe+krartip 

lnfloht►ngen 

,••.2.e 
Uw kenmerk 

Blad 
1 van 3 

Aantal bl$agen 
4 

Bezoekadres 
Schedeldeekshaven 200 
2511 EZ Den Haag 

Postadres 
Postbus 20011 

2500 EA Den Haag 



CONCEPT-AGENDA IBT-vuurwerkramp 

Datum: vrijdag 3 november 2000 

Tijd: 

Lokatie: 

9.00 - 10.30 uur 

Van Limburg Stirumzaal, 2eetage BZK 

1. Opening en mededelingen 

2. Verslag IBT-vuurwerkvamp d.d. 6 oktober 2000 

3. Nabespreking AO Vuurwerkramp 31 oktober 2000 

4. Financiën 

a. Stand van zaken Commissie financiéle afwikkeling 
- Particulieren 

- Bedrijven 

5. Nazorg 

a. Voorbereiden Kabinetsstandpunt 

6. Onderzoek 

a. Stand van zaken onderzoeken 

T. Juridische zaken 

a. Voorlopig getuigenverhoor 

b. ~-verzoeken 

8. Wederopbouw 

a. Stand van zaken 

9. Rondvraag 

10.Sluiting 

Minist" vim Blnnentandse Zaken en Koninkrlilorrelmles 

Datum 

19 oktober 2000 

Ons kenmerk 

ES2000192990 

Blad 

2 van 3 
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Planning 

vrijdag 3 november 

9-10.30u IBT Van Limburg Stirumzaal 

donderdag 9 november 

14-15.30 u MBT H1506 (NCC) 

vrijdag 17 november 

Concept voortgangsbericht in MR 

maandag 20 november 

Versturen voortgangsbericht aan TK 

woensdag 29 november 

13-14u 

14.15-15.15u 

15.30-16.30u 

IBT-1 

IBT-F 

IBT-I 

Van Hogendorpzaal 

Spinozazaal 

Van Hogendorpzaal 

dinsdag 5 december 

9.30-11 u IBT Utrechtzaal 

woensdag 6 december 

14-15.30u MBT H1506 (NCC) 

vrijdag 15 december 

Concept voortgangsbericht in MR 

maandag 18 december 

Versturen voorgangsbericht aan TK 

Datum 

19 oktober 2000 

Ons kenmerk 
ES2000192990 

Blad 

3 van 3 



Verslag IBT-vuurwerkramp d.d. 6 oktober 2000 

Aanwezig: 

Afwezig: 

10.2.e 
BZK 

BZK 

VWS 

OM 

AZ 

Defensie 

VROM 

VROM 

V&W 

SZW/AI 

FinanciënllRF 
EZ 

OC&W 

BZK 

BZK 

BZK 

BZK 

BZK 

1. Opening en meàedelingen 

i 0. . e opent de vergadering en stelt;jX)'.2.6 de nieuwe directeur Voorlichting en 

Communicatie van BZK, aan de leden voor. Met-betrekking tot de toegestuurde planning merkt 

op dat wordt afgekoerst op een nieuwe fase, waarin de diverse onderzoeken worden 

ornd. In dat kader dient ook te worden gestart met de activiteiten om te komen tot een g 

kabinetsstandpunt. Dit dient nadrukkelijk te worden verankerd in de besluitvorming. 

Met betrekking tot aanwezigheid bij het MBT d.d. 10 oktober meldt ,1'0.2,.e dat stass Remkes 

aanwezig zal zijn. Ro,2,el voegt toe dat stass Ybema eveneens aanwezig zal zijn. MinFin en 

MinDef zullen bei  n afwezig zijn. 

2. Verslag IBT d.d. 29 augustus 2000 

Pag. 2, b. Financiën, tweede alinea: ff-6 geeft aan dat zij ter vergadering tevens aandacht 

vroeg voor een mogelijk extra financië claim. e Hierop hebben Fin en BZK aangegeven dat 

hiermee rekening wordt gehouden. 

3. Financlën 

a. Stand van Zaken Commissie Financiële Afwikkeling (CFA) 

o..e geeft aan dat de regelingen met betrekking tot de particulieren, na vaststelling door 
College van B&W van Enschede, op 25 september zijn bekend gemaakt. De regelingen 
worden vergoed door het NRF; momenteel een beslag van 35 min. 

Met betrekking tot de regelingen voor bedrijven deelt p 0.2.1 mee dat hierover vooroverleg heeft 

plaatsgevonden tussen Rijk, gemeente, KvK en Deloite Touche. Er zijn twee punten aan de 

orde gekomen: 

1. Tegemoetkoming in geleden materiële schade 

1 



2. Continuiteitsregeling 

De continuïteitsregeling geeft nog enige interpretatieverschillen. De uitgangspunten uit het 

vooroverleg worden voorgelegd aan de bewindslieden van EZ, Fin en BZK; mogelijk aan het 

MBT. Op 12 oktober komt de CFA bijeen. Op 30 oktober is er een bijeenkomst met de 

getroffen ondernemers en het MKB. Gestreefd wordt vóór die bijeenkomst uitsluitsel te krijgen 

over de regelingen. 
Er dient bij de tot stand koming van de financiële regelingen een combinatie te worden 

gemaakt met de wederopbouw-activiteiten teneinde vroegtijdig problemen te onderscheppen. 

[• lP e informeert of er na de bijeenkomst van 12 oktober en het definitieve besluit over de 

(regelingen nog een stuk aan de MR wordt gezonden. -10.2.e beaamt dit. 

1-0.2.e l informeert tevens naar de hoogte van de re é •ngen voor particulieren uit de gelden 
van héTNRF. Gaan deze bedragen tot 35 min? Ook dit beaamt 0 2.e met de mededeling dat 
inderdaad vooralsnog niet over dat bedrag wordt heengegaan. Het Rijk staat los van eventuele 

andere regelingen. , 0.2.e verzoekt de tekst In het voortgangsbericht nogmaals te 
bestuderen, omdat :eze nu suggereert dat het bedrag niet verhoogd kan worden. 

b. Indicatie kosten vuurwerkramp (InspectleslOM/RIJk) 

0,2. licht toe dat de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp (COV) MinBZk heeft verzocht 
een opgave te doen verstrekken van de "apparaatskosten" van het Rijk Het Is niet precies 

bekend wat de achterliggende reden is. De COV beziet ook haar eigen kosten en betrekt 

daarbij mogelijk de gemaakte kosten door het Rijk. Dit punt is in het IBT-F aan de orde 

gekomen. '1 10.2:e] geeft aan dat BZK een voorstel zal doen om te komen tot een overzicht van 
de gemaakt' kosten. 

Nazorg 

a. Voorbereiden Kabinetsstandpunt 

ze geeft aan dat het mogelijk moet zijn om een beredeneerde inschatting te maken van de 

uit omsten en verwachtingen n.a.v. het onderzoek van de COV en de rijksinspecties. 4().2.e 
0,2 vult aan dat de aanpak moet voorkomen dat er tijdsdruk ontstaat bij het verschijnen van 

het rapport van de COV. De ministeries zullen immers onder druk komen te staan bij het 
verschijnen. P1;0.2.d geeft aan dat uitgangspunt is het kabinetsstandpunt gereed te hebben op 
het moment d het at  rapport verschijnt. 

Uitgangspunt bij de voorbereiding op het kabinetsstandpunt zijn de inspectieonderzoeken. 

Daartoe is in het IBT-1 afgesproken dat op korte termijn bijeenkomsten worden georganiseerd 

tussen de beleidsdirecties en de inspecties, teneinde input te krijgen voor de voorbereiding. 

10.2.e brengt naar voren dat Defensie niet direct betrokken is bij de 
inspectieonderzoeken, en hij verzoekt dan ook betrokken te worden bij de bijeenkomsten die 

het terrein van Defensie zouden kunnen raken. 

geeft aan als uitgangspunt te hanteren dat de beleidsdirecties aangeven wat zij aan de 
orde denken te brengen, waarmee zij tevens de verantwoordelijkheden aangeven. 

Met betrekking tot de outline geldt dat de ministeries een voorzet aanleveren t.b.v. de 

bijeenkomsten van de inspecties met de beleidsdirecties. Het IBT wil vervolgens graag vanuit 

dezelfde outline werken. De afzonderlijke inspecties hebben het voortouw in de te organiseren 

bijeenkomsten. 

4. 

2 



a COT-onderzoeWvergunningverlening 

10.2.d, benadrukt het belang van de onderzoeksuitkomsten in verband met de voorbereiding 

op het kabinetsstandpunt. Het COT-onderzoek zal de leden worden toegezonden. 10.2.e 
informeert naar de relevante punten uit het rapport die betrekking hebben op het Rijk. 

c. Afwikkeling Culemborg 
j10.2.e geeft aan dat de COV hier vrijwel zeker op in zal gaan, waardoor het van belang is de 

follow-up van die ramp te bespreken. 

(fo, .• brengt naar voren dat de CPR, onder verantwoordelijkheid van SZW en met 
vertegenwoordigers van VROM, V&W, Defensie en BZK een commissie is, waarvan de status 

niet geheel duidelijk lijkt te zijn. Momenteel wordt de CPR geëvalueerd. De COV is bezig 

mensen rond de CPR te horen, waaronder diverse VROM-medewerkers. 

geeft aan dat sprake is van twee beleidsvragen: 

1. Er ligt een probleem. Als gevolg daarvan wordt het probleem in de volle breedte opgepakt, 
waarbij vele andere vragen worden opgepakt. Vervolgens worden conclusies getrokken die 

ook weer nieuwe punten opleveren, etc. Dit is een tijdrovend karwei. 

2. De CPR is een commissie, maar tegelijkertijd een vergadering van vakgenoten. De gekozen 

constructie is wel punt van aandacht. 

1 0.2_e1geeft aan dat vier betrokken inspecties met het onderwerp CPR aan de slag gaan in 1 

hun onderzoek. Het punt is echter lang blijven liggen. De betrokken inspecties komen pas over 

twee weken bijeen. M , _•e verzoekt BZK hier meer druk op te zetten.,0:2: gaat na bij wie 
het initiatief ligt. 

1 O•è, informeert naar het waarheidsgehalte van het artikel in Vrij Nederland. 
reageert dat het artikel redelijk overeen komt met de feiten (los van de manier 

waarop het is geschreven). 

Voor het voortgangsbericht aan de TK wordt SZW verzocht een tekst aan te leveren over de 

CPR en de te starten onderzoeken. 

Onderzoek 

a. stand van zaken onderroeken 

10.2,ed, reikt de planning van de onderzoeken uit. Hij deelt mede dat de niet-geverifieerde 

deelreconstructies inmiddels zij aangeboden aan de COV. Voor verificatie zijn ze tevens 

aangeboden aan B&W gemeente Enschede, CdK Overijssel, GHOR, de korpsbeheerder en de 

brandweerregio. De verwachting is dat de verificatie eind oktober gereed is, waarna de 

geverifieerde deelreconstructie aan de TK verzonden kunnen worden. De verificatie loopt 

mogelijk nog uit; IGZ met zekerheid. In het voortgangsbericht aan de TK zal worden 
aangegeven welke astoren betrokken zijn bij de verificatie. 

verwijst naar de planning van de analyses. De planning hiervan loopt achter, maar de 

uiterste datum (27 oktober) staat vast, conform afspraak in het IBT-I. •WZ-, geeft aan dat de 

extra tijd vooral zit in de extra check d.m.v. een intercollegiale toetsing. 

Op verzoek van 11n, , _.• zal in het MBT van 10 oktober een geactualiseerd schema - van week 
tot week - worden ingebracht. 

5. 

3 



•1 0.2,e} dringt er op aan rekening te houden met een mogelijke reactie op de planning van de 
COV. 

P.2.eJ informeert naar de publicatie van de rapporten.•0.2,e geeft aan dat er onderscheid is 

in de feitenreconstructie en de analyserapporten. De eerste wordt eind oktober gepubliceerd. 

b. Publicatie reconstructie 

Met betrekking tot de publicatie van de geverifieerde reconstructie zal op 16 oktober een 

bijeenkomst plaatsvinden met de coordinerend inspecteur en de voorlichters van de diverse 

betrokken ministeries. 

Een mogelijke complicatie vormt het onderzoekstempo van het OM- 10,2.e. geeft aan dat eind 
2000 het proces verbaal van de hoofdverdachten gereed is en zal worden verstuurd aan de 

rechtbank. In het proces verbaal zit een deel analyse, maar er staan geen normerende 

opmerkingen in. Het proces verbaal is niet publicabel. Na het aanreiken van het proces verbaal 

zal het nog enige tijd duren voordat de zitting kan plaatsvinden. Mogelijk dat dus pas in 

bijvoorbeeld maart 2001 informatie bekend wordt uit het OM-onderzoek. 

Het vrijkomen van de analyses van de inspecties In december kan het OM-onderzoek 

frustreren. Omgekeerd kunnen door de rechtszitting de inspectieonderzoeken eveneens In een 

ander licht komen te staan. 

Ander aandachtspunt is dat het kabinet om een reactie zal worden gevraagd na de 
analyserapporten, waardoor bewindslieden mogelijk om een uitspraak worden gevraagd over 

zaken die pas later in de rechtszitting aan de orde komen. 

De verhouding strafrechtelijk onderzoek en de andere onderzoeken zijn derhalve punt van 

aandacht voor de voorbereiding op het kabinetsstandpunt. 

6. Juridische zatten 

a. Voorlopig getuigenverhoor 

Op 11 oktober wordt de beslissing van de rechtbank verwacht. 

b. WOE-verzoeken 

Aan de leden IBT-J Is een verzoek uitgegaan om het overzicht ~-verzoeken te actualiseren. 

c. Stand van zaken vuurwerkbeleid 

informeert of er vooruitgang is geboekt op dit punt. F[ .• , beaamt dit met de 

mededeling dat er momenteel een ontwerp-regeling wordt opgesteld, die in december gereed 

is. VROM is doende met Interimbeleid, vanwege het feit dat de AMB te tang duurt en derhalve 

niet kan worden gewacht op definitieve regelgeving. 
L:72:•J informeert of de tekst in het voortgangsbericht dient te worden aangepast. Wolters checkt 
dit. 

7. Wederopbouw 

a Stand van zaken 

i10.2,e jgeeft aan dat in het conceptconvenant nog een aantal problemen Zit, die mogelijk 
het MBT moeten worden voorgelegd: 

- De mate waarin het Rijk bereid is in de komende jaren financieel bij te springen. Met name de 

vraag hoe dit dicht te timmeren. 
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- Hoe worden de prestaties beschreven die Enschede moet leveren? 

- De taakstelling van de Commissie Wederopbouw. waarbij Enschede heeft aangegeven een 

link naar het Rijk te willen. 

11 Q.2.e ' verzoekt hei laatste punt aan de orde te laten komen in het MBT van 10 oktober en 

mogelijk de tekst in het voortgangsbericht te herzien. Hierbij is het van belang dat duidelijkheid 

heerst over wat wel en niet geschreven wordt. '1-0:2.e   

berichten in een enkel geval ruimte lieten aan Enschede om een extra financiële bijdrage te 

vragen. . 02.-é1 UE2.-é1 brengt naar voren dat de teksten altijd worden afgestemd met de betrokken 
ministeries. h6-2:e zet uiteen dat in een eerdere brief van MinGSI aan Enschede een 

passage was opgenomen die voor meer uitleg vatbaar was. 

. e informeert of de prestaties in het nieuwe convenant moeten worden vastgehouden. 

Besloten wordt dat bovenstaand punt over de te halen prestaties bestuurlijk wordt opgepakt 

met Enschede. Hierbij speelt met name het feit dat de komende drie jaar prestaties vanuit het 

vorig convenant niet worden gehaald. Hierover wordt contact opgenomen met MinGSI. 

8. Voortgangsbericht aan de Tweede Kamer 

- De passage over de financiën van de wederopbouw wordt, na overleg tussen Fin en GSI, 

aangepast. 

- SZW heeft een tekstsuggestie m.b.t. NRF. 

1Q,2.e informeert naar de financiën van de in het voortgangsbericht genoemde VWS 

gezondheidsonderzoeken; zijn deze al begroot? f1 0,2.41 reageert dat financieel gezien eerder te 
krappe besluiten zijn genomen, hetgeen aan de orde is geweest in het vorig IBT. De financiën 

m.b.t. gezondheidsonderzoeken dienen dan ook opnieuw opgenomen te worden. jl,d,2.,e 
geeft aan dat in het voortgangsbericht niet genoemd kan worden wat niet gefinancierd Is. 

I,M:g reageert dat het onderwerp in het MBT besproken kan worden, waarna de teksten 
mogelijk kunnen worden ingekort. 

- V&W zal bilateraal een tekstaanpassing doorgeven. 

-102e  l informeert wie onderzoek doet naar de oorzaak van de ramp, aangezien de 
inspecties dit niet oppakken. IWm-9 verwijst naar het TNO-onderzoek dan momenteel in 
Engeland wordt uitgevoerd in opdracht van het COV, Inspecties en OM. Het onderwerp wordt 

meegenomen in de bespreking tussen de voorlichters op 16 oktober as. 

-M 0.2.el heeft nog twee bijdragen voor het voortgangsbericht: 1. Onderzoek naar labelling en 
2. De vergunningen. 

9. Rondvraag 

10. Sluiting 

P 0.`₹,ej sluit de vergadering. 
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Aan de leden van het IBT Vuurwerkramp 

332 

Ministerie von Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Onderwerp 

Uitnodiging en agenda IBT-vuurwerkramp 

d.d. 5 december 2000 

Geachte leden van het IBT, 

Graag nodig ik u uit voor het IBT vuurwerkramp van dinsdag 5 december 2000, 

van 9.30 tot 11.00 uur in de Utrechtzaal op het ministerie van BZK. 
Bijgaand treft u aan: 

1. De concept-agenda voor de bijeenkomst van 5 december, 

2. Het verslag van de bijeenkomst van 3 november jl.; 
3. De leidraad kabinetsstandpunt Vuurwerkramp. 

Ik vraag uw speciale aandacht voor de tijdens het IBT van 3 november jl. 

toegezegde leidraad kabinetsstandpunt Vuurwerkramp. Dit Is een uitwerking van 
het eerder in het IBT d.d. 6 oktober jl- besproken "plan van aanpak 

kabinetsstandpunt vuurwerkramp". 

In tegenstelling tot het besprokene in het IBT van 3 november, zal géén 

geannoteerde inhoudsopgave worden voorgelegd aan het MBT van 6 december, 
maar een groslijst van onderwerpen. Zie hiervoor de bijlage. 

Conform afspraak ontvangen wij gaarne uiterlijk 27 november betreffende 

departementale groslijst, zodat deze kan worden samengevoegd met de andere 
groslijsten t.b.v. het 18T en MBT. 

De overige agendastukken ontvangt u tijdig voor de vergadering. 

Hoogachtend, 

DE MINISTER VAN BINNENLAADSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, 
voor deze. 

N e 

neturn 

21 november 2000 
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MUM 

21 november 2000 

Ons kenmerk 

ES2OMM154 

Blad 

2 van 2 CONCEPT-AGENDA MT-vuurwerkramp 

Datum: 

Tijd: 

Lokatie: 

dinsdag 5 december 2000 

9.30 - 11.00 uur 

Utrechtzaal. te etage BZK 

1. Openingen mededelingen 

2. Verslag IBT-vuurwerkramp d.d. 3 november 2000 

3. AO Vuurwerkramp 12 december 2000 

a. Vooruitblik op het Algemeen Overleg 

4. Voorbereiding Kabinetsstandpunt 

5. Financiën 

a. Stand van zaken Commissie financiële afwikkeling 

- Particulieren 

- Bedrijven 

6. Nazorg 

7. Onderzoek 

a. Stand van zaken inspectie-onderzoeken 

8. Juridische zaken 

a. Voorlopig getuigenverhoor 

b. ~-verzoeken 

9. Wederopbouw 

a. Stand van zaken 

10.Voortgangsbericht Tweede Kamer 

11.Planning 2001 

12. Rondvraag 

13.Sluiting 

MinrfkAk von Binnenlandse Zaken an Kantnkr4ksmhties 



Verslag IBT-vuurwerkramp d.d. 3 november 2000 

Aanwezig: 

Afwezig: 

10.2.e BZK VWS 

Justitie 

AZ 

Defensie 
VROM 

V&W 

SZW/AI 
Financiën/1RF 

EZ 

BZK/IBR 

BZK/GSIB 

BZK 

BZK 

OUW 

BZKNLC 

1. Opening en mededelingen 

Goet opent de vergadering bij afwezigheid van P,2, 

2. Verslag IBT d.d. 6 oktober 2000 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan de verslaglegger. 

3. AO Vuurwerkramp 31 oktober 2000 
Het AO heeft geen doorgang gevonden. 

4. Kabinetsstandpunt 

VRONI: ij 0_2,ë" igeeft aan niet bekend te zijn met de stand van zaken. 

Defensie "©.,  ,e , ' s geeft aan in overleg met VROM te zijn over de aanpak. 
Justitie: 10:2.e geeft aan dat de behandelend OvJ de stukken van de inspectie heeft mogen 

inzien, maar nog geen actie heeft ondernomen m.b.t. het kabinetsstandpunt. Zij geeft aan dat 
er een tweeslachtigheid ontstaat, vanwege het strafrechtelijke terrein waarop de zaken 

betrekking hebben. •IDI è] benadrukt het belang van het leggen van dwarsverbanden met de 

inspectie-onderzoeken. 

SZW: 10.2,9— 1 geeft aan dat maandag 6 november het eerste formeel overleg plaatsvindt. 

Nog dezelfde week wordt nog een tweede overleg belegd, waarbij tevens iemand van BZK 

wordt uitgenodigd. 

GSB: 10., 2,e , ', geeft aan dat GSI aansluit bij de activiteiten van BZK/directie Brandweer en 

Rampenbestrijding. 

V&W: o geeft aan dat inmiddels een bijeenkomst is gehouden met de RVI. De activiteiten 

om te komen tot een kabinetsstandpunt worden vanaf heden opgepakt, waarbij de 

beleidsdirectie op basis van het inspectieonderzoek conclusies opstelt. Een planning volgt nog. 
Financiën: 10.2.e geeft aan dat Financiën een andere rol heeft in deze en daarom vooral naar 

de raakvlakken kijkt. 

VWS: M á,„ 2—.é ] verwacht dat rond 9 november een conceptanalyse met conclusies gereed is. 

Op basis daarvan kunnen de eerste stappen m.b.t. het kabinetsstandpunt worden gezet. Hij 
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geeft aan dat de beleidsdirectie enigszins werd overvallen door het verzoek om een outline, 

omdat het initiatief bij IBR zou liggen. geeft aan dat op basis van het in het vorig B 1 

geaccordeerde "plan van aanpak kabinetsstandpunt de diverse beleidsdirecties de activiteiten 

zouden oppakken. Vanuit BZK zal op korte termijn een aanzet tot de concept-inhoudsopgave 

worden aangereikt. Deze zal worden gebaseerd op de toegezonden BZK-outline. 10,2 e geeft de 

leden IBT de suggestie mee om, evenals bij BZK, medewerkers vrij te maken om de 

activiteiten m.b.t. het kabinetsstandpunt op te pakken, zodat de planning (vóór kerst) gehaald 

kan worden. 

0,2,e deelt mede dat op 28 november een overleg plaatsvindt tussen MinBZK en Oosting. (NB: 

dit is inmiddels vastgesteld op 29 november.) 

5. Financiën 

a. Stand van Zaken 

o.2.e geeft de stand van zaken: 

- De regelingen m.b.t. particulieren, zoals autoschade, worden Inmiddels uitgevoerd. Met 

betrekking tot roerende zaken moet nog worden gestart. De uitvoeringsorganisatie Laser heeft 

de activiteiten inmiddels opgepakt. 

- Er heeft zich een nieuwe kwestie aangediend. Op basis van de situatie in Enschede zijn op 

16 mei 13.00 uur de binnenste en buitenste ring vastgesteld. Inmiddels is gebleken dat een 

groep bewoners nu buiten elke regeling valt. Hierdoor voelen zij zich niet erkend als 

slachtoffer. Het college van BSW heeft daarom de CFA verzocht om na te gaan of voor deze 

groep een aparte regeling moet worden getroffen. Het zijn echter uiteenlopende gevallen, 

waardoor een regeling moeilijk op te stellen lijkt. Het onderwerp is geagendeerd voor de 
volgende CFA-vergadering. 

- Naar aanleiding van bovenstaande zal: de voorzitter van de CFA contact opnemen met de 

diverse stichtingen die geld hebben ingezameld. Mogelijk dat deze stichtingen financieel 

kunnen bijdragen aan de extra regeling. 

- De regelingen m.b.t. bedrijven: 

Het Rijk heeft overeenstemming over de regelingen, echter de financiële overzichten van 

Deloitte & Touche en BCE bleken niet overeen te komen. Het IRF vond het voorliggende 
overzicht daardoor onduidelijk. De CFA is verzocht om één financieel overzicht te leveren. 

Inmiddels is dit geregeld en bestaat er overeenstemming. 65 min exclusief max. 15 % 

uitvoeringskosten_ 

MinFin wordt voorgesteld een voorschot van 25 min in de najaarsnota op te nemen. De 

regeling wordt naar verwachting vastgesteld in de MR van 10 november. Diezelfde middag 

geven Ybema en Mans een persconferentie in Enschede. 

6. Onderzoek 

a. Stand van zaken onderzoeken 

1'0,2'.'e' verwijst naar de planning. De concepten van de analyses worden (na verzending 
aan NOV voorgelegd aan de betrokken diensten en bestuur ter verificatie. 
b. Publicatie teltenreconstructies 

De feitenreconstructies zijn besproken in Enschede. Ter ore is gekomen dat Enschede de 

reconstructies liever niet, los van de definitieve rapporten, openbaar wil maken. Ook is er 

bezwaar tegen de inhoud. Politie en GGD sluiten zich hierbij aan. Het OM heeft geen bezwaar 

tegen publicatie. 

De aanbiedingsbrief voor de TK is voorgelegd aan Enschede en zal op basis daarvan nog 
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worden aangepast. 

De leden IBT bespreken de brief eveneens. Er worden nuanceringen aangebracht, zoals het 

feit dat in de eerste uren na de ramp zaken zijn voorgevallen de mogelijk niet in het overzicht 

terugkomen. Tevens wordt aangegeven dat eventuele gaten in het overzicht nog worden 

opgevuld. 

Hedenmiddag wordt een nieuw concept aan de leden IBT-1 en IBT verzonden. Afgesproken 

wordt dat alle betrokken ministeries de brief paraferen. 

De brief staat geagendeerd voor het MBT van 9 november. 

Het OM/Justitie worden. evenals provincie en gemeente, betrokken bij de voorlichting omtrent 

de publicatie van de feitenreconstructie. 

c. Publicat/e concept-Inspectierapporten 

Zie planning. 

7. Juridische zaken 

a. Voorlopig getuigenverhoor 

Het onderwerp is in het IBT-J uitgebreid aan de orde gekomen. De verhoren vinden plaats 

tussen 20 november en 6 december. Het betreft naar verwachting 15 personen, waaronder 

een aantal die nog niet bekend waren. Het betreft onder andere medewerkers van gemeente, 

Defensie en VROM. 

Het dossier van Culemborg is steeds meer centraal gesteld. Zowel bij gemeente als bij Justitie 

zijn hiervoor WOB-verzoeken binnengekomen. Een zorgvuldige voorbereiding is van groot 

belang, waarbij dient te worden afgestemd met provincie en gemeente. Er is overleg met de 

landsadvocaat. 

b. WOB-verzoeken 

Enschede heeft gemeld dat het OM geen bezwaar meer maakt tegen openbaarmaking van 

enkele dossiers die eerder in beslag waren genomen. Enschede zal deze dossiers derhalve 

vrijgeven. Afstemming met het Rijk hierover is van groot belang. 0.2, gaat na wat de te 

volgen lijn is en koppelt dit terug naar de leden IBT. 

8. Nazorg 

a. Gezondheidsonderzoek 

(1©.2.e deelt mede dat de doorlooptijd van het gezondheidsonderzoek langer wordt. Er wordt 

een brief verzonden aan de gemeente over het plan van aanpak. Het projectplan van de 

gemeente wordt niet in z'n geheel goedgekeurd. 

( o geeft aan dat Wagenaar (PvdA) een werkbezoek heeft gebracht aan Enschede, waarna 

zij aandacht vroeg voor de capaciteit van het iAC v.w.b. allochtone hulpverleners. 

deélt mede dat hiervoor ruim aandacht is door VWS. In de voortgangsrapportage zal hieraan 

extra aandacht worden besteed. Hij koppelt dit terug naar 10..2.e 
b. Opslag vuurwerk 

a Briet•1 0.2e te Enschede 

r 0.2,e benadrukt dat de opslag van vuurwerk en het geval  { 2e niet met elkaar mogen 

worden verward. De brief m.b.t. •O:Pé7• wordt op ambtelijk niveau afgehandeld en komt hier 
verder niet aan de orde. 

Een permanente oplossing voor vuurwerkopslag ligt nog voor bij MinVROM. Er zijn naast 

Haarman meer bedrijven die een oplossing zoeken voor (tijdelijke) opslag i.v.m. de controles 

die door VROM worden uitgevoerd. Daarbij is er een extra behoefte aan opslag m.b.t. oudjaar. 

Het probleem valt in drie zaken uiteen: 

1. Zoektocht naar interim-oplossingen, anders kan het Rijk niet optreden tegen overtreders. 
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2. Definitieve oplossing. De voorbereiding van nieuwe regelgeving gaat nog enige tijd kosten. 

Naar verwachting in de loop van 2001. 

3. De mogelijkheden om tijdelijk opgeslagen vuurwerk veilig te vernietigen. 

Naast VROM ligt er ook een verantwoordelijkheid bij Financiën. Ook is wellicht financiële steun 

benodigd voor een permanente oplossing. 

rj-p-,2,e 1 informeert wat de acties voor de komende tijd zijn.1 O.Z.e jacht het van belang 
• i •eiMBT wordt geïnformeerd, waarbij ook wordt besproken wat dé lijn naar de toekomst is. 
1 0.2,e. suggereert een notitie te zenden aan het MBT. Echter wat wordt verwacht aan 

besluitvorming? .2.e brengt naar voren dat niet het IBT of MBT, maar de MR dient te 

besluiten over de verdere voortgang. Laanen geeft de voorkeur aan een afkadering op 

ambtelijk niveau. 

Besloten wordt dat het MBT wordt geïnformeerd middels een notitie, die wordt beëindigd met 

de mededeling dat op een later tijdstip in de MR besluitvorming aan de orde zal zijn. VROM 

bereidt de notitie voor en meldt de verder aanpak. 

Op ambtelijk niveau wordt verder gewerkt aan de problematiek. Hierbij wordt ook V&W 

betrokken, vanwege binnenkomst en vervoer. P'0- U doet de suggestie ook de 

vuurwerkbranche te betrekken. 

9. Wederopbouw 

a. Stand van zaken 

b. Concept-convenant Wederopbouw 

De Commissie Wederopbouw is van start gegaan. Op 7 november vindt de eerste bijeenkomst 

plaats. De Commissie gaat uit van de peilers uit het stadsconvenant; de daarin opgenomen 

prestaties wil ze handhaven. Daarbij wordt financiële steun gezocht.' 0;Z • verwijst naar 
de drie actiepunten in het toegezonden stuk. 

De bestuurlijke bereidheid bestaat om Enschede te geven wat daadwerkelijk nodig is. Hierover 
volgt overleg op 6 november. 

Er is nog een knelpunt: de schade buiten de ring (en dus niet alleen tussen de ringen.) Dit is 

echter een punt voor de CFA, het is niet opgenomen in het werkkapitaal van wederopbouw. 

[10.2.e geeft aan dat de 59 min voor sanering is meegenomen in het werkkapitaal van 270 min. 

Na een periode kan worden gekeken of er verder nog financiële behoefte bestaat. Het 

convenant dient nu niet te worden aangepast m.b.t. de sanering en 

voor de tekst hierover te schrappen. 

pleit er dan ook 

Met betrekking tot de ringen merkt hij op dat hier procedureel naar dient te worden gekeken. 

Wat is de daadwerkelijke schade? Tevens dient te gemeente te worden verzocht deze vraag 
formeel voor te leggen aan de CFA. 

10. Voortgangsbericht aan de Tweede Kamer 

•?_ J verzoekt een ieder z.s.m. teksten aan te leveren ten behoeve van het voortgangsbericht. 

11. Rondvraag 

12. Stuiting 
90:2_e sluit de vergadering. 
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Notitie 

Aan 

LedenlBT 

Van 

11 0.2,e 
ulnparaaf 

Projectleider VWR 

Afschrift aan 

onderwerp 

Leidraad 

Kabinetsstandpunt 

Vuurwerkramp 

M~ Mal 

Bijgaand treft u aan de leidraad om te komen tot het kabinetsstandpunt naar 

aanleiding van de vuurwerkramp te Enschede. Het is een uitwerking van het 

eerder in het IBT d.d. 6 oktober 11. besproken plan van aanpak kabinetsstandpunt 
vuurwerkramp" met kenmerk ES2000/90426, d.d. 3 oktober 2000. 

Samenstellinq 

Mede op basis van de conclusies en aanbevelingen van de inspecties en de 

Commissie Onderzoek Vuurwerkramp (COV) zal het kabinetsstandpunt worden 

opgesteld. De rapportages door de inspecties worden opgezet volgens de fysieke 

veiligheidsketen: 

• Pro-actie. 

• Preventie, 

• Preparatie, 

Repressie, 

• Nazorg. 

Ook de structuur van het onderzoek door de COV past binnen het stramien van 

de fysieke veiligheidsketen. Deze onderverdeling zal derhalve ook worden 

toegepast bij het kabinetsstandpunt. 

Het kabinetsstandpunt zal Ingaan op de conclusies (positieve en negatieve) van 

de inspecties en de COV. Op basis hiervan wordt een probleemanalyse gemaakt 

en wordt aangegeven wat de op basis hiervan op te stellen aanbevelingen 

betekenen voor het beleid, Het beleid heeft met name betrekking op pro-actie en 

preventie, preparatie (van de repressie) inclusief organisatie hulpverlening bij 

ongevallen, rampen en crises en nazorglevaluatie. Het beleid heeft geen 

betrekking op de repressie zelf, aangezien knelpunten bij de repressie in de 

preparatie-fase moeten worden opgelost. 

M;n$suía uon Binnenlandse Zaken rr KoninlAbrelstiet 

Datum 
20 november 2000 

Kenmerk 
ES2000M156 

onderdeef 
DGOOVlDVIPJProject 
Vuurwerkramp 

Inlichtingen 

Blad 
1 van 6 

Aantal bWagen 



Datum 

20 november 2000 

Kenmerk 

ES20WM156 

Stad 

2 van 6 N.a.v. de lessen van de Bijlmer kan wonden gesteld dat het nuttig is om eik 

hoofdstuk af te sluiten met een actiepuntenlijst. Er dient tevens aandacht te 

worden besteed aan de financiële consequenties. 

Er moet worden geanticipeerd op de gevoelens van Enschede en de provincie 

met betrekking tot hun inbreng in het standpunt. 

Planninq 

Zoals besproken tijdens het IBT d.d. 3 november jl, zou tijdens het MBT van 6 

december een eerste outline van het kabinetsstandpunt aan de orde komen, 
waarbij gedacht werd aan een geannoteerde inhoudsopgave. Echter gezien de 

gevoeligheidheid van de informatie is besloten om vooralsnog uit te gaan van een 

groslijst van onderwerpen die (mogelijk) aan de orde zullen komen in het 

uiteindelijke kabinetsstandpunt. De inhoudelijke uitwerking zal bij de betreffende 

informatie-uitwisseling nog achterwege blijven. Zodra de definitieve 

inspectierapporten zijn aangeboden aan de Tweede Kamer zal inhoudelijke 

uitwerking alsnog interdepartementaal wonden afgestemd. 

Bij de uitwerking van de groslijst - na publikatie van de definitieve 
inspectierapporten - wordt aan de onderwerpen een probleemanalyse gekoppeld, 

op basis waarvan beleidsuitgangspunten worden geformuleerd. Deze 

"paragrafen" worden, indien van toepassing, afgesloten met de financiële 

consequenties. Voor deze activiteiten zijn de betreffende beleidsdirecties 

verantwoordelijk. Hen wordt verzocht deze gegevens uiterlijk 27 november as., 

aan te leveren aan de Projectgroep Vuurwerkramp. Vervolgens wordt zorg 

gedragen voor een interdepartementaal overzicht dat wordt voorgelegd aan het 

IBT van 5 december en het MBT van 6 december. 

Inmiddels is bekend geworden dat de COV haar rapport waarschijnlijk in februari 

2001 gereed zal hebben. Hiermee is rekening gehouden in de planning. 

Deze ziet er derhalve als volgt uit: 

Wie Wanneer 

3 november 2000 

tweede en derde 

week november 

Wat 

bespreken planning en plan van 

aanpakinlBT 

samenstellen groslijst tbv concept 

kabinetsstandpunt, gebruik 

makend van beschikbare 

concept/defindieve rapportages 

inspecties 

verzending departementale 

groslijst aan proiectgroep vwr 

opstellen concept 

interdepartementale groslijst 

bespreken concept groslijst In IBT 

beleidsdirecties 

uiterlijk 27 november beleidsdirecties 

projectgroep vwr laatste week 

november 

5 december 2000 
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owum 

20 november 2000 

Kenmerk 

ES2000198t58 

3 van Wie Wanneer 

6 december 2000 

december projectgroep vwr 

Lo.m. 

beleidsdirecties 

beleidsdirecties eind januari 2001 

Wat 

bespreken concept groslijst in 

MBT 

opstellen concept 

kabinetsstandpunt op basis van 

MBT en definitieve rapportage 

inspectieonderzoeken 

voorleggen concept 

kabinetstandpunt aan 

bewindspersonen 

opstellen concept-finale dossier 

op basis van uitkomsten 

inspectie-onderzoeken en _ 

onderzoek COV 

voorleggen concept-finale dossier 

aan gemeente en provincie 

voorleggen finale dossier aan 

bewindspersonen 

akkorderen via MR 

februari 2001 beleidsdirecties, 

gecoordineerd 

door projectgroep 
vwr 

projectgroep vwr 

projectgroep vwr 

februarimaart 2001 

z.s.m. na 

gereedkomen 

Documentatie 

Bij de tot stand koming van het kabinetsstandpunt kan gebruik worden gemaakt 
van de volgende documenten: 

1. De rapportages, met name de lessous learned, van de onderzoeken naar 

aanleiding van de Bijlmerramp, de ramp met de Hercules en de ramp met de 

Dakota. 

2. De rapporten van de Inspecties, de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp en -

mogefijk - van het OM naar aanleiding van de vuurwerkramp. 

3. Alle overige rapporten en documenten, zoals bijvoorbeeld het COT-onderzoek 

naar de vergunningsverlening, de ambtelijke nota inzake de bevindingen over 

het rampenbestrijdingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer, het 

onderzoek van D. Berghuis en het dossier Culemborg. Ook valt te denken aan 

de verslagen van de reeds gehouden Algemene Overleggen met de vaste 

commissie van BZK over de vuurwerkramp. 

4. Tevens kan gedacht worden aan de via de WOB-verzoeken vrijgekomen 

documenten, zoals de verslagen van de rampenstaf te Enschede of die van 

het Nationaal Coordinatie Centrum. 

5. Tot slot de reconstructie van de vereniging van slachtoffers van de ramp, die 

op 16 november 2000 gepresenteerd werd. 

Vanuit de betrokken beleidsterreinen zal verder aanvullend materiaal betrokken 

dienen te worden, hetgeen buiten de verantwoordelijkheid van de projectgroep 

vuurwerkramp valt. 
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Grosilist 

Op basis van het eerder aan de IBT uitgereikte BZK-outline is onderstaande 

groslijst samengesteld. Het bevat onderwerpen die aan de orde (zouden kunnen) 

komen in het definitieve kabinetsstandpunt. De groslijst vormt direct de basis voor 

de indeling van het definitieve dossier. 

Indeling primair betrokkenen  

INLEIDING BZK 

ALGEMENE REACTIE OP OE RAPPORTAGES Betrokken beleidsdirecties 

PRO-ACTIE EN PREVENTIE 

Aandachtspunten o.a.: 

VERGUNNINGEN 

Vergunningenproces, incl. naleving en controle 

Betrokkenheid brandweer bij vergunningenproces 

VROM/BZK/Defensie 

BZKNROM 

Bureau Adviseur Milieuvergunningen Defensie/VROM 

Classificatie vuurwerk VROM 

Importvervoer gevaarlijke stoffen ~/VROM 

INFORMATIEVOORZIENING 

Informatievoorziening van gemeenten naar burgers Rijk 

Informatievoorziening van Rijk naar provinciegemeente Rijk 

PREPARATIE EN REPRESSIE INCLUSIEF ORGANISATIE 

HULPVERLENING BIJ ONGEVALLEN, RAMPEN EN CRISES 

Aandachtspunten o.a.: 

PREPARATIE 

. Planvorming 

(rampenplan, -bestrijdingsplan, aanvalsplan e.d.) 

Nationaal Handboek Crisisbesluitvoming 

BZK 

BZK 

Deskundigheid personeel BZKNWS 

Oefenen (bestuurlijk en operationeel) BZK 

Risico inventarisatie en -evaluatie SZW 

(Beschikbaarheid) beschermingsmiddelen SZW 

ALGEMENE COORDINATIE 

. Alarmering en paraatheid BZK 

Opschaling BZK 

Samenwerking hulpverleningsdiensten BZK/VWS 

Oalum 

20 november 2000 

Kenmerk 

ES2000MI56 

Bind 
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Datum 

20 november 20M 

Kenmerk 

ES2000MIS6 

Bled 

5 van 6 Operationele informatievoorziening BZK 

Bestuurlijke coordinatie 

- Rol burgemeester/opperbevel-bevoegdheid bij rampen 

en zware ongevallen 

Operationele leiding (incl. CoRT) 

BZK 

BZK 

Verbindingen (telecommunicatie) BZK 

. Metdkamers BZKNWS 

Bijstand (binnen- en buitenland) BZK 

Logistiek BZK 

. Persvoorlichting BZK 

BRON- EN (PRIMAIRE) EFFECTBESTRIJDING (INCL REDDING) 

. Brandbestrijding, technische hulpverlening BZK 

. Redding BZK 

Meten, registreren en evalueren gevaarlijke stoffen BZK 

Ontsmetting (o.a. voertuigen, infrastructuur, mensen) 

. Milieuzorg 

. Toegankelijk en begaanbaar maken, opruimen 

BZK 

BZK/VROM 

BZK 

GEZONDHEIDSZORG 

Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen BZKNWS 

Preventieve volksgezondheid VWS 

RECHTSORDE EN VERKEER 

Handhaven openbare orde BZK 

Verkeer regelen BZK 

Bereikbaarheid en afzetting rampterrein BZK 

Strafrechtelijk onderzoek OM 

BEVOLKINGSZORG 

Waarschuwen bevolking (o.a. WAS) BZK 

Evacuatie bevolking BZK 

Opvang van verzorging VWS/BZK 

Primaire levensbehoeften bevolking BZK 

Registratie slachtoffers/vermisten BZK 

. Overledenenzorg BZK 

. Identificatie slachtoffers BZK 

. Publieksvoortichting BZKNWS 

NAZORG EN EVALUATIE 

Aandachtspunten o.a.: 

NAZORG 

. Organisatie nazorg BZKNWS 
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- Inzet liaisons 
Rijkscoördinatie afwikkeling vuurwerkramp 
- Samenwerking Rijk-provincie-gemeente 

Psychosociale hulpverlening 
(richting bevolking en hulpverleners) 
Registratie hulpverleners 
ARBO-diensten (t.b.v. hulpverleners) 
Wederopbouw 
Follow-up Culemborg 
CPR 

ONDERZOEK INCIDENT 
Coórdinatie [-onderzoeken 
Strafrechtelijk onderzoek 
Commissie Onderzoek Vuurwerkramp 

FINANCIÉLE AFHANDELING 
Commissie Financiële Afwikkeling 
Financiële ondersteuning getroffenen 
Schaderegistratie en -afhandeling 

CONCLUSIE 

Datum 
20 november 2000 

Kenmetk 

ES2000r98t 66 

a" 
6 van 6 

BZK 

VWS 

VWS 
SZW 
GSI 
VROWBZKiSZW 
SZW/VROWBZK 

BZK 
OM 
BZK 

FIN/BZK/EZ 
FIN/BZK/EZ 
FINIBZK/EZ 

Betrokken beleidsdirecties 
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333 

Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding 

Onderzoek: Enschede 

Aan : Inspecteurs IBR 
Van :40.2e 
Onderwerp :brarnswrnr ver aspect rampenbestrijding 
Datum : 28 mei 2000 

Bij het onderzoek Enschede kunnen (in ieder geval) drie taken voor de IBR worden onderscheiden: 
- coördinatie inspecties; 
- brandweeroptreden tot de explosie; 
- de rampenbestrijding. 
Aan de eerste twee wordt volop gewerkt. Aan het onderzoek van de rampenbestrijding moet nog 
invulling wonden gegeven. 

in het overleg met de andere inspecties zijn de hoofdonderzoeksvragen van de IBR voorlopig als 
volgt geformuleerd: 
• Had een andere brandweerinzet de uiteindelijke gevolgen kunnen voorkomen? 
• Heeft de rampenbestrijdingsorganisatie adequaat gefunctioneerd? 

De COV (Commissie onderzoek vuurwerkramp) moeten we binnenkort informeren wat we wel en 
niet zullen onderzoeken. 

In eerder overleg hebben we min of meer afgesproken dat L 
de rampenbestrijding zullen bezighouden. 

n'10,2ej zich het onderzoek van 

Er zal binnenkort een (deel)onderzoeksplan voor dit deel van het onderzoek moeten komen. 
Als voorbereiding daarop lijkt het mij zinvol om hierover te brainstormen. Ik stel voor om dat in de 
loop van maandagmiddag 29 mei te doen (13.30 uur). 



Plan van aanpak 

EVALUATIE ONDERZOEK 

GENEESKUNDIGE HULPVERLENING 

SLACHTOFFERS 

VUURWERKRAMP 

ENSCHEDE 

Inspectie voor de Gezondheidszorg 

mei 2000 



Het IGZ onderzoek zal uit twee delen bestaan: 

a. deel 1: 

Deelname aan het gezamenlijke onderzoek, d.w.z. het onderzoek in de periode tussen de 
eerste melding op de CPA en de opvang op het juiste bed van de laatste gewonde, en: 

b. deel 2. 

Een eigen onderzoek naar: 

• de (organisatie van de) geneeskundige hulpverlening en nazorg aan de slachtoffers van de 
ramp in de daarop volgende periode; 

• waarborgen voor de continuïteit van de zorg bij die voorzieningen die zoveel schade hebben 
opgelopen dat zij geheel of gedeeltelijk zijn uitgevallen (verzorgingshuis, huisartsenpraktijk, 
e.a.) 
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Deel i 

Het gezamenlijke onderzoek. 

Het gezamenlijke onderzoek zal bestaan uit een gezamenlijk deel en een individueel gedeelte. 
In het gezamenlijke gedeelte van het onderzoek zal het accent worden gelegd op de onderlinge 
samenwerking en afstemming van de drie hulpverleningsdiensten. Het individuele IGZ gedeelte 
van het onderzoek zal omvatten: 

• de coordinatie en de organisatie van de geneeskundige hulpverlening op het rampterrein 
(GGD, CPA, ambulancediensten, mmt's, trauma heli, Nederlandse Rode Kruis) 

• de coordinatie en de organisatie van de geneeskundige hulpverlening door de partners in de 
keten ( ziekenhuizen, huisartsen, RIAGG, GGD medisch milieu) 

1.1 Doelstelling 

algemeen 

De doelstelling van dit onderzoek is nagaan of de hulpverlening door de instellingen in de 
gezondheidszorg in het verzorgingsgebied Twente aan de slachtoffers tijdens en gedurende de 
eerste periode na de ramp is georganiseerd en verleend volgens de daartoe geldende wettelijke 
normen, regels, procedures en afspraken. 

specifiek 

• onderzoek naar functioneren GGD (coordinatie geneeskundige hulpverlening ) 
• onderzoek naar functioneren CPANC wagen ( alarmering, coordinatie en regeling vervoer) 
• onderzoek naar SMH ambulancezorg en medisch leider rampterrein ( beoordelen/triëren 

patiënten) 
• onderzoek naar verlenen medische hulp MMT, heli traumateam, ambulancediensten binnen 

en buiten de regio, ook landsgrensoverschrijdend 
• onderzoek naar eerste opvang ziekenhuizen binnen en buiten de regio, inclusief calamiteiten 

hospitaal 
• onderzoek naar rampenhulpverlening NRK 
• onderzoek naar eerste opvang door huisartsen 
• onderzoek naar eerste opvang door RIAGG 
• onderzoek naar voorkomen schadelijke effecten milieu GGD (asbest e.d.) 
• onderzoek naar inrichting en functioneren gewondennest(en) 

1..2 Vraagstelling 

Centrale vraagstelling 

Is de hulpverlening door de Instellingen in de gezondheidszorg in het verzorgingsgebied Twente 
aan de slachtoffers tijdens en gedurende de eerste periode na de ramp georganiseerd en 
verleend volgens de daartoe geldende wettelijke normen, regels, procedures en afspraken. 
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Deelvragen 

• Warende betrokken (coordinerend) GGD'en voldoende voorbereid op hun taak en hebben 
zij deze volgens de daartoe geldende wettelijke normen, regels, procedures en afspraken 
uitgevoerd? 

• Waren de betrokken CPA's voldoende voorbereid op hun taak en hebben zij deze volgens de 
daartoe geldende wettelijke normen, regels, procedures en afspraken uitgevoerd? 

• Waren de betrokken ambulancediensten, binnen en buiten de regio, voldoende voorbereid 
op hun taak en hebben zij deze volgens de daartoe geldende wettelijke normen, regels, 
procedures en afspraken uitgevoerd? 

• Waren de betrokken MMT en helitraumateams , binnen en buiten de regio, voldoende 
voorbereid op hun taak en hebben zij deze volgens de daartoe geldende wettelijke normen, 
regels, procedures en afspraken uitgevoerd? 

• Waren de betrokken ziekenhuizen, binnen en buiten de regio, voldoende voorbereid op hun -
taak en hebben zij deze volgens de daartoe geldende wettelijke normen, regels, procedures 
en afspraken uitgevoerd? 

• Was het NRK voldoende voorbereid op zijn taak en heeft men deze volgens de daartoe 
geldende wettelijke normen, regels, procedures en afspraken uitgevoerd? 

+ Waren de betrokken huisartsen voldoende voorbereid op hun taak en hebben zij deze 
volgens de daartoe geldende wettelijke normen, regels, procedures en afspraken 
uitgevoerd? 

• Was de RIAGG voldoende voorbereid op zijn taak en heeft men deze volgens de daartoe 
geldende wettelijke normen, regels, procedures en afspraken uitgevoerd? 

1.3 toetsingskader 

wettelijk kader 
• Kwaliteitswet zorginstellingen 
• wet BIG 
• WGBO 
• Privacywetgeving 
• Wet ambulancevervoer 
• Wet rampen en zware ongevallen (1997) 
• Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen (1992) 
• WCPV (1990) 

(Daarnaast zal als toetsingskader dienen: 

• Besluit Rode Kruis ( 1998) 
• schematische beschrijving van het SMH proces, landelijk projectbureau GHOR 
• Landelijk protocol Ambulancehulpverlening 
• procedures en protocollen NRK 
• in de regio Twente aanwezige documenten betreffende de GHOR 

t..4 wijze van onderroek 

reconstructie 

gegevens verzameling 

4 



• verzamelen van schriftelijke gegevens ( registratie hulpverleners, ritgegevens, uitgetypte 
tekst banden, overdrachten, verslagen, procedures, protocollen, e.a. ) 

• bestuderen gegevens van de deelnemende inspecties gezamenlijk 
• bestuderen gegevens van de IGZ 
• (laten) voeren van gesprekken 
• z. n. raadplegen deskundigen 

analyse gegevens, beoordeling, concept rapportage, rapportage 

1.5 onderzoeks objecten 

De volgende instellingen respectievelijk beroepsbeoefenaars zullen in dit onderzoek worden 
betrokken 
• directie en hulpverleners van de GGD Twente te Almelo(codrdinatie geneeskundige 

hulpverlening, schadelijke effecten milieu) 
• de directie en hulpverleners van de GGD IJssel Vecht te Zwolle 
• directie en hulpverleners van de CPA 1 AAd-Oost 
• directie en hulpverleners van de CPA IJssel Vecht 
• directie en hulpverleners van de Ambulancedienst/ AAD Oost 
• directie en hulpverleners van de nog nader te bepalen andere ambulancediensten binnen en 

buiten de regio Twente (gegevens zijn nog niet voorhanden) 
• directie en hulpverleners van de nog nader te bepalen andere ambulancediensten buiten de 

Nederlandse grens (gegevens zijn nog niet voorhanden) 
• medisch leider rampterrein, (gegevens zijn nog niet voorhanden) 
• leden MMT Isala klinieken te Zwolle 
• leden MMT heli traumateam ADAC (gegevens zijn nog niet voorhanden) 
• de directie en hulpverleners van SMT te Hengelo 
• de directie en hulpverleners van ziekenhuis Twenteborg te Almelo 
• de directie en hulpverleners van ziekenhuis Winterswijk te Winterswijk 
• de directie en hulpverleners van ziekenhuis Deventer te Deventer 
• de directie en hulpverleners van de Isala klinieken te Zwolle 
• de directie en' hulpverleners van nog nader te bepalen betrokken ziekenhuizen, binnen en 

buiten de regio, alsmede grensoverschrijdend 
• het medisch hoofd van het calamiteiten hospitaal van het MCU te Utrecht 

het hoofd en hulpverleners van het kerndistrict  van het NRK 
• de AHV Almelo te Almelo 
• de RHV Enschede te Enschede 
• nog nader te bepalen huisartsen 
• de directie en hulpverleners van Mediant, geestelijke gezondheidszorg te Enschede 

1.6 Organisatie en Planning 

Tabel 1 geeft een overzicht van de planning voor dit onderzoek waarbij een onderverdeling naar 
voorbereiding, uitvoering, en rapportage is gemaakt. 

Tabelf Planningsoverzicht 

nr Taak doortooptUdlhveek verantwoordelUk inzet uren 
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1 

1.1 26-5-2000,29-5-2000 •4.2• . 

juni 2000 

_juni 2000 

' ' 'uli 2000 

juli, augustus 

_ 

voorbereiding 

aankondigen onderzoek bij 
coordinerend GGD, CPA, MST en 
RHV 
verzamelen gegevens 

bestuderen gegevens 

opstellen vragenlijsten 

Uitvoering 
Hl 

IGZ regio Noord-oost 

extern 

Beoordeling 
HI 

IGZ regio Noord-oost 

deskundigen extern? 

Rapportage 
Hl 
IGZ regio Noord-oost 

1.2 

1.3 

1.4 

2 
2.1 

2.2 
2.3 

2.4 
2.5.1 

2.5.2 
2.6 

2.7 

3 

3.1 

3.2 
3.3 

3.4 

3.5 

3.6 
4 

4.1 

september 

_........__:_ _-- _  
oktober 

Haartem, Arnhem mei 2000 
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. I 

A. Wettelijke basis voor het werk van de RVI Inzake de ramp te Enschede. 

1. Atleveringsvergunning (afleveren en ter aflevering aanwezig houden). 
(Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs) artikel 3, Besluit vervoer gevaarlijke 
stoffen (Bvgs) artikel 6, Reglement gevaarlijke stoffen (RGS) artikel 2 eerste lid, 
artikel 31, 33, 36 t/m 39.) 

Referentie /toetsingskader: 
RGS artikel 33: Oordeel van de betrokken korpschef 
(antecedentenonderzoek), indien negatief oordeel van de Commissaris in de 
provincie. 
RGS artikel 35, lid 1 a): De behoefte aan de vergunning: Uittreksel Kamer van 
Koophandel (bedrijfsomschrijving). 
RGS artikel 35, lid 1 b): Het belang van de openbare veiligheid: 
- Geschikte opslagplaats (vergunning WMB); 

Aanvrager is in staat te voldoen aan de krachtens de Wvgs gestelde 
voorschriften; 
Aanvrager is In staat te voldoen aan de bepalingen met betrekking tot 
de risico-aansprakelijkheid. 

RGS artikel 35, lid 2, het stellen van voorwaarden aan het gebruik van de 
vergunning: 
De registratie van de ontploffingsgevaarlijke stoffen en de restrictie met 
betrekking tot "aan wie wordt afgeleverd". 

2. Bezigingsvergunning. 
(Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs) artikel 3, Besluit vervoer gevaarlijke 
stoffen (Bugs) artikel 6, Reglement gevaarlijke stoffen (RGS) artikel 2 eerste lid, 
artikel 40 t/m 45.) 

Referentie-/toetsingskader: 
RGS artikel 41: Oordeel van de betrokken korpschef 
(ontecedentenonderzoek), indien negatief oordeel van de Commissaris in de 
provincie. 
RGS artikel 42 lid 1 a): De behoefte aan de vergunning: Uittreksel Kamer van 
Koophandel (bedrijfsomschrijving). 
RGS artikel 42 lid 1 b): Het belang van de openbare veiligheid: 

deskundigheid van het personeel, 
Aanvrager is in staat te voldoen aan de bepalingen met betrekking tot 
de risico-aansprakelijkheid. 

RGS artikel 42 lid 2, het stellen van voorwaarden aan de vergunning. 
De registratie van de ontploffingsgevaariijke stoffen, het melden van 
vuurwerkevenementen, de verklaring van geen bezwaar door of namens de 
burgemeester, e.a.. 

3. Toezicht. 
(Vliet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs). Besluit vervoer gevaarlijke stoffen 
(Bvgs), Reglement gevaarlijke stoffen (RGS)). 



Wvgs artikel 34, 46, Algemene wet bestuursrecht afdeling 5.2 (toezicht op de 
naleving): RVI is belast met toezicht op, de bevoegdheid tot monsterneming 
en het onderzoek van het voertuig en de lading, ten aanzien van; 
het verroeren (laten staan en laten liggen van een vervoermiddel, laden en 
lossen, nederleggen tijdens het vervoer, (artikel 2 Wvgs)), afleveren, ter 
aflevering aanwezig houden en het bezigen van ontploffingsgevaarlijke 
stoffen (RGS artikel 2, lid l). 

Referentie-/toetsingskader. 
-het afleveren, ter aflevering aanwezig hebben en bezigen van 
ontploffingsgevaarlijke stoffen onder dekking van een door of namens de 
Minister afgegeven vergunning; 
-naleving vergunningvoorwaarden 'afleveren' en 'bezigen'; 
-naleving van het bepaalde in de Wvgs, onder meer betrekking hebbende 
op: 
a. eisen aan de constructie, inrichting en uitrusting van vervoermiddelen, 

waarmee gevaarlijke stoffen worden vervoerd; 
b. keuring van vervoermiddelen; 
C. onderzoek van gevaarlijke stoffen naar hun eigenschappen; 
d. eisen ten aanzien van de verpakking van gevaarlijke stoffen; 
e. deskundigheid van personen die handelingen met gevaarlijke stoffen 

verrichten 
f. e.a. (zie Wvgs artikel 6). 

Kan/mag de RVI gegevens aan derden verstrekken? 
p.m. 

2 Werkplan Rljksved<eersinspecttie (RVD m.b-Londerzoek naar de ramp in  
Enschede  
De RVI doet op grond van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en het Besluit 
vervoer gevaarlijke stoffen onderzoek naar het vervoer, het afleveren en het 
'bezigen' (afsteken) van gevaarlijke of explosieve stoffen. De RVI heeft met 
de opslag van vuurwerk op zich geen bemoeienis. 

De RVI kan en zal zich in haar onderzoek concentreren op de volgende 
punten 
1. De RVI zal de historie van SE Fireworks qua vergunningen nagaan vanaf 1 
januari 1998 

tot de dag van de ramp op 13 mei 2000. 
2, De RVI zal de hoeveelheden en soorten vuurwerk inventariseren (inclusief 

documenten) die tussen l januari 1948 en 13 mei 2000 (in zeecontainers) 
zijn vervoerd van Rotterdam, naar Enschede (SI. Fireworks). 

3. Verder zal worden gezocht naar containers met vuurwerk die mogelijk 
thans nog per zeeschip onderweg zijn naar Rotterdam naar Enschede. 

4. SE Fireworks was verplicht op grond van zijn bezigingsvergunning minimaal 
24 uur van te voren evenementen aan te melden bij de RVI. Op grond 
van zo'n melding wordt steeksproefsgewijs op de plaats waar het 
vuurwerk wordt afgestoken gecontroleerd. SE Fireworks had voor 13 mei jl. 
geen evenement aangemeld. Echter, de RVI zal de VNG (Ver. Ned.



Gemeenten) voor de zekerheid benaderen om via een 'cross check ' te 
bezien of er die avond evenementen plaats hebben gehad/zouden 
hebben en zo ja, wie het vuurwerk daarvoor heeft geleverd/zou leveren. 

Tot onderzoek van de punten 2 en 3 is besloten in overleg met het OM 
j1 (• .2e te Almelo. 

Voorts heeft de RVI in het kader van het gerechtelijk vooronderzoek reeds 
haar medewerking verleend aan het onderzoek naar 3 zeecontainers die 
bestemd waren voor SE Fireworks. Een vierde container blijkt nog onderweg 
van China naar Rotterdam; ook deze zal direct na aankomst worden 
onderzocht. 

Daarnaast verricht de RVI desgevraagd ad hoc ondersteunende 
werkzaamheden op verzoek van bijv, gemeentelijke milieudiensten of de 
milieu-inspectie van VROM. 

Tiidschemc( 
De RVI denkt ongeveer 2 weken nodig te hebben voor het onderzoek naar 
de punten 1 t/m 3. Aangezien de RVI bij punt 4 afhankelijk is van de VNG, 
kan hier (nog) niet worden aangegeven hoe lang dit zal duren. 
Vanzelfsprekend zal op spoed worden aangedrongen. 

Plaats van onderzoek 
De RVI zal voor zijn onderzoek m. n. rederijen, expediteurs en eventueel 
wegvervoerders moeten bevragen die werkzaamheden verrichten in de 
Rotterdamse haven. Daarnaast zal zij voor punt 4 de VNG benaderen. 
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O le 

Met betrekking tot S.E. Fireworks maakt de AI onderscheid tussen 

• Gedragingen van werkgever en werknemers van SE Fireworks: hiervoor is aansluiting gezocht bij het 

strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het OM. Dit onderzoek blijft hier verder buiten 

beschouwing. 

+ De inzet van de hulpverlening, waarbij vier brandweermensen om het leven zijn gekomen. De 

afspraak is gemaakt tot samenwerking in het ongevalsonderzoek van de Arbeidsinspectie met het 

incidentonderzoek van de IBR. 

Doel van de Arbeidsinspectie is te bepalen of relevante bepalingen uit de Arbowet zijn overtreden en 

(mede) tot de bewuste situatie hebben geleid. Dit onderzoek is gericht op de brandweerinzet tot aan de 

fatale explosie 

a. Hoofdonderzoeksvraeen 

• Hoe is de besluitvorming geweest vanaf de brandmelding tot aan het moment vanuitrukken? 

(totstandkoming werkopdracht) (El) 

• Was er sprake van een adequate risico inschatting? (Pro4?) 

• Waren de bij de inzet betrokken brandweermensen voldoende deskundig en geoefend?(A!?) 

• Welke beheersmaatregelen waren repressief getroffen? (Pre 1?) 

• Op welke wijze is de nazorg geregeld? (Na2) 

b. Hoofdonderwerpen 

• Melding en alarmering: * communicatie meldkamer/brandweer (E1) 

* besluitvorming - inzet manschappen en materieel (E1) 

• Operationele aspecten: * gebruik aanvals Ibestrijdingsplan (A!?) 

* inzet coordinatie en communicatie onderweg naadop brandlocatie (E l IA l ?) 

• Beheersmaatregelen: * Risico inventarisatie &-evaluatie + plan van aanpak 

* vastleggen van taken, bevoegdheden 

* procedures meldkamerlbrandweer m.b.t. het uitrukken (E1) 

* ram• ;st e n - 
* aanvalsplanSE Fire 

A`••1) 
o•tk•s(incl. plattegrond) (Pre 1) 

* nnlPirtinoc- A,rwfPninocvnnrwaarriPn 
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c. Plaats van onderzoek 

Brandweerkazerne Enschede - Afstemming met leidinggevenden/contactpersoon brandweer (is 

grotendeels al gebeurd) 

- Centralisten (bandgegevens) 

- Officier van Dienst 

- Bevelvoerders en manschappen. Afhankelijk van de beschikbare 

gegevens zal een relevante keus gemaakt kunnen worden uit 

een deel van de bevelvoerders en hun manschappen. 

- Leidinggevenden (afhankelijk van het vooronderzoek) 

Politie bureau Enschede - Indien noodzakelijk; horen politie getuigen 

Afronding onderzoek kan op dit moment nog onvoldoende overzien worden en zal i.o.m andere 

Inspecties en mogelijk het OM bezien moeten worden afgestemd. 

d. Tiidschema 

In samenwerking met (l 0. 2   en 110.2t?, van IBR zijn er tijdens onze eerste contacten met de 

brandweer afspraken gemaakt omtrent het groepsgewijs horen van betrokkenen. Daarnaast is via 

brandweer contactpersoon de heer! p.2C verzocht om een aantal documenten, voorschriften, 

procedures etc. Hij heeft daarbij aangegeven dat e.e.a. al in werking is gesteld. 

Aangezien er een grote overlap is van benodigde onderzoeksgegevens voor zowel de Arbeidsinspectie 

als de Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding en er tussen de betrokken inspecteurs al 

werkafspraken zijn gemaakt ligt het voor de hand om dit afspraken gestalte te geven, tenzij blijkt dat 

dit Joridisch(cautie)londerzoekstechnisch niet verstandig is. 

Het (groepsgewijs) horen dient i.v.m. mogelijk kwaliteitsverlies voor reconstructie z.s.m. plaats te 

vinden (start voorzien, afhankelijk van protocol W 22/23). 

Of deze onderzoeksgegevens voor de Arbeidsinspectie voldoende bruikbare informatie en feiten 

oplevert moet worden afgewacht. Mogelijk dient deze reconstructie als vooronderzoek en moeten 

daarna individueel nog mensen gehoord worden. Indien dit laatste het geval is, kunnen de betrokkenen 

in W 24/25 worden gehoord. 

Oe Arbeidsinspectie maakt deel uit van het 
ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid 



INSPECTIEONDERZOEKEN EN COÖRDINATIE 

VROM-inspecties 
Het plan van aanpak (conform concept brief aan Kamer) gaat in op 4 aspecten. 
1. Wettelijk kader. Het wettelijk kader omvat de volgende wetten: 
Wet milieubeheer (Besluit opslag vuurwerk milieubeheer voor opslag minder dan 1000 kilo 
en vergunningplicht voor meer dan 1000 kilo en Besluit risico's zware ongevallen voor 50 ton 
(exclusief verpakking met omrekeningsfactor 0,3). 
Wet explosieven voor civiel gebruik (Weeg) voor eisen aan de overbrenging van explosieve 
stoffen. 
Wet vervoer gevaarlijke stoffen en Reglement gevaarlijke stoffen voor vervoeren en bezigen. 
Wet milieugevaarlijke stoffen (Wms), vuurwerkbesluit voor veiligheid e.d. 
consumentenvuurwerk. 
De bovenstaande wetgeving is op drie pagina's beschreven en al eerder ter beschikking 
gesteld (mail aan Joan Holthuis) en grotendeels vermeld in de eerste brief van de minister van 
BZK aan de Kamer. 
De verantwoordelijkheid ligt voor de Wm en Wms bij VROM, waarbij de gemeente voor 
vuurwerkbedrijven vergunning verlenend gezag is en toezicht houdt op de naleving, 
De Inspectie Milieuhygiëne (IMH) heeft als taak het bevorderen van de uitvoering van het 
milieubeleid door handhaving en toezicht op de uitvoering. De IMH is aangewezen als 
toezichthouder en kan desgewenst adviseren. Vanuit haar tweedelijns rol adviseert de IMH 
alleen bij grotere, zogenaamde Top X bedrijven, dus niet bij bedrijven met een Wm 
vergunning voor opslag van vuurwerk zoals SE Fireworks. 
Voor de vervoersregelgeving ligt de verantwoordelijkheid met name bij V&W, waarbij de 
Wecg over meer departementen is verdeeld. 

Verder van belang zijn dé volgende regels. 
Bouwregelgeving vanwege mogelijke bouwvoorschriften voor bedrijven met een Wm 
vergunning of BRZO bedrijven. 
Bestemmingsplannen en overige RO aspecten. 
Regels met betrekking brandpreventie. 

De VROM-inspecties beschikken over diverse vergunningen en een eerste voorlopige analyse 
kan worden gemaakt die zal leiden tot een aantal vragen. Echter complete dossiers zijn niet 
beschikbaar en er is geen sprake geweest van hoor en wederhoor. 
Informatieverstrekking kan gebeuren zowel ten behoeve van strafrechtelijk onderzoek als 
ten behoeve van de Commissie. 

2. De werkplanning 
Om een goede reconstructie te kunnen maken en voor de ondersteuning van de eigen 
bestuursrechtelijke aanpak, de steun aan het strafrechtelijk traject en de steun aan de 
Commissie Oosting zijn de volgende thema's van belang. 

Thema Dossier 
Bouw Analyse bouwvergunning nodig 

RO Bestemmingsplan 

Wie bevragen  
Betrokkenen afd. bouw gemeente . 

Bouw en milieudienst gemeente en 
afd. Planologie provincie 



Bouw en milieudienst gemeente, 
afd. milieu; MILAN (Defensie); 
Brandweer 
Idem + politie 

V&W/Vic ; politielkorpschef 

B&W Enschede 

Milieu 

Transport 

Opslag 

Vergunningen 

Toezicht 

Vergunning bezigen 

Weeg 

Brandpre-. 
ventie 

Rampenplan 
Rampbestrijdingsplan 
Aanvalsplan 

Betrokken afd. gem. Enschede 
Brandweer Enschede 

De planning van wanneer met wie wordt gesproken en hoe en aan wie dossiers ter beschikking 
worden gesteld kan pas definitief worden gemaakt na gezamenlijke afstemming. 
Per betrokken dienst of afdeling dient te worden bepaald wie verantwoordelijk is voor het 
verlenen van vergunningen, wie toetst of beoordeelt, wie adviseert, wie verantwoordelijk is 
voor publiciteit enzovoort. De VROM inspecties geven voorrang aan de strafrechtelijke 
aanpak waarvoor al drie medewerkers zijn beschikbaar gesteld. 

Aandachtspunten tot nu toe zijn op grond van de eerste indrukken het al dan niet vereist zijn 
van een bouwvergunning voor de MAVO boxen en de zeecontainers, de achterliggende 
motivatie voor het aanpassen (naar meer toegestane opslag) van de vergunning na 
constateringen van MILAN, de afstemming tussen de vergunning van V&W voor bezigen en 
de Wm vergunning, de wijze van toezicht (mede in relatie tot wat elders bij gemeenten 
gebruikelijk is). 

De IMH én IRO controleren nu de bedrijven. De lijst van grotere bedrijven omvat er 
inmiddels 120 (per 24-5-2000). Voor de analyse van de situatie elders in Nederland zullen de 
ervaringen van andere handhavers (met name politie) worden meegenomen. 
Het onderzoek naar deze bedrijven omvat niet de bedrijven die minder dan 1000 kilo mogen 
opslaan. De eindrapportage wordt medio juni verwacht. 

3. Organisatie en coordinatie van informatieuitwisseling. 
Nader in te vullen na afstemming over punt 2. Tot nu toe zijn alle gegevens aangeleverd (bijv. 
meetgegevens) via het RCC of BZK en afgestemd waar mogelijk. Dit zal zo moeten blijven 
gebeuren. 

4. Relatie met de Conunissie vuurwerkramp. 
Nader in te vullen in overleg met de Commissie door voorstellen van Commissie en BZK en 
afstemmen in IBT/I. 
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Betreft: SE Fireworks: aanpak Arbeidsinspectie Datum: 18 mei 2000 

Door de Arbeidsinspectie wordt de volgende aanpak gevolgd, inzake haar bemoeienis met de 
ramp in Enschede: 

1. Beheersing situatie ter plaatse: gericht op de veiligheid en gezondheid van de in het 
rampgebied actieve werkenden. Een belangrijk aspect wordt hierbij gevormd door de 
blootstelling aan gevaarlijke stoffen, met name asbest. De aanpak vloeit voort uit, en is 
geënt op de wettelijk vastgelegde toezichthoudende rol van de Arbeidsinspectie op de 

naleving van de Arbeidsomstandighedenwet. 
Na de eerste fase - de bestrijding en redding - en de tweede fase - identificatie en 
vastlegging informatie - is in de vervolgfase de aandacht van de Al ook gericht op de 
bedrijfsactiviteiten in de indirecte sfeer. ( werktijdenproblematiek, arbeidsomstandigheden) 

2. Ongevalsonderzoek: Ernstige ongevallen, die het gevolg zijn van activiteiten in de sfeer 
van werkgever en werknemersrelatie moeten aan de Arbeidsinspectie worden gemeld, en 
moeten door de AI worden onderzocht. (art. 9 Arbowet) Hierbij betreft het zowel letsel 
opgelopen door werknemers, als letsel aan derden overkomen als gevolg van genoemde 
activiteiten ( art. 10 Arbowet mbt laatste categorie). Daarenboven geldt voor bepaalde 
categorieën van bedrijven een wettelijk verplichte aanpak in het kader van de SEVESO II 
richtlijn. Onduidelijk is nog of het betreffende bedrijf binnen de categorale aanwijzing valt of 
niet. E.e.a. is met name afhankelijk van de hoeveelheid opgeslagen stoffen. Met betrekking 
tot de onderhavige situatie zijn voor de AI de volgende kanten van belang: 

Oorzakenanalyse: 
=* welke rol heeft het gedrag van de werkgever en de werknemers van SE 

Fireworks gespeeld? Is daarbij sprake van overtreding van de wet en 
bijbehorende besluiten? 
Onder meer van belang: Inzicht in eigen ►eerksituatie, voorlichting en 
instructie gericht op veiligheid en gezondheid, organisatie en aanwezigheid 
interne bedrijfshulpverlening, aanwezigheid deskundigheid. toezicht op veilig 
gedrag. 
Welke vei ligheidstechnische eisen zijn van toepassing? Voldeed het bedrijf 
hieraan? 

Heeft er een deugdelijke risico-analyse betreffende de werksituatie 
plaatsgevonden? Waren op grond hiervan de juiste maatregelen getroffen. 
zo►vel in technische Zin als in operwioneleluitvoerende zin? 

De oorzakenanalyse is een bestuurs- of strafrechterlijk onderzoek, en wordt afgerond 
met een ongevalsrapport. een ongevalsboeterapport of een proces verbaal. In de 
onderhavige situatie, met een enorme gevolgschade, ligt het in de rede het onderzoek 
strafrechterlijk te laten zijn. 

De Arbekts~ie maAn deel uit van 

het Ntmisterie van Sociale Zaken en werkgelegenheid 



Door justitie zijn reeds twee onderzoeken opgestart, waarbij tot op heden voorbij is 
gegaan aan de wettelijk vastgelegde rol van de Arbeidsinspectie zoals boven 
omschreven, en waarin derhalve ook geen zicht is op de specifieke Arbo-aspecten en de 
samenhang hiervan met eventueel de commune overtredingen. 

■ Ongevallen hulpverlenende organisaties. 
Zoals omschreven in de richting van SE-Fireworks, is ook van belang in welke mate 
aandacht is besteed aan de de veiligheid en gezondheid van de eigen werknemers van 
de hulpverleningsorganisaties bij deze calamiteit. Met name de beschikbare 
voorkennis, al dan niet vertaald in aanvalsplannen of beheersings-scenario's, de 
opleiding en training van het personeel in het herkennen van gevaar e.d. zijn terug te 
vertalen naar verplichtingen die voortvloeien uit de Arbeidsomstandighedenwet. Ook 
bij de daadwerkelijke inzet tijdens de calamiteitenbestrijding is de Arbowet van 
toepassing verklaard! In het verleden is aangaande ongevallen overkomen aan 
brandweerlieden bij de uitoefening van hun functie meerdere malen samengewerkt 
tussen de Al en de IBR. 
Overigens is op dit moment nog niet bekend in welke mate ook bij andere 
hulpverlenende organisaties medewerkers ernstig letsel hebben opgelopen. 

3. Landelijke vertaling 
Met de resultaten uit de diverse onder-zoeken, gericht op de situatie in Enschede wordt een 
landelijke vertaalslag gemaakt. Ook hierbij zullen twee lijnen te onderkennen zijn: 
A. Gericht op de situatie bij overige gelijksoortige bedrijven 
De locatie en inrichting van gelijksoortige bedrijven zal op diverse gebieden onderwerp 
van gesprek zijn. Nierbij dient naast de omgevings- en externe milieu-aspecten 
nadrukkelijk ook de interne bedrijfssituatie te worden betrokken. 

B. Gericht op de inzet van hulpverleningsorganisaties bij grootschalige calamiteiten. 
Vanuit de bedrijfstakgerichte aanpak van de Arbeidsinspectie. zal de informatie uit deze 
onderzoeken input zijn om een steeds verdere verbetering van de inzet van hulpverlening 
mogelijk te maken. 

tk Arbeidscupatie maalt deel uu van 
het Wnimerie van Sociale "Zahn en Werkgelegenheid 
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Datum 

5 december 2005 

Ons kenmerk 

2005-0000299545 

De gemeenteraad van Enschede 

t.a v. de voorzitter, de heer den Oudsten 

Postbus 20 

7500 AA Enschede 

Onderwerp 

Beantwoording aanvullende vragen 

gemeenteraad Enschede over vuurwerkbrand 

Naar aanleiding van de (per fax) ontvangen brief van 19 oktober van de 

gemeenteraad van Enschede met aanvullende vragen over de brandweerinzet bij 

vuurwerkbrand en de inrichtingseisen bij de opslag van vuurwerk doe ik u hierbij 

mijn reactie toekomen. In een eerdere brief van oktober 2005 j.l. heeft het hoofd 

van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid u reeds zijn verontschuldigingen 

aangeboden voor de late afhandeling van uw oorspronkelijke brief van 19 april 

2005. 

In uw brief komen de volgende drie vragen aan de orde: 

1. Wat is de juiste instructie voor de aanpak van vuurwerkbranden door de 

brandweer, in het bijzonder naar aanleiding van de brief van DGOOV van 

16 augustus 2000? 

2. In hoeverre is het voorschrijven van een automatische sprinklerinstallatie 

zinvol? 

3. Welke inrichtingseisen moeten worden gesteld aan de opslag van grotere 

hoeveelheden consumentenvuurwerk en bij opslag van professioneel 

vuurwerk? 

Naar aanleiding van uw vraag over de juiste instructie voor de brandweer bij de 

aanpak van vuurwerkbranden is door de Inspectie OOV contact gezocht met de 

beleidsdirecties Brandweer en GHOR en die van Crisisbeheersing van het 

ministerie van BZK (beide directies zijn onderdeel van het DGV, voorheen 

DGOOV). Dit in verband met de in uw brief genoemde circulaire van de 

Directeur-generaal OOV van 16 augustus 2000 met een waarschuwing voor 

hulpverleningsdiensten bij het optreden bij incidenten met vuurwerk. 

Door deze beleidsdirecties is onder meer aangegeven dat in opdracht van de 

Europese Unie het zgn. CHAF-programma (CHAF: " Quantification and control of 

the hazards associated with transport and bulk storage of fireworks") wordt 

uitgevoerd. Daarbij wordt door TNO samen met de onderzoeksinstituten 

Onderdeel 

ioov 

Inlichtingen 

M=v 
1' 
F 

Uw kenmerk 

05G0000041 

Blad 

1 van 3 

Aantal bijlagen 

0 

Bezoekadres 

Schedeldoekshaven 200 

2511 EZ Den Haag 

Postadres 

Postbus 20011 

2500 EA Den Haag 

Internetadres 

www minbzk nl 
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Ons kenmerk 

2005-0000299545 

Onderdeel 

I OOv 

Blad 

2 van 3 

BAM(Duitsland) en HSL(Verenigd Koninkrijk) meerjarig onderzoek gedaan naar 

de classificatie van professioneel vuurwerk 

Op 11 oktober vonden in dat kader een aantal full-scale proeven met vuurwerk in 

Polen plaats, waarbij ook enkele Nederlandse brandweermensen aanwezig 

waren. Deze proeven hebben tot onrust geleid bij deze hulpverleners, waarop is 

besloten op 15 november een overleg te organiseren met de diverse 

betrokkenen. Hierbij waren aanwezig de departementen van VROM, V&W en 

BZK (DBG en IOOV), alsmede TNO, RIVM en een vijftal brandweermensen (van 

de regio Noord-Holland-Noord, de gemeente Enschede en het Nibra). Bij dit 

overleg zijn de feiten omtrent vuurwerk nog eens goed op een rij gezet en zijn 

gemeenschappelijke conclusies getrokken met betrekking tot de inzetprocedure 

van de brandweer bij vuurwerkbranden. Besloten is alle gemeenten met een 

circulaire van BZK (snel) te informeren over de resultaten van dit overleg 

Gaarne verwijs ik daarom voor het antwoord op de eerste vraag naar deze (te) 

ontvangen circulaire over " Het optreden van de brandweer bij vuurwerkbrand". 

Overigens zij reeds opgemerkt dat de vigerende inzetprocedure van de 

brandweer ongewijzigd blijft. 

Naar aanleiding van de vragen 2 en 3 kan worden gesteld dat in Nederland na de 

ramp in Enschede een forse verzwaring van de opslagregels heeft 

plaatsgevonden, resulterend in een nieuw Vuurwerkbesluit. Bij elke opslag van 

consumentenvuurwerk is nu onder meer een automatische sprinklerinstallatie 

voorgeschreven, waarmee een snelle beheersing van een beginnende brand kan 

worden bereikt zonder menselijk ingrijpen. Een vergelijkend onderzoek door het 

RIVM naar aanleiding van uw eerdere vragen van december 2004 Iaat zien dat in 

het buitenland een dergelijke voorziening maar in een beperkt aantal landen 

wordt toegepast. 

Proeven op de Maasvlakte op 14 oktober 2000 met grotere hoeveelheden 

opgeslagen consumentenvuurwerk (5000 kg verpakt en 500 kg onverpakt) 

hebben laten zien dat er weliswaar een felle brand plaatsvindt, die echter met de 

inzet van water(stralen) op 25 meter afstand gecontroleerd kan uitbranden 

Met de voorgeschreven sprinklerinstallatie bij vuurwerkopslagen in Nederland is 

duidelijk sprake van zwaardere beveiligingeisen dan bij de meeste 

vuurwerkopslagen in het buitenland. Overigens is bij het vergelijkend onderzoek 

door het RIVM ook gebleken dat in Nederland In het algemeen sprake is van 

opslag van grotere hoeveelheden consumentenvuurwerk dan bij opslagen in het 

buitenland, omdat in het buitenland vaak het hele jaar door dit vuurwerk mag 

worden verkocht en in Nederland de verkoop zich concentreert in de laatste 

weken van het jaar. 

Voor wat betreft vraag 3 zij nog opgemerkt dat het (nieuwe) Vuurwerkbesluit ook 

regels bevat voor grotere hoeveelheden consumentenvuurwerk en voor de 

opslag van professioneel vuurwerk. 

` " 

• 
v.• 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
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In bovengenoemd overleg van 15 november is overigens vastgesteld dat sedert 

de aanscherping van de opslagregels in Nederland geen opslag van 

professioneel vuurwerk meer plaatsvindt. Dit wordt bij evenementen direct 

aangevoerd vanuit opslag in Duitsland. 

Met bovenstaande beantwoording ben ik ingegaan op alle door uw raad gestelde 

aanvullende vragen. Meer details over de juiste inzet door de brandweer bij 

vuurwerkbrand vindt u in de (te) ontvangen circulaire ("Optreden van de 

brandweer bij vuurwerkbrand") van BZK aan alle gemeenten. 

Een afschrift van deze brief gaat naar de vaste commissie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties en de brandweer Enschede. 

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, 

J.W. Remkes 

„ ,i' 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrljksrelaties )• 
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Nota 

Aan 

Minister van BZK 

Van 
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Lijnparaaf 

hI00V 

Onderwerp 

antwoord aanvullende vragen Enschede 

Medeparaaf 

Advies/actie 

Ik verzoek u akkoord' te gaan met de concept-brief aan de gemeente Enschede 

en deze te paraferen. 

Aanleiding 

Aanvullende vragen van de gemeente Enschede n.a.v. uw brief van 24 maart 

2005 over vragen i.v.m. de Vuurwerkramp. 

Samenvattende toelichting 

In december 2004 zijn door de gemeenteraad van Enschede drie vragen aan u 

voorgelegd over de aanpak door de brandweer van een vuurwerkbrand en over 

de toepassing van een sprinklerinstallatie bij vuurwerkopslag. Met uw brief van 24 

maart 2005 zijn deze vragen uitvoerig beantwoord. 

Deze brief is besproken in een overleg van fractievoorzitters van de 

gemeenteraad van Enschede. Wat hen betreft is de vraag naar de 

brandweerinzet op 13 mei 2000 definitief beantwoord 

Echter de brief van DGOOV van 16 augustus 2000 waarin wordt gemeld dat er 

sprake is van (frequent en bewust) verkeerd labelen van verpakkingen van 

vuurwerk is voor hen aanleiding tot het stellen van drie aanvullende vragen. 

Deze drie aanvullende vragen luiden: 

1. Wat is de juiste instructie voor de aanpak van vuurwerkbranden door de 

brandweer, in het bijzonder naar aanleiding van de brief van DGOOV van 

16 augustus 2000? 

2. In hoeverre is het voorschrijven van een automatische sprinklerinstallatie 

zinvol? 

3. Welke inrichtingseisen moeten worden gesteld aan de opslag van grotere 

hoeveelheden consumentenvuurwerk en bij opslag van professioneel 

vuurwerk? 

In bijgaande brief worden deze vragen beantwoord. 
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Overigens maak ik u er nog op attent dat bij de voorbereiding van de 

beantwoording van deze vragen er sprake was van een bijzondere samenloop. 

In opdracht van de EU wordt door TNO samen met de onderzoeksinstituten 

BAM (Duitsland) en HSL (Engeland) een meerjarig onderzoek uitgevoerd naar 

de classificatie van professioneel vuurwerk. Bij de full-scale proeven die in dat 

kader in oktober in Polen zijn gehouden, zijn ook drie brandweermensen uit de 

regio Noord-Holland-Noord (NHN) op uitnodiging van het RIVM aanwezig 

geweest. De resultaten van deze (brand)proeven met grotere hoeveelheden 

vuurwerk hebben bij deze brandweermensen geleid tot een grote ongerustheid 

over het veilig optreden bij vuurwerkbrand. Dat was voor Vrom en BZK reden om 

op 15 november j.I. in een bijeenkomst met alle betrokkenen (incl. de drie 

brandweermensen) de feiten en bevindingen van deze vuurwerkproeven nog 

eens goed op een rij te zetten en te bezien in hoeverre de vigerende 

inzetprocedure bij vuurwerkbrand aanpassing behoeft. Omdat de ontstane 

ongerustheid zich inmiddels niet meer beperkte tot de regio NHN is tevens 

besloten in een circulaire van BZK alle gemeenten over deze zaak te informeren 

De inzetprocedure blijft overigens ongewijzigd. 

Voor de beantwoording van de eerste vraag van de raad van Enschede in 

bijgevoegde brief wordt daarom verwezen naar de inhoud van genoemde 

circulaire. 

Evenals bij uw vorige (antwoord)brief gaat een afschrift van deze brief naar de 

vcBZK en de brandweer Enschede. 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ` •;I•JI 

Datum 

28 november 2005 

Kenmerk 

2005-0000305343 

Blad 

2 van 2 



t' CA — UbOq 
• . 336 u  

CHRONOLOGISCH OVERZICHT CONTACTEN/MELDINGEN POLITIE 
TWENTE MET GEMEENTE ENSCHEDE EN SE FIREWORKS B.V. 
PERIODE 1995.2000 

1. TAAK EN ACTIVITEITEN POLITIE INZAKE MILIEUHANDHAVING EN  
VUURWERK  

1.1 Algemeen 

Het primaat van de milleu-handhaving ligt bij het bevoegd gezag (WMB, art 18.213). Indien 
noodzakelijk en gewenst worden door de politie bestuursondersteunende activiteiten verricht. Daartoe 
kan ook het opmaken van een proces-verbaal behoren. Daarnaast ligt er bij klachten. aangiftes e.d. 
een zelfstandige taak voor de politie. Er dient dan een strafrechtelijk onderzoek te worden ingesteld. 

Formeel is het binnen handhaving als volgt geregeld: 

Stap 1: Gemeente voert eert bedrijfscontrole uit Indien geen tekortkomingen worden vastgesteld, volgt 
een ambtelijke brief met bevestiging van de controle en dit is dan einde actie. ' 
Bij geconstateerde overtredingen volgen bestuursrechtelijke maatregelen (meestal een 
aanschrijving). BIJ ernstige overtredingen wordt politie ingelicht en volgt onderzoek 

Stap 2: Er vindt hercontrole plaats. Indien eerder vastgestelde tekortkomingen zijn opgelost dan 
betekent dit einde actie. Zijn tekortkomingen onopgelost dan volgt bestuursrechtelijke actie. 
Gangbaar Is dat In het lokaal handhavingsoverleg de betreffende zaak op de agenda komt en 
een gezamenlijke strategie (gemeente, politie en andere handhavingsinstanties) wordt bepaald 

Stap 3: indien tekortkomingen nog niet zijn opgelost Qaàt de gemeente over tot effectuering van 
ingezette dwangmiddelen eb politie maakt proces verbaal op. 

1.2 Specifiek 

De politietafd. bijzondere wetten/AMO heeft een tweeledige functie inzake vuurwerk-aspecten. 
Enerzijds betreft dit een taak inzake het bezigen van professioneel vuurwerk bij evenementen en 
anderzijds bij de verkoop vuurwerkadressen consumenten oud/nieuwjaar. De politie heeft geen 
zelfstandige bevocgdheid inzake opslag en veiligheid. 

1. Bezigen van professioneel vuurwant op evenementen 

Procedure vergunningverfening: 
stap 1: verzoek tot vergunning door aanvrager bij ministerie Verkeer & Waterstaat; 
stap 2: ministerie V&W vraagt advies aan korpschef (i.c. afd. bijzondere wetten); 
stap 3: afd. bijzondere wetten doet MA-onderzoek inzake aanvrager, 
stap 4: reactie korpschef naar ministerie V&W; 
stap 5: vergunningverlening/af0jzing door ministerie V&W 

Verleende ve • unnin-en aan SE Fireworks b.v. & . Effects .:Rade 1994-2000:: 

26-05-94 RVI/AFLG.176 V&W/RVI vergunning voor bezigen van groot vuurwerk en 
bezigen van genoemde ontplofbare voorwerpen  26-05-94, RVI/AFLG.314 V&W/RVI vergunning voor afleveren danwel ter aflevering 
aanwezig houden van groot vuurwerk, klasse 1 van 
het ADR 

08-10-98 RVUAFLG.314A V&W/RVI vergunning voor het afleveren danwel ter aflevering 
aanwezig houden van groot vuurwerk klasse 1 van 
het ADR 

24-01-00 RVI/BEZ.176B V&W/RVI 

(bron: VOS/dossW afdeling bijzondere wetten) 

vergunning voor bezigen van groot vuurwerk en 
bezigen van genoemde ontplofbare voorwerpen 



NB. 

Afd. bijzondere wetten constateert eind 1998 dat beleid inzake professioneel vuurwerk aanscherpinè 
behoeft. Dit is ook meerdere keren in het maandelijkse evenementenoverion duideiljk gemaaid. Dit 
leidt in oktober 1999 tot een demonstratie georganiseerd door afd bljz wetten ten behoeve van 
brandweer, milleudlenst e.d. Oe uitkomsten hieruit zijn verwoord in een concept-notike die thans vóóí •> 
inhoudelijke en juridische toetsing bij de Milieudienst ligt 

2 Afstreken Vuurvork 

Aanvrager heeft oorrform de bezigingsvergunning van ministerie V&W bij ieder vuurwerkevenement 
een verklaring van geen bezwaar nodig voor afsteken van vuurwerk. 

Procedure vergunningverlening bij afsteken vuurwerk: 
stap 1: aanvraag bij afd. bijzondere wetten 
stap 2: afd. bíjz wetten stuurt kopie naar brandweer, gemeente/milieudienst, afd. OOA ter advisering 
stap 3. adviezen krijgen een plaats in de verklaring van geen bezwaar 
stap 4: afgifte verklaring van geen bezwaar door burgemeester (i.a, afd. bijz. wetten). 

Onderstaand een overzicht van verleende, vergunningen o.q. verklaringen van geen bezwaar SE 
FIREWORKS BV over de periode 1995-2000. (BRON: VOS-systeem) 

Verklaringen: 
SPVU = speciaal vuurwerk 
GRVU = groot vuurwerk 
VUUR = verklaring van geen bezwaar 
A688 = evenementenvergunning 

Geldigheid 
30-03-1995 Um 30-03-1995 
23-041995 Um 23-04-1995 
0"5-1995 t/m 05-05-1995 
07-05-1995 tfm 07-05-1995 
31-05-1995 Urn 31-05-1995 
29-10-1995 Um 29-10-1995 
12-11-1995 Um 12-11-1995 
07-01-1996 t/m 07-01-1998 
16-02-1998 Um 16-02-1996 
14-041998 Um 14-04-1996 
05-05-1996 Um 05-05-1996 
14-05-1996 Um 14-05-1996 
~1996 Um 08-08-1996 

-Vergunningsoort 
SPVU 
GRVU 
GRVU 
SPVU 
SPVU 
GRVU 
GRVU 
GRVU  
SPVU 
GRVU 
GRVU 
GRVU 
SPVU 

• 

• 

11-06-1996 tlm 11-06-1996 
02-09-1996 thn 02-09-1996 

,SPVU 
GRVU 

0410-1996 Um 0410-1996 GRVU 
15-10-1998 Um 15-10-1996 GRVU 
16-10-1996 Um 16-10-1996 GRVU 
20-10-1998 Um 20-10.1996 GRVU 
19-11-1996 t!m 19-11-1996 SPVU 
05-12-1996 Um 05-12-1996 GRVU 
03-01-1997 thn 03-01-1997 GRVU 
05-01-1997 Um 05-01-1997 GRVU 
1403-1997 Um 14-03-1997 GRVU 
06-04-1997 Um 06-04-1997 GRVU 
05-05-1997 Um 05-05-1997 GRVU 
23-05-1997 t/m 23-05-1997 SPVU ' 
19-10-1997 Um 19-10-1997 GRVU 
14-01-1998 t/m 14-01-1998 GRVU 
28-02-1998 Um 28-02-1998 GRVU 
11-04-.1998 Um 11-041998 SPVU 



Geldigheid 
13-04-1998 Vm 13-041998 

V"unningsoori 
SPVU 

1 "4-1998 t/m 19-04-1998 GRVU 
22.04-1998 t/m 22-04-1998 GRVU 
10-05-1998 t/m 10-05-1998 GRVU 
05-06-1998 tim 05-06-1998 GRVU 
05-06-1998 Vm 05-06-1998 GRVU 
16-06-1998 tin 18-08-1998 GRVU 
19-08-1998 t/m 19.08-1998 
27-06-1998 t/m 27-x-1998 
25-10-1998 Vm 25-10-1998 

GRVU 
•, SPVU 
GRVU 

28-10-1998 t/m 28-10-1998 SPVU 
03-11-1998 Vm 03-11-1998 GRVU 
26-11-1998 firn 26-11-1998 GRVU 
11-041999 Vm 11.04-1999 VUUR 
15-04-1999 Vm 15.04-1999 VUUR 
05-05-1999 Vm 05-05-1999 VUUR 
19-05-1999 tim 19-05-1999 VUUR 
03-06-1999 tim 03-06-1999 SPVU 
19-06-1999 Vm 19.06-1999 VUUR 
27-06-1999 Vm 27-06-1999 VUUR 
27-08-1999 Vm 27-08-1999 SPVU 
24-09-1999 t/m 24-09-1999 VUUR 
31-10-1999 Vm 31-10-1999 VUUR 
31.12-1999 Vm 31-12-1999 VUUR 
31-12-1999 Vm 01-01-2000 A688 
31-12-1999 tim 01-01-2000 VUUR 
07-01-2000 t/m 07-01-2000 VUUR 
15-04-2000 Vm 24-04-2000 
05-05-2000 Vm 05-05-2000 

VUUR 
1VUUR 

Van de vergunningen en verklaringen afgegeven in de periode 1997-2000 zijn de originele vergunning-
en nog beschikbaar. Van de eerder afgegeven vergunningen is slechts een beperkt aantal administra-
tieve gegevens te achterhalen (niet de locatie van het vuurwerk bijvoorbeeld) en dus niet de vergun-
ning zelf. 

3. Controle vuurwerk-verkoopadressen oudMieuwjaar 

Procedure: 
stap 1: aanvraag bij afd. bijzondere wetten; 
stap 2: aanvraag gaat naar Bouw 8 Milieudienst (BMD); 
stap 3: BMD stelt op de plaats van verkoop een ondermek in; 
stap a' 13MD geeft advies (w.o. max aantal kilogrammen opslag) door aan afd. bijt wetten; 
stap 5: Afd. bijz. wetten verleent al dan niet vergunning; 
stap 6: Handhaving en controle van vergunning ligt bij BMD. 

Nb. in een aantal gevallen ondersteunen milleucoordinatoren van politie bij handhaving c.q. 
controles verkoopadressen. Bij deze controles is geen sprake van een integrale bedrijfscontrole, doch 
de controle is uitsluitend gericht op zaken die rechtstreeks met de verkoop te maken hebben, alsmede 
de aan- en afvoer van vuurwerk. Binnen het kader van deze controles is ook enige keren een bezoek 
gebracht aan SE Fireworks. Controles waren formformet eel ni  nodig omdat vanuit die lokaties geen 
verkoop aan particulieren plaatsvindt Wel sprake was hier echter van een relatie naar toezicht op 
vuurwerkvervoer. Immers bij SE Fireworks bevonden zich opslag-bunkers van waaruit transport 
plaatsvindt Daarbij zijn geen onregelmatigheden vastgesteld. (zie onderstaande mutaties uit BPS). 



29-12-95/13.57 u 

30-12-96/ 11.30 u 

95-429378 

96-428471 

Bezoek door bijt, wetten ihkv jaarlijkse controle vtáiná ric-
inrichting S.E. Flreworks (110. 2. e - - b - - -

matie wijst cp overtreding. Constatering van 
Verder geen activiteiten geconstateerd. 
Bezoek door Bija. watten en MilleudierW ihkv jaarlijkse 
wntrole vuurwerkhandel Smalknbroek/Special Eff eta 
Tollensstr. 50. Constatering dat bunkers in gebruik zijn 
door rl-0 .2 .e- ------- -- . voor klein vuurwerk Verder 

30-12-97/ 15.13 u 
geen biponderheden. _  

405 inricht vuurw. Nav inbestaggenc— =- - - - --- _-- 97-427960 
98-500377 

10.2 • e , Tollensstr. 50 bezocht door rapporteur ism
(drs- 
nummer) 

AMO. Ter plaatse vuurwerk tb.v. particulier gebruik 
aangetroffen dat niet aan voorschriften voldoet Dit is in 
beslag genomen (procesnummer 97-027960). Is op 23-0 1-
98 doorgezonden aan Keuringsdienst van Waren te 
Rotterdam voor nader Onderzoek. Naar aanleiding hiervan 
aanvullend:pv opgemaakt d.d. 8 juni 1999. 

(mutaties inzake controle vuurwertcverkoopadressen; bron BPS) 
! 

Z, MELDINGEN EN COPTACTENPATROON POLITIE - SE FIREWORKS BV 

Onderstaand journaal is een resultante uit Basis Processen Systeem (BPS), Bedrijven Informatie 
Systeem (BIS) en dossiers van AMO en Bijzondere wetten. 

12-01-94 

03-05-94 

26-05-94 

AMO/BW dossier 

AMO/ BW dossier 

AMO/BW dossier 

29-12-95/ 13.57 u 95-429378 

1995 journaal illegale 
vuurwerkhandel 
1995; (bron:?) 

Aanvraag vergunning Wet Milieubeheer bij gemeente 
Ensr Aftil 10.2.e d^^P SE Fireworks, Tollensstraat 46-50 (10.2-e 

Verzoek van SE Fir~" & Pyro EFtects, T011ensstr. 50 
tot vergunninq voor afleveren groot vuurwerk.  
Van ministerie V&WIDG-~Oer ontvangen een ~lift t 
van verleende vergunning 'afleveren groot vuurwerk' 
Inzake SE Fin~rks & pyro Effects. 
Bezoek door bijz. wetten ihkv iaariiikse elmfmlo — uurwerk-
inrichting S.E. Fin~rks (10 . 2 . e Infor-
matie wijst op overtreding. Constatering van opslag. 
Verder geen activiteiten geconstateerd.  
25-10-95: gemeld wordt dat op 29-10-95 vele zwarthande-
laren zijn uitgenodigd door firma 10.2. e )m naar 
afsteken groot vuurwadi in Volkspark te komen kijken; 

27-10-95: bij 10 . 2 . e Werkt ene , 10 . 2 . e die 
zwarterllegale vuurwerkgebeuren regen. 

30-09-96/ 11.44 u 

30-12-96/ 11.30 u 

96-421234 

96428471 

609 ov.bijzwetg. 

13-11-95: actiepunt DDO: leemtes in districtelijke vuur-
werkhandhaving op te pakken.  

Vergunning verleend voor lossen en bezigen van vuurwerk 
aan S.E. Fireworks. Vergunning is verleend ten behoeve 
van vuurwerkdemonstratie d.d. 20 oktober 1996.  
BeZOek door Bijz. watten en Milieudionnt ihkv jaarlijkse 
controle vuurwerkhandel ;10 . 2 . e 3p1 Effects 
Tollensstr. 50. Constatering dat bunkers in gebruik zijn 
door 110 . 2 . e 
geen ogmndemeden.  

voor klein vuurwerk. Verder 

27-08-97115.31 u 97-021120 405 inricht vuurw. Aanvraag ontsteking groot vuurwerk door Fireworks. 

Vanuit afd. Almelo CNO geen Overwegende bezwaren 
Positief geadviseerd. 



09.11.97118.23 u 97-292432 362 bommelding jrjlm~nobloneeoekomea ij mw. •". é "`" •` ' °' °" " 
Geen orrtpknnng plaats-' ;•, 

gevondne . E.e.a. ter plaatse afgewerkt y• 
30-12-97115.13 u 97-427960 

98-500377 
(drs- 
nummer) 

405 inricht vuures. Nav inbeslaggenomen vuurwerk particulier bedrijf 
10.2 • e Toliensstr. 50 bezocht door rapporteur tsm 
AMO. Ter plaatse vuurwerk tb.v. particulier gebruik . 
aangetroffen dat niet aan voorschriften voldoet Dit Is in . 
beslag genomen (procesnummer 97-027960). Is op 23-01-
98 doorgezonden aan Keuringsdienst van Waren te 
Rotterdam voor nader onderzoek. Naar aanleiding hiervan 
aanvullend-pv opgemaakt d.d. 8 iuni 1999. 

05-05-98110.28 u 98-409791 483onj.gebruik vw SE Fireworks in persoon van 10 . 2 . e belt met 
mededeling dat firma B. Workel niet bevoegd is vuurwerk 
bij een evenement af te steken o.g.v. vernieuwde rlchttij-
nen ministerie V&W. Melding gemaakt bij bijtwetten. 

27-10-98/16.00u '98-517108 601 adv.bijzwetg Aanvraag van SE Fireworks en Pyro Effects voor leveren 
en ontsteken grootvuurwerk bij opening van een firma in 
Bome op 05-11-98 te 22.00 u. Advies: geen bezwaar met 
verwizjing naar enige randvoorwaarden. 

03-11-98/15.55u 98-424611 941contr.bijzwetg ' Controle op afsteken van vuurwerk bij evenement in 
Hengelo (0). Geen bijzonderheden voorgedaan. 

26-11-98/19.00u 98-426566 915 contr.vuurw. Door afd. Bijz. Wetten vergunning afgegeven voor 26-11- 1 
98 tussen 17.30 - 1745 u. Vuurwerk is echter afgestoken 
buiten vermelde tijden. Klacht geregistreerd en op 
toekomstige consequenties gewezen. 

28-06-99110.51 u 99615089 915 contr. vuurw. Advies namens gemeente gevraagd inzake verzoek tot 
ontsteking van grootvuurwerk op í 7 juli Appelhofdwars-
straat door SE Fireworks. Advies? 

07-09-99116.00 u 99-420154 29 aandachtvest Verzoek van ;10 . 2 . e aan toezichthouder van de 
gemeente voor inrichting van een vuurwerkbunker aan 
perceel Mensinkweg 26 te Enschede. Afwijzing ogv 
bestemming ter plaatse. SE wekt indruk andere weg te 
willen bewandelen. Bekend dat vanuit Tollensstraat 
verkoop van gevaarlijk vuurwerk aan particulieren 
Plaatsvindt. Aandacht en mogelijk onderzoek is geboden. 

08-09-99 99-020154 aanvr. uittr. KvK Verzoek van Divisie Recherche ten dienste van justitie om 
uittreksel uit handelsregister tnv Smallenbroek Holding BV, 
Mensinkweg 26 Enschede. Tevens verzoek om info inzake 
welke firma ingeschreven staat op Tollensstraat 50. 
Reactie KvK dd. 09-09-99. 

24-04-99112.29 u 99-230030 18 ander alarm Alarmmelding Holding Smallenbroek, Mensinkweg 26 te 
Enschede. (centrale Eindhoven). Betrof paniekalarm. 
Telefonisch afgedaan. 

26-11-99/10.06u 99-027902 601 adv.b*Lwetg. Advies-aanvraag van gemeente HeÓendoom mbtLL 

ontsteking gr~urwerk door SE Fireworks & Pyro 
Effects op 31 dec. OM 00.00 uur tussen Deventerweg en 
Molenweg. Gunstig geadviseerd. 

11-02-00101.44 PM10024 
39 (BIS) 

Alarmmelding Smallenbroek Vuurwerkbedrijf 

13-05-00/15.01u 

BBV/MU310500 

00-233590.352 brandloritp ml Vuurwentbpslag SE Freworks, Tollensstraat 50 ontnia.M 
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antwoord kamervragen vernietiging gegevens 

bedrijfsprocessensysteem vuurwerkramp Enschede 

Advies/actie 

Instemmen met de concept beantwoording van de kamervragen. 

Aanleiding 

Kamervragen van het lid Vos (GroenLinks) inzake de mogelijke vernietiging na 

vijf jaar van politiële en justitiële gegevens met betrekking tot de vuurwerkramp 

Enschede. 

Samenvattende toelichting 

Op 13 mei 2005 was het vijf jaar geleden dat de vuurwerkramp in Enschede heeft 

plaatsgevonden. Gezien deze termijn heeft het kamerlid Vos (GroenLinks) vragen 

gesteld over de vernietiging van politiële en justitiële gegevens. De standaard 

termijn voor het verwijderen van gegevens is op grond van de Wet politieregisters 

en het modelreglement voor het Bedrijfsprocessensysteem (BPS) van de politie 

is vijf jaar. Uitgelegd wordt dat bij deze systemen voorzien wordt in de technische 

mogelijkheid de gegevens automatisch te vernietigen na verloop van vijf jaar, 

maar dat in dit geval geen toepassing is gegeven aan deze mogelijkheid. In het 

kader van het strafrechtelijke onderzoek en openbare orde onderzoek zijn 

destijds twee tijdelijke registers opgesteld, die pas vernietigd worden, indien het 

doel van de tijdelijke registers is bereikt. Dat is nu nog niet het geval. 

Tevens wordt uitgelegd hoe het staat met de vernietiging van justitiële en 

strafvorderlijke gegevens (na 20 resp 30 jaar) 

Het lid Vos had expliciet gevraagd om beantwoording vóór 13 mei. Naar 

aanleiding van deze vraag is de kamer op 12 mei 2005 kort geïnformeerd dat in 

dit geval geen sprake is van automatische vernietiging. 

Overigens merk ik ter informatie op dat de regeling in de Wet politieregisters met 

betrekking tot vernietiging van gegevens die in het BPS zijn opgenomen niet de 

helderste is. 

In het wetsvoorstel, politiegegevens, (waarover het advies van de Raad van State 

ieder moment verwacht wordt) wordt dit dan ook anders geregeld. Er wordt 

bepaald dat gegevens die zijn verwerkt ter uitvoering van de dagelijkse politietaak 

na vijfjaar moeten worden vernietigd. Gegevens die zijn verwerkt in verband met 

de rechtsorde in een bepaald geval (zoals de vuurwerkramp) worden verwijderd 

voor zover ze niet langer noodzakelijk zijn voor het doel van het onderzoek. 

De concept antwoorden zijn gelijktijdig aan uw ambtgenoot van Justitie 

voorgelegd 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties f • d 
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scenario's in verband 

met onderzoeken 

vuurwerkramp Enschede 

Medeparaaf Afschrift aan Ujnparaaf 

PI. VWR 

DGOOV 

1. Inleidinq 

De rapporten van de acht rijksinspecties die onderzoek doen naar de 

vuurwerkramp in Enschede worden naar verwachting op maandag 15 januari aan 

de TK aangeboden en gelijktijdig via het internet en de media in de openbaarheid 

gebracht. Tevens is de verwachting dat de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp 

(COV), eind februari 2001 gaat rapporteren. Daarmee belandt het 

afwikkelingstraject vuurwerkramp in een fase waarin doen of nalaten van de 

overheid en dus ook betrokken departementen, op de agenda wordt geplaatst. Er 

moet rekening worden gehouden met kritiek op overheden, bestuurders en/of 

ambtenaren. 

Daarom is het nu noodzakelijk om een strategie vast te stellen, waarmee het 

proces van de komende maanden wordt gestuurd of, minstens, bijgestuurd. Deze 

strategie bestaat in dé eerste plaats uit het vooraf vaststellen van de beoogde 

procesgang en in de tweede plaats uit het beschrijven van enkele scenario's die 

zich, in weerwil van de gewenste procesgang, maar in alle realiteit, kunnen gaan 

voltrekken en het daarop voorbereiden. 

2. Beoogde orocesganq 

In het Ministerieel Beleidsteam (MBT) van 6 december jl. zijn de bij de afwikkeling 

van de vuurwerkramp Enschede betrokken bewindspersonen geïnformeerd over 

de belangrijkste conclusies uit de inspectie-onderzoeken. Aansluitend is de 

communicatielijn vastgesteld, evenals de beoogde procesgang rondom het 

vrijkomen van de onderzoeken en de voorbereiding van het kabinetsstandpunt. 
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Met inachtneming van het hoor-en-wederhoortraject én het noodzakelijke 

logistieke (vermenigvuldigings- en distributie-)proces gaan we ervan uit dat de 

inspectierapporten op 15 januari aanstaande aan de Tweede Kamer en aan de 

Commissie Onderzoek Vuurwerkramp zullen worden aangeboden. De COV 

beschikt overigens al over de concept-rapporten. In de aanbiedingsbrief wordt 

inhoudelijk niet gereageerd op de onderzoeksresultaten. Wet zal een toelichting 

worden gegeven op de procesgang en de tijdlijn inzake de bekendmaking van het 

standpunt van het kabinet. In dezelfde lijn zijn in het MBT afspraken gemaakt 

betreffende de woordvoering door of vanwege individuele bewindspersonen in de 

periode (van ongeveer zes weken) gelegen tussen de aanbieding van de 

inspectie-onderzoeken en de aanbieding van het COV-rapport en, daarop 

volgend, de periode tot de bekendmaking van het kabinetsstandpunt. De 

concretisering van deze procesgang wordt gecoordineerd vanuit het ministerie 

van BZK. 

Er zal door het kabinet pas een standpunt worden kenbaar gemaakt na het 

vrijkomen van de rapportage Oosting. Het is aannemelijk dat de conclusies en 

aanbevelingen grotendeels gelijkluidend zullen zijn aan die van de inspecties, 

waardoor het beter is om éénmalig en compleet te reageren dan in twee etappes, 

waarbij er later moet worden aangevuld of -in het ergste geval- moet worden 

gewijzigd. 

De COV gaat eind februari rapporteren. Hiervoor wordt een gezamenlijk 

draaiboek opgesteld, waarbij de minister van BZK, als coordinerend minister, 

tezamen met de burgemeester en de CdK, het rapport in ontvangst zal nemen. 

Met inachtneming van het bekende feit dat het kabinetsstandpunt nog volgt (zie 

hieronder) zal hij -dan voor de eerste maal- van regeringswege een beperkt 

aantal inhoudelijke statements geven. 

Hiertoe is het noodzakelijk dat het rapport Oosting -in concept en onder embargo-

eerder aan het Rijk wordt verstrekt, zodat een gekwalificeerde leesgroep ermee 

aan de slag kan. Waarschijnlijk krijgt de leesgroep hiervoor slechts enkele uren 

de tijd. Aan de hand van de bevindingen van deze leesgroep dient, afgestemd op 

de op dat moment beschikbare informatie uit het concept kabinetsstandpunt, de 

hierboven bedoelde eerste reactie worden geformuleerd. Deze reactie dient 

bestuurlijk met betrokken bewindspersonen te worden afgestemd. 

In het MBT is afgesproken dat uiterlijk vier weken na het verschijnen van de 

rapportage Oosting, dus eind maart, een concept kabinetsstandpunt ter 

bespreking aan de MR zal worden voorgelegd. Hiertoe wordt reeds nu 

interdepartementaal stevig gewerkt aan de voorbereiding van het 

kabinetsstandpunt. Dit is een interdepartementale klus, die wordt gecoordineerd 

door de projectstaf Vuurwerkramp. In het MBT heeft de Minister van BZK nog 
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eens expliciet de aandacht gevraagd voor het belang van dit dossier en de 

benodigde voortvarendheid bij de betrokken departementen. 

Deze procesgang is wenselijk omdat zij tijd biedt om het kabinetsstandpunt voor 

te bereiden en omdat de regering éénmaal, maar wel uitgebreid en compleet en 

dus duidelijk, reageert. Dit is in tegenstelling tot eerdere rampen, waarbij dit veelal 

reactief en fragmentarisch gebeurde. 

3. Scenario's 

Zoals gesteld dient er in alle realiteit rekening mee te worden gehouden dat het 
proces niet verloopt, zoals beoogd. Er kunnen zich ontwikkelingen voordoen, die 

vragen om een van de beoogde procesgang afwijkende benadering. Er kan zelfs 

sprake zijn van een aan de vuurwerkramp gerelateerd incident, dat de positie van 

één of meer bewindspersonen en/of één of meer onderdelen van een ministerie 

politiek-bestuurlijk (ernstig) kan schaden. In dat geval spreekt men over een 

beleidsincident, hetgeen als een bijzondere vorm van een crisis moet worden 

beschouwd. 

Met de intentie om inzicht te geven in de typen mogelijke gebeurtenissen, worden 

hieronder enkele scenario's beschreven, die kunnen leiden tot afwijking van de 

beoogde procesgang. Deze lijst is uiteraard niet limitatief. Bij de "overwegingen bij 
aanpak" is gebruik gemaakt van de uiterst recente Richtlijnen voor de omgang 

met beleidsincidenten van het ministerie van BZK. 

Scenario 1: vertraging Oosting 

incident 

Oosting kondigt aan vertraging op te lopen en conform de herziene planning, pas 

later te kunnen rapporteren. 

overwegingen bij aanpak 

Het uitgangspunt dient te zijn dat het kabinet binnen een jaar na de ramp moet 

reageren. Het is dus afhankelijk van de duur van de vertraging. Als er sprake is 

van een vertraging tot uiterlijk half maart en rekening houdend met een respons-

termijn van maximaal vier weken, dan zou het kabinet zijn reactie uiterlijk half april 

geven, hetgeen nog net acceptabel is. Iedere langere vertraging brengt het 

kabinetsstandpunt vlak vóór of misschien zelfs na de "zwarte" datum. In dat geval 

moet er worden gekozen voor twee etappes, waarbij het kabinet zijn standpunt 

geeft op de inspectie-onderzoeken en -eventueel- aanvult na het verschijnen van 

Oosting. 
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incident 

De media richten zich op één of meerdere knelpunten uit de inspectie-

onderzoeken, nemen geen genoegen met uitstel tot na Oosting en voeren de druk 

op bij één of meerdere bewindspersonen. 

overwegingen bij aanpak 

Het uitgangspunt moet zijn om zo lang als mogelijk vast te houden aan de 

hiervoor omschreven beoogde procesgang. In de "Richtlijnen voor de omgang 

met beleidsincidenten" (hierna gemakshalve te noemen "de richtlijnen) wordt 

gesteld dat de druk om onmiddellijk te reageren op signalen vaak onterecht te 

groot wordt geacht. Het -wederom- expliceren van de gekozen procesgang en het 
uitzicht bieden op een reactie is wellicht voldoende. Dat Iaat onverlet dat het risico 

van "doorschuiven" te groot kan zijn, zeker wanneer het departement of een 

bewindspersoon publicitair of politiek al in de "vuurlinie" ligt, kunnen zaken 

overdreven worden uitgelicht. In dat geval dient er partieel en inhoudelijk te 

worden gereageerd, waarbij het uiteraard belangrijk Is dat de reactie volledig 

aansluit bij het later te presenteren kabinetsstandpunt. 

Scenario 3. druk vanuit de Tweede Kamer 

incident 

Ondanks de in de kamer toegelichte procesgang, gaan parlementariërs (om 
wellicht oneigenlijke partijpolitieke redenen) kritische vragen stellen en dulden zij 

geen uitstel van beantwoording. 

overwegingen bij aanpak 

Dit scenario is vergelijkbaar met het vorige en zou in het uiterste geval ook 

kunnen leiden tot partiële inhoudelijke reactie. Valt nog te bezien in hoeverre het 

in voorkomend geval mogelijk is om de TK in vertrouwen te informeren over 

(delen van) het kabinetsstandpunt. 

Scenario 4. doorwerking van de voorlopige getuigenverhoren 

incident 

Waarschijnlijk zullen de letselschade-advocaten in het kader van de voorlopige 

getuigenverhoren (om te bezien in hoeverre de Staat aansprakelijk kan worden 

gesteld) nog meer personen laten horen. Zo het zich nu laat aanzien, maken 

burgemeester Mans en één of meerdere wethouders uit het Enschedese college 

hiervan deel uit. Indien vanwege de letselschade-advocaten geen getuigen meer 

worden opgeroepen, dan heeft vervolgens de Staat de gelegenheid om getuigen 
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te laten horen. De kans is aanwezig dat getuigen verklaringen afleggen die 

vragen om een onmiddellijke reactie of die inhoudelijk vooruitlopen op het 

kabinetsstandpunt. Met name daar waar letselschade-advocaten in het voorlopig 

getuigenverhoor ingaan op de dan gepubliceerde inspectierapporten. 

overwegingen bij aanpak 
Het gaat hier om een geheel eigenstandig proces dat formeel niet te sturen is. 

Materieel kan, tijdens de voorbereiding van de getuige (voor zover deze bij de 

staat in dienst is) het mogelijke botsen van zijn verklaring met het door de 

regering beoogde proces, bij hem ter sprake worden gebracht, maar iedere 

getuige is verantwoordelijk voor zijn eigen verklaring. 

Scenario 5. samenloop met het Volendam-proces 

incident 

De brand in Volendam kent weliswaar een eigen afwikkeling, doch valt niet los te 

zien van Enschede. Nu al is er sprake van forse kritiek op het handhavingsbeleid 

in het kader van de vergunningen, een onderwerp dat ook in Enschede speelt. 

Inmiddels lopen er diverse onderzoeken (OM, commissie Alders) met een eigen 

dynamiek. De mogelijkheid bestaat dat bevindingen openbaar worden gemaakt, 

die (inhoudelijk óf emotioneel) doorwerken in de afwikkeling van de 
Vuurwerkramp. De thans ontstane discussie over de verantwoordelijkheid van de 

overheid (strafrechtelijk vervolgen, e.d.) zal van invloed zijn op het 

kabinetsstandpunt inzake Enschede. 

overwegingen bii aanpak 

Bij BZK zijn afspraken gemaakt omtrent expertise-uitwisseling vanuit het project 

Vuurwerkramp naar het project Volendam. Ook inhoudelijk zijn de lijnen kort. In 

wezen kunnen de rampen niet los worden gezien en nu zijn er reeds media die 
een parallel trekken. Het is noodzakelijk om de uitwisseling en onderlinge 

afstemming gedurende de komende periode onverkort te handhaven. We moeten 

ervan bewust zijn dat de kabinetsreactie op Enschede in bepaalde gevallen ook 

een reactie op Volendam zal zijn. Van regeringszijde dienen er thans nog geen 

uitspraken worden gedaan over de mogelijkheid tot strafrechtelijke vervolging van 

de overheid. Dit onderwerp wordt intern wel nader bezien en er zal ook advies 

aan de landsadvocaat worden gevraagd. Afhankelijk van het verloop van de 

discussie kunnen er wellicht in het kabinetsstandpunt enkele zinnen aan worden 

gewijd. 

• l•• Ministeria won Blnnenlandte Zaken en Konlnkrlliatdatip 
• 

• • J 
/ 

Datum 

9 januari 2001 

Kenmerk 

ES2001"17 

Blad 

5 van 6 



r • n gesc reve 
n 

Scenario 6. lokale bestuurders moeten verantwoordelijkheid nemen 

incident 

Uit de inspectie-onderzoeken zal blijken dat er kritiek is op diverse aspecten van 
de lokale organisatie. Er moet rekening mee worden gehouden dat de 

burgemeester van Enschede en/of één of meer wethouders zijn/hun 
verantwoordelijkheid (moeten) nemen en zijn/hun functie(s) neerleggen. Dit kan 

een doorwerking naar het Rijk hebben en bovendien leidt het tot een 

bestuurscrisis in een gemeente die onder grote druk grote prestaties moet 
leveren. 

aanpak 
Dit is een niet ondenkbeeldig scenario, waarbij er rekening mee moet worden 

gehouden dat het lokale bestuur een zwaar beschuldigende vinger naar het Rijk 

zal wijzen, onder meer inzake middelen voor beheer en geoefendheid van de 
brandweer. 

Met betrekking tot het effect van de lokale bestuurscrisis lijkt het voor de hand te 

liggen om op voorhand na te denken over mogelijke interim-oplossingen. Al 

eerder is vanuit BZK voorgesteld om ambtelijke en/of bestuurlijke ondersteuning 

to loveren. In geval van vertrek van één of meer sleutelpersonen, zal dit voomtel 

zonder meer moeten worden geëffectueerd. 
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Advlesractie '  

kennisnemen van bijgevogede notitie ter voorbereiding op de door u te geven 

toelichting na afloop van het SG-beraad op 10 januari a.s.. 

Aardelding 

De fase waarin de afwikkeling van de vuurwerkramp Enschede thans is beland, 
geeft aanleiding om de betrokken secretarissen-generaal te informeren over de 

strategie voor de komende weken en nadere afspraken te maken over 
afstemming. Dat zal plaatsvinden na afloop van het SG-beraad van 10 januari a.s. 

In een separate brief heeft u de secretarissen-generaal van de ministeries van 
AZ, Defensie, EZ, Financiën, Justitie, SZW, VROM, VWS en V&W voor dit nader 

overleg uitgenodigd. 

Samemrattende toelkhttng 

Bijgevoegde notitie licht de strategie toe in het kader van de afwikkeling 

vuurwerkramp gedurende de komende weken. De beoogde procesgang (inclusief 

realisatie kabinetsstandpunt én communicatie inzake de diverse onderzoeken) 
wordt toegelicht, evenals enkele mogelijke scenario's die de beoogde procesgang 

kunnen verstoren. Deze notitie kunt u Gebruiken voor uw toelichtinq. 

Doelstellingen van het overles ziin:  
1. informeren van de SG's in een fase waarin de druk op de bewindspersonen 

kan toenemen; 

2. commitment realiseren voor de gekozen strategie, alhoewel deze al is 

geaccordeerd in het MBT; 
3. afspraken maken over onderlinge afstemming en communicatie gedurende de 

(cruciale) komende vier maanden, waarbij wordt voorgesteld om het 

onderwerp tot en met april standaard te agenderen op het SG-beraad. 
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2 van 2 4. aandacht vragen voor ontwikkelingen, waardoor afspraken mogelijk onder 

druk komen te staan. Ter illustratie zijn enkele van de in de notitie opgenomen 

scenario's toepasbaar. 

Het is van belang dat de aanwezigen geinformeerd.zijn over het feit dat er in het 

kader van de vuurwerkramp weliswaar sprake is van een aparte overlegstructuur 

van IBT (ambtelijk) en MBT (politiek), maar dat in de komende periode het 

kabinet "aan zet" is. Daarom is het van belang dat de SG's nauw betrokken 

moeten zijn. U kunt hiervoor ook eventueel het woord geven aan de DGOOV. 

De voor dit overleg genodigde SG's hebben ter informatie een tweetal 

documenten ontvangen, te weten: 

1. De leidraad om te komen tot het kabinetsstandpunt, zoals besproken in het 
IBT vuurwerkramp, inclusief de zogeheten groslijst, die als basis dient voor de 

indeling van het definitieve dossier, 

2. Een overzicht van de voor het ministerie van BZK belangrijkste knelpunten, die 

door de inspecties zijn geconstateerd naar aanleiding van de vuurwerkramp. 

Dit overzicht kan wellicht als voorbeeld dienen bij de voorbereiding van het 

kabinetsstandpunt bij de verschillende departementen. 

Beide documenten treft u ter informatie ook hierbij aan. 

Tijdens het overleg zullen tevens aanwezig zijn de DGOOV en de Projectleider 

Vuurwerkramp. 
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De rapporten van de acht rijksinspecties die onderzoek doen naar de 
vuurwerkramp in Enschede worden naar verwachting op maandag 15 januari aan 

de TK aangeboden en gelijktijdig via het intemet en de media in de openbaarheid 

gebracht. Tevens is de verwachting dat de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp 
(COV), eind februari 2001 gaat rapporteren. Daarmee belandt het 
afwikkelingstraject vuurwet~p in een fase waarin doen of nalaten van de 
overheid en dus ook betrokken departementen, op de agenda wordt geplaatst. Er 
moet rekening worden gehouden met kritiek op overheden, bestuurders en/of 

ambtenaren. 

Daarom is het nu noodzakelijk om een strategie vast te stellen, waarmee het 

proces van de komende maanden wordt gestuurd of, minstens, bijgestuurd. Deze 
strategie bestaat In de eerste plaats uit het vooraf vaststellen van de beoogde 

procesgang en in de tweede plaats uit het beschrijven van enkele scenario's die 

zich, in weerwil van de gewenste procesgang, maar in alle realiteit. kunnen gaan 

voltrekken en het daarop voorbereiden. 

z. Be000de procesaanq 

In het Ministerieel Beleidsteam (MBT) van 6 december jl. zijn de bij de afwikkeling 

van de vuurwerkramp Enschede betrokken bewindspersonen geïnformeerd over 

de belangrijkste conclusies uit de inspectie-onderzoeken. Aansluitend is de 

communicatielijn vastgesteld, evenals de beoogde procesgang rondom het 
vrijkomen van de onderzoeken en de voorbereiding van het kabinetsstandpunt. 
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2 van 8 Met inachtneming van het hoor-en-wederhoortiaject én het noodzakelijke 

logistieke (vermenigvuldigings- en distributie-)proces gaan we ervan uit dat de 

inspectierapporten op 15 januari aanstaande aan de Tweede Kamer en aan de 

Commissie Onderzoek Vuurwerkramp zullen worden aangeboden. De COV 

beschikt overigens al over de concept-rapporten. Inde aanbiedingsbrief wordt 
inhoudelijk niet gereageerd op de onderzoeksresultaten. Wel zal een toelichting 

worden gegeven op de procesgang en de tijdlijn inzake de bekendmaking van het 

standpunt van het kabinet. In dezelfde lijn zijn in het MBT afspraken gemaakt 

betreffende de woordvoering door of vanwege individuele bewindspersonen in de 

periode (van ongeveer zes weken) gelegen tussen de aanbieding van de 

inspectie-onderzoeken en de aanbieding van het COV-rapport en, daarop 
volgend, de periode tot de bekendmaking van het kabinetsstandpunt. De 

concretisering van deze procesgang wordt gecoordineerd vanuit het ministerie 

van BZK. 

Er zal door het kabinet pas een standpunt wonden kenbaar gemaakt na het 

vrijkomen van de rapportage Oosting. Het is aannemelijk dat de conclusies en 

aanbevelingen grotendeels gelijkluidend zullen zijn aan die van de inspecties, 

waardoor het beter is om éénmalig en compleet te reageren dan in twee etappes, 

waarbij er later moet worden aangevuld of -in het ergste geval- moet worden 

gewijzigd. 

De COV gaat eind februari rapporteren. Hiervoor wordt een gezamenlijk 

draaiboek opgesteld, waarbij de minister van BZK, als coordinerend minister, 

tezamen met de burgemeester en de CdK, het rapport in ontvangst zal nemen. 

Met inachtneming van het bekende feit dat het kabinetsstandpunt nog volgt (zie 

hieronder) zal hij -dan voor de eerste maal- van regeringswege een beperkt 

aantal inhoudelijke statements geven. 

Hiertoe is het noodzakelijk dat het rapport Oosting -in concept en onder embargo-

eerder aan het Rijk wordt verstrekt, zodat een gekwalificeerde leesgroep ermee 

aan de slag kan. Waarschijnlijk krijgt de leesgroep hiervoor slechts enkele uren 

de tijd. Aan de hand van de bevindingen van deze leesgroep dient, afgestemd op 

de op dat moment beschikbare informatie uit het concept kabinetsstandpunt, de 

hierboven bedoelde eerste reactie worden geformuleerd. Deze reactie dient 

bestuurlijk met betrokken bewindspersonen te worden afgestemd. 

In het MBT is afgesproken dat uiterlijk vier weken na het verschijnen van de 

rapportage Oosting, dus eind maart, een concept kabinetsstandpunt ter 

bespreking aan de MR zal worden voorgelegd. Hiertoe wordt reeds nu 

interdepartementaal stevig gewerkt aan de voorbereiding van het 
kabinetsstandpunt. Dit is een interdepartementale klus, die wordt gecoordineerd 

door de projectstaf Vuurwerkramp. In het MBT heeft de Minister van BZK nog 
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3 van 6 eens expliciet de aandacht gevraagd voor het belang van dit dossier en de 

benodigde voortvarendheid bij de betrokken departementen. 

Deze procesgang is wenselijk omdat zij tijd biedt om het kabinetsstandpunt voor 

te bereiden en omdat de regering éénmaal, maar wel uitgebreid en compleet en 
dus duidelijk, reageert. Dit is in tegenstelling tot eerdere rampen, waarbij dit veelal 

reactief en fragmentarisch gebeurde. 

3. Scenario's 

Zoals gesteld dient er in alle realiteit rekening mee te worden gehouden dat het 

proces niet verloopt, zoals beoogd. Er kunnen zich ontwikkelingen voordoen, die 
vragen om een van de beoogde procesgang afwijkende benadering. Er kan zelfs 

sprake zijn van een aan de vuurwerkramp gerelateerd incident, dat de positie van 

één of meer bewindspersonen en/of één of meer onderdelen van een ministerie 
politiek-bestuurlijk (ernstig) kan schaden. In dat geval spreekt men over een 

beleidsincident, hetgeen als een bijzondere vorm van een crisis moet worden 

beschouwd. 

Met de intentie om inzicht te geven in de typen mogelijke gebeurtenissen, worden 

hieronder enkele scenario's beschreven, die kunnen leiden tot afwijking van de 
beoogde procesgang. Deze lijst is uiteraard niet limitatief. Bij de "overwegingen bij 

aanpak" is gebruik gemaakt van de uiterst recente Richtlijnen voor de omgang 

met beleidsincidenten van het ministerie van BZK. 

Scenario 1: vertraging Oosting 

incident 
Oosting kondigt aan vertraging op te lopen en conform de herziene planning, pas 

later te kunnen rapporteren. 

gverweaingen bii aanpak 
Het uitgangspunt dient te zijn dat het kabinet binnen een jaar na de ramp moet 

reageren. Het is dus afhankelijk van de duur van de vertraging. Als er sprake is 
van een vertraging tot uiterlijk half maart en rekening houdend met een respons-

termijn van maximaal vier weken, dan zou het kabinet zijn reactie uiterlijk half april 

geven, hetgeen nog net acceptabel is. Iedere langere vertraging brengt het 

kabinetsstandpunt vlak vóór of misschien zelfs na de "zwarte" datum. In dat geval 

moet er worden gekozen voor twee etappes, waarbij het kabinet zijn standpunt 
geeft op de inspectie-onderzoeken en -eventueel- aanvult na het verschijnen van 

Oosting. 

Ministola wn Binnenlandse Zaken an Konlnkr~ti- C• _j 
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a Van 6 Scenario 2: druk vanuit de media 

incident 
De media richten zich op één of meerdere knelpunten uit de inspectie-
onderzoeken, nemen geen genoegen met uitstel tot na Oosting en voeren de druk 
op bij één of meerdere bewindspersonen. 

overwegingen bii aanpak 
Het uitgangspunt moet zijn om zo lang als mogelijk vast te houden aan de 
hiervoor omschreven beoogde procesgang. In de "Richtlijnen voor de omgang 
met beleidsincidenten" (hierna gemakshalve te noemen "de richtlijnen") wordt 
gesteld dat de druk om onmiddellijk te reageren op signalen vaak onterecht te 

groot wordt geacht. Het -wederom- expliceren van de gekozen procesgang en het 
uitzicht bieden op een reactie is weilicht voldoende. Dat Iaat onverlet dat het risico 

van "doorschuiven" te groot kan zijn, zeker wanneer het departement of een 
bewindspersoon publicitair of politiek al in de "vuurlinie" ligt, kunnen zaken 
overdreven worden uitgelicht. In dat geval dient er partieel en inhoudelijk te 
worden gereageerd, waarbij het uiteraard belangrijk is dat de reactie volledig 
aansluit bij het later te presenteren kabinetsstandpunt. 

Scenario 3: druk vanuit de Tweede Kamer 

incident 
Ondanks de in de kamer toegelichte procesgang, gaan parlementariërs (om 
wellicht oneigenlijke partijpolitieke redenen) kritische vragen stellen en dulden zij 

geen uitstel van beantwoording. 

overwegingen bij aanpak 
Dit scenario is vergelijkbaar met het vorige en zou in het uiterste geval ook 
kunnen leiden tot partiële inhoudelijke reactie. Vak nog te bezien in hoeverre het 
in voorkomend geval mogelijk is om de TK in vertrouwen te informeren over 
(delen van) het kabinetsstandpunt. 

Scenario 4: doorwerking van de voorlopige getuigenverhoren 

incident 
Waarschijnlijk zullen de letselschade-advocaten in het kader van de voorlopige 

getuigenverhoren (om te bezien in hoeverre de Staat aansprakelijk kan worden 
gesteld) nog meer personen laten horen. Zo het zich nu laat aanzien, maken 
burgemeester Mans en één of meerdere wethouders uit het Enschedese college 

hiervan deel uit. Indien vanwege de letselschade-advocaten geen getuigen meer 
worden opgeroepen, dan heeft vervolgens de Staat de gelegenheid om getuigen 

f• #1• 
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9 januari 2001 
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Blad 
5 van 6 te laten horen. De kans is aanwezig dat getuigen verklaringen afleggen die 

vragen om een onmiddellijke reactie of die inhoudelijk vooruitlopen op het 

kabinetsstandpunt. Met name daar waar letselschade-advocaten in het voorlopig 

getuigenverhoor ingaan op de dan gepubliceerde inspectierapporten. 

overwegingen b j aanpak 

Het gaat hier om een geheel eigenstandig proces dat formeel niet te sturen is. 
Materieel kan, tijdens de voorbereiding van de getuige (voor zover deze bij de 

staat in dienst is) het mogelijke botsen van zijn verklaring met het door de 
regering beoogde proces, bij hem ter sprake worden gebracht, maar iedere 

getuige is verantwoordelijk voor zijn eigen verklaring. 

Scenario 5. samenloop met het Volendam-proces 

incident 

De brand in Volendam kent weliswaar een eigen afwikkeling, doch valt niet los te 
zien van Enschede. Nu al is er sprake van forse kritiek op het handhavingsbeleid 

in het kader van de vergunningen, een onderwerp dat ook in Enschede speelt. 

Inmiddels lopen er diverse onderzoeken (OM, commissie Alders) met een eigen 

dynamiek. De mogelijkheid bestaat dat bevindingen openbaar worden gemaakt, 

die (inhoudelijk óf emotioneel) doorwerken in de afwikkeling van de 
Vuurwerkramp. De thans ontstane discussie over de verantwoordelijkheid van de 

overheid (strafrechtelijk vervolgen, e.d.) zal van invloed zijn op het 
kabinetsstandpunt inzake Enschede. 

overwegingen bii aanpak  

Bij BZK zijn afspraken gemaakt omtrent expertise-uitwisseling vanuit het project 

Vuurwerkramp naar het project Volendam. Ook inhoudelijk zijn de lijnen kort. In 

wezen kunnen de rampen niet los worden gezien en nu zijn er reeds media die 

een parallel trekken. Het is noodzakelijk om de uitwisseling en onderlinge 
afstemming gedurende de komende periode onverkort te handhaven. We moeten 

ervan bewust zijn dat de kabinetsreactie op Enschede in bepaalde gevallen ook 

een reactie op Volendam zal zijn. Van regeringszijde dienen er thans nog geen 
uitspraken worden gedaan over de mogelijkheid tot strafrechtelijke vervolging van 

de overheid. Dit onderwerp wordt intern wel nader bezien en er zal ook advies 

aan de landsadvocaat worden gevraagd. Afhankelijk van het verloop van de 

discussie kunnen er wellicht in het kabinetsstandpunt enkele zinnen aan worden 

gewijd. 
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6 van 6 Scenario 6. lokale bestuurders moeten verantwoordelijkheid nemen 

incident 

Uit de inspectie-onderzoeken zal blijken dat er kritiek is op diverse aspecten van 

de lokale organisatie. Er moet rekening mee worden gehouden dat de 

burgemeester van Enschede en/of één of meer wethouders zijn/hun 
verantwoordelijkheid (moeten) nemen en zijn/hun functie(s) neerleggen. Dit kan 

een doorwerking naar het Rijk hebben en bovendien leidt het tot een 

bestuurscrisis in een gemeente die onder grote druk grote prestaties moet 

leveren. 

aanpak 
Dit is een niet ondenkbeeldig scenario, waarbij er rekening mee moet worden 

gehouden dat het lokale bestuur een zwaar beschuldigende vinger naar het Rijk 

zal wijzen, onder meer inzake middelen voor beheer en geoefendheid van de 

brandweer. 

Met betrekking tot het effect van de lokale bestuurscrisis lijkt het voor de hand te 

liggen om op voorhand na te denken over mogelijke interim-oplossingen. Al 
eerder is vanuit BZK voorgesteld om ambtelijke en/of bestuuriijke ondersteuning 

te leveren. In geval van vertrek van één of meer sleutelpersonen, zal dit voorstel 

zonder meer moeten worden geëffectueerd. 
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N.a.v. de bespreking gisteren bij MinBZK het volgende, en ter voorbereiding van het gesprek dat SG en D OOV nog 
zullen hebben over "voorbereiding-0osting" (zie verslag Bestuursraad van vrijdag 24111 jl.) het volgende: 

M.i. zijn er drie aandachtspunten; 
1. publicatie van inspectierapporten in week van 18 december 2000. 
2. publicatie van rapport commissie-Oosting. 
3. reactie en ontwikkelingen B&W Enschede tussen publicatie inspectierapporten en publicatie rapport-0osting. 

_d 1. 
- in MBT van 6 december (is volgende week) krijgen de betrokken bewindspersonen een briefing over de bevindingen 
van de inspecties. 
- daarna wordt woordvoeringslijn geformuleerd (voor minBZK (ook mede namens andere betrokken 
bewindspersonen), en voor MP?), dit m.h.o.o. publicatie in week van 18112. 
- inspectierapporten gaan middels brief van min BZK aan TK en aan cie-0osting naar buiten (in week van 18112). In 
-die brief wordt zijdens de regering geen standpunt ingenomen (omdat Oosting inspectierapporten ook nog gaat 
toetsen). 

ad 2. 
Volgens ons kunnen reeds nu al de voorbereiding voor de presentatie van het rapport van de commissie-Oosting 
worden getroffen. Meer in het bijzonder gaat het om een draaiboekje voor die dag: 
- het ontvangen van het rapport onder embargo 
- het beleggen van een interdepartementale leesclub van voldoende kwalitatief niveau die in de embargo-tijd het 
rapport leest. 
- het opstellen van de bevindingen van die leesgroep 
- het opstellen van de eerste reactie van min BZK (namens ook de andere bewindspersonen) en MP?) (in zeer nauwe 
samenspraak met VLC) 
- het briefen van het MBT over bevindingen, het voorleggen aan MBT van eerste reactie 
- het opstellen van een kort daarna aan de TK te zenden brief (via de MR) terzake. 
isschien wordt het eind januari, februari - we merken het wel -, maar een der eiijk draaiboekje voor dag X kan nu 

eeeds worden voorbereid. Uiteraard is (H)BSG bereid hierbij mee te denken 4"':'2ë.' heeft de nodige ervaring met 
Bijlmer-enquête). 

Ad 3. 
We hebben uiteraard geen invloed op wat er allemaal binnen het college van B&W gaat gebeuren de komende 
maanden. Zeker is wel, dat perikelen aldaar zullen terugslaan naar 'Den Haag' (in het bijzonder VROM, Def, BZK), 
waarbij ook (partij)politieke belangen en overwegingen een rol zullen gaan spelen. het vergt dus nauwe monitoring en 
afstemming (ook van VLC). 

Met vriendelijke groeten, 
10,2 1 
j ' 01t 
&v inmswnv van-minnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Bureau SG 
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Medeparaaf Afschrift aan 

Advlestactle 

Kennisnemen van de inhoud van deze nota ter voorbereiding op het overleg van 

12 december 2000 inzake reactie ná aanbieding onderzoeken en voorbereiding 

kabinetsstandpunt 

Aanlelding 

De binnenkort te verwachten publicatie van de rijksinspectie-onderzoeken en de 

daarna uit te komen rapportage van de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp 

naar de vuurwerkramp Enschede 

Samemrattende toelichting 

In het MBT van 6 december jl. zijn de bij de afwikkeling van de vuurwerkramp 

Enschede betrokken bewindspersonen geïnformeerd over de belangrijkste 

conclusies uit de onderzoeken van de acht rijksinspecties. Aansluitend is de 

communicatielijn vastgesteld, evenals de beoogde procesgang rondom het 

vrijkomen van de onderzoeken en de voorbereiding van het kabinetsstandpunt. 

Hieronder wordt puntsgewijs ingegaan op de onderwerpen, hetgeen als basis kan 

dienen voor het overleg op 12 december a.s. 

Planning inspectie-onderzoeken  

Bijgevoegd treft u aan het planningsoverzicht van de inspecties, waarin per 

cluster de tijdlijn is aangegeven. Daaruit blijkt dat op 9 januari 2001 alle definitieve 

teksten zullen worden aangeleverd. Met inachtneming van het noodzakelijke 

logistieke (vermenigvuldigings- en distributie-) proces gaan we ervan uit dat 

aanbieding aan de TK en aan de COV plaatsvindt op donderdag 11 of vrijdag 12 

januari. De rapporten zullen worden aangeboden in een brief van de minister van 

BZK. 
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2 van 3 Woordvoering vanuit regerinq 

In bedoelde aanbiedingsbrief wordt inhoudelijk niet gereageerd op de 

onderzoeksresultaten. Wel zal een toelichting worden gegeven op de procesgang 

en de tijdlijn inzake de bekendmaking van het standpunt van het kabinet. In 

dezelfde lijn zijn in het MBT afspraken gemaakt betreffende de woordvoering door 
of vanwege individuele bewindspersonen in de periode (van ongeveer 6 weken) 

gelegen tussen de aanbieding van dè inspectie-onderzoeken en de aanbieding 

van het rapport Oosting. De concretisering hiervan wordt gecoordineerd vanuit het 

ministerie van BZK. 

Er zal door het kabinet pas èen standpunt worden kenbaar gemaakt na het 

vrijkomen van de rapportage Oosting. Het is zeer aannemelijk dat de conclusies 

en aanbevelingen grotendeels gelijkluidend zullen zijn aan die van de Inspecties, 
waardoor het duidelijker is om éénmalig en compleet te reageren, in plaats van in 

twee etappes, waarbij er later moet worden aangevuld of -in het ergste geval-

moet worden gewijzigd. 

Aanbieding rapportage Commissie Onderzoek Vuurwerkramp 
De voorzitter van de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp (COV), dhr. Oosting, 

heeft drie weken geleden bekend gemaakt dat hij in de tweede helft van februari 

gaat rapporteren. Hiervoor dient een gezamenlijk draaiboek te worden opgesteld, 

waarbij de minister van BZK, als coördinerend minister, het rapport in ontvangst 

zal nemen. Met inachtneming van het bekende feit dat het kabinetsstandpunt nog 
volgt (zie ook hieronder) zal hij (dan voor de eerste maal) van regeringswege een 

beperkt aantal eerste inhoudelijke statements geven. 

Hiertoe is het noodzakelijk dat het rapport Oosting -in concept en onder embargo-
eerder aan het Rijk wordt verstrekt, zodat een gekwalificeerde leesgroep er mee 

aan de slag kan. Aan de hand van de bevindingen van deze leesgroep dient, 

afgestemd met de op dat moment beschikbare informatie uit het project 

kabinetsstandpunt, de hierboven bedoelde eerste reactie worden geformuleerd. 

Deze reactie dient bestuurlijk met betrokken bewindspersonen te worden 

afgestemd in het MBT. 

totstandkoming kabinetsstandpunt 
In het MBT is afgesproken dat het kabinetsstandpunt wordt bekend gemaakt 

uiterlijk vier weken na het verschijnen van de rapportage Oosting. Hiertoe wordt 

reeds nu interdepartementaal stevig gewerkt aan de voorbereiding van het 

kabinetsstandpunt. Zoals u kunt zien in de bijgevoegde (en eerder toegezonden) 

notitie Leidraad Kabinetsstandpunt Vuurwerkramp is de planning erop gericht om 

eind januari 2001 eèn concept kabinetsstandpunt te kunnen voorleggen. Dit is 

een interdepartementale klus, die wordt gecoordineerd door de projectstaf 

Vuurwerkramp. In het MBT heeft de Minister van BZK nog eens expliciet de 
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3 van 3 aandacht gevraagd voor het belang van dit dossier en de benodigde 

voortvarendheid bij de betrokken departementen. 

BZK heeft de voorbereiding van haar deel van het kabinetsstandpunt projectmatig 
aangepakt, waarbij alle betrokken afdelingen cq directies participeren. Hierdoor 
weten de Min. van BZK (vanuit de projectstaf), de Stas. Van BZK (vanuit de 

directie BRB) en de Min. voor GSI (vanuit de Directie GSIB) zich 
vertegenwoordigd en zal hun betrokkenheid via de lijn worden veiliggesteld. 

Dat project wordt geleid vanuit de afdeling VB van de directie BRB. 

Te bespreken onderwerpen  
Gelet op hiervoor omschreven procesgang, Is het in dit stadium onder meer van 

belang om nadere afspraken te maken omtrent: 
• aanbieding inspectie-rapporten; 
• media-communicatie; 
• eventuele nadere afstemming tussen/met de 'eigen' bewindspersonen; 

• voorbereiding aanbieding rapportage Oosting; 
• voorbereiding kabinetsstandpunt 
• inbedding rol SG In dit proces; 

Minirtain van Binnenlandse 7akea en Ronlnkriiksrelalks 
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Advieslactie 

Kennis nemen van de inhoud van deze nota ter voorbereiding op de bespreking 

ná het SG-beraad d.d. 24 januari a.s. en tevens van bijgevoegde brief aan de 

leden van IBT-Kabinetsstandpunt. Deze brief is heden per fax aan de betrokken 

leden van het SG-beraad gezonden. 

Aanleiding 

Conform het verzoek van het SG-beraad d.d. 10 januari jl. zal vanaf heden 

aansluitend aan het SG-beraad worden gesproken over de stand van zaken 

m.b t. het kabinetsstandpunt Vuurwerkramp. 

Deze week zal middels een brief aan de Tweede Kamer bekend worden gemaakt 

dal het kabinetsstandpunt naar verwachting vier weken na het publiceren van het 

rapport van de Commissie Oosting wordt bekend gemaakt. 

Bijgaand treft u eenbrief aan die heden aan de betrokken departementen wordt 

verzonden waarin een instructie is opgenomen, teneinde deze planning te halen 

en een uniforme aanpak te bewerkstelligen. Overigens is dit een aangepaste 

versie van degene die u gisteren door dgOOV is aangereikt! 

Samenvattende toelichting 

De interdepartementaal samengestelde groep die zich bezig houdt met het 

kabinetsstandpunt zal vanaf heden worden aangeduid als Interdepartementaal 

Beleidsteam Kabinetsstandpunt, het IBT-K. Het eerstvolgende IBT-K Is op 25 

januari. Dan zal bijgaande brief met instructies en planning worden besproken. 

De bijgaande gedetailleerde planning zal op korte termijn verder worden 

uitgewerkt en worden voorzien van concrete actiepunten. 

N.a.v. de eerste bijeenkomst van het IBT-K en de vergadering van het MBT van 

17 januari jl. is besloten een voorstel te maken voor een indeling van het 

kabinetsstandpunt: 
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2 van 4 

Algemeen deel  

Er zal een algemeen deel geschreven worden waarin o.a. de volgende zaken 

centraal staan: 

• Het functioneren van de overheid en de verwachtingen die hierover bestaan, 

vanuit een historisch perspectief. 

• Toezicht, handhaving en gedoogbeleid; 

• De relatie publiek - privaat; 

• De relatie centraal - decentraal; 

• De heersende (gedoog)cultuur bij de overheden. 

Verder wordt een deel gewijd aan de verantwoording van het optreden van de 

Rijksoverheid ná de ramp van 13 mei 2000. Zo valt te denken aan de financiële 

afwikkeling, de nazorg, de wederopbouw en de rijksbrede coordinatie. 

Naar verwachting zal de COV ook hierover conclusies en aanbevelingen geven. 

Daarnaast zal een deel worden opgenomen naar aanleiding van de aanpak van 

het inspectie-onderzoek naar de vuurwerkramp. In dit onderdeel zal de positie en 

de rol van de Rijksinspecties aan de orde komen. 

Per beleidsterrein  

Teneinde de diverse teksten per beleidsterrein een uniform karakter te geven, 

wordt de volgende werkwijze voorgesteld: 

1. Per beleidsterrein worden ;aIle inspectie-rapporten plus de veronderstelde 

uitkomsten van de COV bestudeerd op relevante conclusies en 

aanbevelingen; 

2. Een opsomming van de reactie op de relevante conclusies en aanbevelingen; 

3. Een terugblik op de relevante ontwikkelingen tot heden van het specifieke 

beleidsterrein; 

4. Een toets op het huidige beleid aan de hand van bestaande nota's, circulaires 

etcetera (probleemanalyse); 

5. Een historische financiële beschouwing van het beleidsterrein (verleden en 

heden); 

6. Een reactie naar de toekomst (voortzetten bestaand beleid, aanpassen 

bestaand beleid, of opstellen nieuwe beleidsuitgangspunten); 

7. Een actiepuntenlijst, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar 

verantwoordelijke bewindspersoon indien een beleidsterrein ministerie-

overstijgend is; 

8. Tot slot volgt een overzicht van de financiële en de 

regelgevingsconsequenties. 

Rol SG-beraad  

Conform het verzoek van het SG-beraad d.d. 10 januari jl. zal vanaf heden 

aansluitend aan het SG-beraad worden gesproken over de stand van zaken 

Miniskcria vn B(nnenlandse Zaken en KcninkrijksrelaUes ••• 
•e-....• 



m.b.t. het kabinetsstandpunt Vuurwerkramp. Vanuit de projectgroep 

Vuurwerkramp wordt zorg gedragen voor deze schriftelijke en/of mondelinge 
informatie-uitwisseling. Ook worden beslispunten aan het SG-beraad voorgelegd. 

Tevens zal vanuit het SG-beraad een meeleesgroep worden samengesteld die 
concepten van de integrale teksten worden voorgelegd. 

Procedure accorderen definitief kabinetsstandpunt 

Het SG-beraad (7 februari) bespreekt de eerste geïntegreerde teksten, waarna de 

opmerkingen en aanvullingen worden verwerkt onder regie van BZK. Vervolgens 

bespreken het IBT (21 februari) en het MBT (22 februari) de eerste integrale 

concepttekst en het overzicht van de belangrijkste thema's. Vervolgens wordt het 

overzicht met de belangrijkste thema's besproken met de landsadvocaat (circa 23 

februari). 

Het SG-beraad bespreekt (7 maart) de stand van zaken en het overzicht van de 

belangrijkste uitkomsten en thema's n.a.v. het rapport van Oosting. Rond 7 maart 

vindt overleg plaats met de gemeente en de provincie over de belangrijkste 

thema's van het kabinetsstandpunt. 

Vervolgens wordt het concept van het definitieve kabinetsstandpunt en eventuele 

knel- en beslispunten besproken in het IBT (ca. 13 maart) en het MBT (ca. 14 
maart). Hierna volgt bespreking van het concept definitief kabinetsstandpunt aan 

de hand van een beslispuntennotitie in de MR ( 16 maart). Tot slot wordt het 
definitieve kabinetsstandpunt voorgelegd aan de MR van 23 maart ter finale 

accordering. 

Planninq 

Voor de gedetailleerde planning kan worden verwezen naar bijlage twee van de 

nota aan de leden IBT-K. Hierbij moet worden opgemerkt dat deze planning 

ambitieus te noemen is en dat deze mede afhankelijk is van hoe het rapport van 

de Commissie Oosting eruit zien. Tevens kan het worden beïnvloed door 

ontwikkelingen die nu nog niet zijn te voorzien. 

Teneinde op korte termijn te beschikken over een eerste integrale concept-tekst, 

dienen uiterlijk 30 januari a.s., de eerste departementale teksten te worden 

aangeleverd aan de projectgroep Vuurwerkramp. Na het samenvoegen van deze 

"platte" teksten, zal onder regie van BZK intensief moeten worden gewerkt aan 

het afstemmen van de diverse onderwerpen. Momenteel heerst bij het project 

Vuurwerkramp het vermoeden dat de departementen nog geen daadwerkelijke 

teksten zijn geschreven. Wellicht dat de leden van het SG-beraad hier meer 
informatie over kunnen geven. 

De projectgroep Vuurwerkramp zal op de Schedeldoekshaven een aparte 
werklokatie instellen ten behoeve van het IBT-K. In deze zaal staan 

computerapparatuur, white-boards en andere apparatuur ter beschikking, zodat 
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interdepartementaal afgestemd kabinetsstandpunt. 

Ministen'a van 8innenlqndse Zaken en Knnfnkrijksrdatles r•) 

~  

• 



Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Datum 

23 januari 2001 

Onderdeel 

DWOV/0VIP 

Project Vuurwerkramp 

Aan 
T.a.v. 

Fax 

tNichtingen De secretarissen-generaal van de ministeries van AZ, Defensie, EZ, 
Financiën, Justitie, SZW, VROM, VWS en V&W 

Fax onderwerp 

Overleg inzake procesgang vuurwerkramp 
Enschede, zoals gepland ná het SG-beraad d.d. 24 
januari a.s. 

Ter voorbereiding op het overleg inzake de procesgang m.b.t. kabinetsreactie 
inzake de vuurwerkramp Enschede, zoals gepland ná het SG-beraad d.d. 24 

januari a.s., meld ik u het volgende. 

Deze week zal middels een brief aan de Tweede Kamer bekend worden gemaakt dat 
het kabinetsstandpunt naar verwachting vier weken ná het publiceren van het rapport 
van de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp wordt bekend gemaakt. 
Bijgaand treft u een brief aan die heden aan de betrokken departementen wordt 
verzonden waarin een instructie is opgenomen, teneinde deze planning te halen en 

een uniforme aanpak te bewerkstelligen. 

De eerstvolgende bijeenkomst van het Interdepartementale Beleidsteam 
Kabinetsstandpunt (IBT-K) is op 25 januari. Dan zal bijgaande brief met instructies en 

planning worden besproken. 
De bijgaande gedetailleerde planning zal op korte termijn verder worden uitgewerkt 
en worden voorzien van concrete actiepunten. 

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, 

voor deze, 

IeJdtr}uuterkt•ri2q 

elad 
Ivan I I 

Bewekadree 

S~e!daekshaven 200 
2511 EZ Den Haag 

Postadres 
Postbus 20011 

2500 EA oen Haag 



Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Datum 
29 taracan 2001 

Ons kenmerk 

ES2001r52977 

Leden IBT Kabinetsstandpunt (IBT-K) 

(Zie verzendlijst, bijlage 1) 

Onderwerp 

Kabinetsstandpunt Vuurwerkramp 

1. Inleiding 
In aanvulling op de notitie Leidraad Kabinetsstandpunt Vuurwerkramp d.d. 20 

november 2000 (kenmerk ES2000/98158) meld ik u het volgende. 

Op dinsdag 23 januari jl. heeft de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer laten weten dat het kabinet haar standpunt 
inzake de vuurwerkramp vier weken na publicatie van het rapport van de 

Commissie Onderzoek Vuurwerkramp (COV) bekend zal maken aan de Kamer. 
Teneinde aan deze toezegging tegemoet te kunnen komen is een gedetailleerde 

planning opgesteld, die u op 18 januari jl. in conceptvorm werd toegezonden. 

Bijgaand ontvangt u de definitieve planning (bijlage 2). 

De interdepartementale groep die eerder op 11 januari jl. bijeen kwam om te 
spreken over de activiteiten m.b.t. het kabinetsstandpunt, bestond deels uit leden 

van het IBT en deels uit medewerkers die op hun eigen departement zijn 
aangewezen als deoartementaal "projectleider kabinetsstandpunt". Deze groep 

zal hierna worden aangehaald als Interdepartementaal Beleidsteam 

Kabinetsstandpunt, het IBT-K. In het MBT d.d. 18 januari jl. is verzocht om 

mensen van het juiste niveau in het IBT-K zitting te laten nemen. Het gaat immers 
om brede inhoudelijke onderwerpen, waarvan de samenhang moet worden 

vastgesteld, hetgeen een juiste weging vereist. Tevens worden in het IBT-K 

eventuele knel- en/of discussiepunten m.b.t. bepaalde beleidsterreinen 

besproken. Indien het IBT-K hievoor geen passende oplossingen vindt, worden 

deze knel- en/of discussiepunten voorgelegd aan het MBT. 
Een verzendlijst met de huidige samenstelling is bijgevoegd (bijlage 1). Ik verzoek 

u eventuele aanpassingen door te geven aan het projectsecretariaat op 

telefoonnrjo,2e.w``,,. ' 

Conform het verzoek van het SG-beraad d.d. 10 januari jl. zal vanaf heden 
aansluitend aan het SG-toeraad worden gesproken over de stand van zaken 
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m.b.t. het kabinetsstandpunt Vuurwerkramp. Vanuit de projectgroep 

Vuurwerkramp wordt zorggedragen voor deze schriftelijke en/of mondelinge 
informatieuitwisseling. Ook worden beslispunten aan het SG-beraad voorgelegd. 

Tevens zal vanuit het SG-beraad een meeleesgroep worden samengesteld die 

concepten van de integrale teksten worden voorgelegd. 

2. Tentatieve inhoudsopgave kabinetsstandpunt 
Bij de eerder genoemde notitie Leidraad Kabinetsstandpunt Vuurwerkramp werd 

een groslijst uitgereikt met onderwerpen die op basis van de toen geldende 
inzichten aan de orde zouden kunnen komen in het kabinetsstandpunt. Deze 

onderwerpen zijn onderverdeeld aan de hand van de veiligheidsketen, in 

navolging van de onderverdeling van de inspectie-rapporten. De groslijst is 

inmiddels aangepast en op 11 januari jl. aan de leden IBT verzonden. 

Inmiddels heb ik n.a.v. de eerste bijeenkomst van het IBT-K en de vergadering 

van het MBT van 17 januari jl. besloten een nader voorstel te maken voor een 

indeling van het kabinetsstandpunt. Deze tentatieve indeling geldt voor alle 

betrokken ministeries en zal dan ook door het IBT-K gebruikt moeten worden bij 

de vervolgwerkzaamheden. Graag bespreek ik deze indeling met u tijdens de 

bijeenkomst van het IBT-K op donderdag 25 januari van 11.40 tot 13.15 uur in de 

Van Limburg Stirumzaal op de tweede etage van het ministerie van BZK. 

2.1 Concept-brief Tweede Kamer 

Het kabinetsstandpunt zal worden aangeboden aan de Tweede Kamer middels 
een oplegbrief waarin een aantal Rijksbrede onderwerpen is opgenomen: 

2.1.1 Algemeen deel 

Ten eerste zal door BZK een algemeen deel geschreven worden waarin o.a. de 

volgende punten centraal staan (in willekeurige volgorde): 
• Het functioneren van de overheid en de verwachtingen die hierover bestaan, 

vanuit een historisch perspectief. 
• Toezicht, handhaving en gedoogbeleid; 

• De relatie publiek - privaat; 

• De relatie centraal - decentraal; 
Graag uw oordeel c.q. aanvullingen op dit overzicht tijdens de bijeenkomst van 25 

januari a.s. 

2.1.2 Verantwoording acties Rijksoverheid na 13 mei 2000 

Ten tweede zal een deel worden gewijd aan de activiteiten die ondernomen zijn 

na de ramp van 13 mei 2000. Zo valt te denken aan de financiële afwikkeling, de 

nazorg, de wederopbouw en de rijksbrede coordinatie. 

Naar verwachting zal de COV ook hierover conclusies en aanbevelingen geven. 

ft— / •/ Miniswra van Binnenhds ne Zaken an Konlnkrijksrelatles 
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Ten derde zal een deel worden opgenomen naar aanleiding van de aanpak van 

het inspectie-onderzoek naar de vuurwerkramp in Enschede. In dit onderdeel zal 
de positie en de rol van de Rijksinspecties aan de orde dienen te komen. 

2.2 Per beleidsterrein 

In de notitie Leidraad Kabinetsstandpunt Vuurwerkramp is reeds aangegeven dat 
"bij de uitwerking van de groslijst - na publikatie van de definitieve 

inspectierapporten - aan de onderwerpen een probleemanalyse dient te worden 
gekoppeld, op basis waarvan beleidsuitgangspunten worden geformuleerd. De zo 

ontstane "paragrafen" worden, indien van toepassing, afgesloten met de 

financiële consequenties." 

Teneinde de diverse teksten per beleidsterrein een uniform karakter te geven, 

wordt de volgende werkwijze voorgesteld: 
1. Per beleidsterrein worden W&i inspectie-rapporten plus de veronderstelde 

uitkomsten van de COV bestudeerd op relevante conclusies en 

aanbevelingen; 
2. Een opsomming van de reactie op de relevante conclusies en aanbevelingen; 

3. Een terugblik op de relevante ontwikkelingen tot heden van het specifieke 

beleidsterrein; 
4. Een toets op het huidige beleid aan de hand van bestaande nota's, circulaires 

etcetera (probleemanalyse); 
5. Een historische financiële beschouwing van het beleidsterrein (verleden en 

heden); 
6. Een reactie naar de toekomst (voortzetten bestaand beleid, aanpassen 

bestaand beleid, of opstellen nieuwe beleidsuitgangspunten); 
7. Een actiepuntenlijst, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar 

verantwoordelijke bewindspersoon indien een beleidsterrein ministerie-

overstijgend is; 

8. Tot slot volgt een overzicht van de financiële en de 

regelgevingsconsequenties. 

5. Rapportage inspectie-onderzoek Culemborg 
Medio februari zal naar verwachting het inspectie-rapport naar aanleiding van de 

explosie ni de urwerkfabriek in Culemborg gereed komen. Het heeft de 
voorkeur om een leesgroep van ter zake kundige mensen in te stellen die 

conclusies en aanbevelingen uit dit rapport bestudeerd en verwerkt t.b.v. het 

kabinetsstandpunt. De leesgroep wordt gevormd uit medewerkers van de 
ministeries van BZK, SZW, VROM en V&W. BZK neemt hiervoor het initiatieja 

6. Rapportage Commissie Onderzoek Vuurwerkramp 1 

Het rapport van de COV zal eveneens dienen te worden bestudeerd. Het verdierf; 

de aanbeveling een leesgroep in te stellen die op de hoogte is van de 6 

Ministsria van binnenlandse Zeskan m Uninkriiksrelades 
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a van 5 conceptteksten voor het kabinetsstandpunt naar aanleiding van de inspectie-

rapporten, zodat zij in korte tijd de belangrijkste verschillen c.q. aanvullingen 

kunnen benoemen. BZK draagt zorg voor het samenstellen van deze leesgroep 

op voorstel van het IBT-K. 
Tevens *zal een eerste reactie op hoofdlijnen voor minBZK moeten worden 
voorbereid. Momenteel is nog niet duidelijk of de opdrachtgevers . • het concept-

rapport van de COV voortijds kunnen inzien. 

7. Procedure accorderen definitief kabinetsstandpunt 
Het SG-beraad (7 februari) bespreekt de eerste geintegreerde teksten, waarna de 

opmerkingen en aanvullingen worden verwerkt onder regie van BZK. Vervolgens 

bespreken het IBT- (21 februari) en het MBT (22 februari) de eerste integrale 
concept-tekst en het overzicht van de belangrijkste thema's. Vervolgens wordt het 

overzicht met de belangrijkste thema's besproken met de landsadvocaat (circa 23 

februari). 
Het SG-beraad bespreekt (7 maart) de stand van zaken en het overzicht van de 

belangrijkste uitkomsten en thema's n.a.v. het rapport van Oosting. Rond 7 maart 

vindt overleg plaats met de gemeente en de provincie over de belangrijkste 

thema's van het kabinetsstandpunt. 
Vervolgens wordt het concept van het definitieve kabinetsstandpunt en eventuele 

knel- en beslispunten besproken in het IBT (ca. 13 maart) en het MBT (ca. 14 
maart). Hierna volgt bespreking van het concept definitief kabinetsstandpunt aan 

de hand van een beslispuntennotitie in de MR ( 16 maart). Tot slot wordt het 

definitieve kabinetsstandpunt voorgelegd aan de MR van 23 maart ter finale 

accordering. 

8. Planning 
Teneinde op korte termijn te beschikken over een eerste integrale concept-tekst, 

dienen uiterlijk 30 januari a.s., de eerste departementale teksten te worden 

aangeleverd aan de projectgroep Vuurwerkramp. Na het samenvoegen van deze 

"platte" teksten, zal onder regie van BZK intensief moeten worden gewerkt aan 

het afstemmen van de diverse onderwerpen. 

Oe projectgroep Vuurwerkramp zal op de Schedeldoekshaven een aparte 
werklokatie instellen ten behoeve van het IBT-K. In deze zaal staan 

computerapparatuur, white-boards en andere apparatuur ter beschikking, zodat 

direct en intensief kan worden toegewerkt naar een definitieve en 

interdepartementaal afgestemd kabinetsstandpunt. Hierover wordt u nog 

geïnformeerd. 

In cie komende periode is voorzien in bijeenkomsten van het IBT-K van eens per 

week twee uur. Na verloop van tijd zal de frequentie worden opgevoerd naar 

minimaal twee bijeenkomsten per week. Voor de maand februari zijn vooralsnog 

de komende bijeenkomsten gepland voor het IBT-K: 
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Van Hogendorpzaal 

Bruins Slotzaal 

Van Limburg Stirumzaal 

Bruins Slotzaal 

25-01-2001 

01-02-2001 

08-02-2001 

15-02-2001 

22-02-2001 

11.40-13.15 uur 

11.00-13.00 uur 

11.00-13.00 uur 

11.00-13.00 uur 

11.00-13.00 uur 

Hoogachtend, 
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSREIATIES, 

voor deze, 

de projectleider Vuurwerkramp, 

Minis # non 8innenlaedse Zaken m KoMnkrijkpelaties 



Verzendlijst Interdepartementaal Beleidsteam Kabinetsstandpunt (iBT--K). 

Ministerie Adres Telefoon Fax Emlladressen 

Justitie 

VWS/CSZ/EZ 

Defensie 

Defensie 

VB,W/GDD/DV 

FinanciënllRF 

Financ+én/IRF 

SZW/AI 

SZW/ARBO/AIS 

VROM/Afdeling 

Mobiliteit en 

Verkeer 

VROM/Ins•eclie 

VROM/Ins•ectie 

OC&W 

BZK/pl. VWR  

BZK/Pro'ect V W R 

BZK/DBRBNB 



GEDETAILLEERDE INTERDEPARTEMENTALE PLANNING KABINETSSTANDPUNT d.d. 23-01-2001 

Datum 

do. 18-01-2001 

vr. 19-01-2001 

za. 20-01-2001 

zo. 22-01-2001 

ma. 22-01-2001 

Betreft 

MBT 

MR 

Actie 

Bespreken stand van zaken (procesmatiq) met bewindslieden en informeren over de planning. 

Informeren over de stand van zaken c.q. aanpak kabinelsstand2unt (tijdpad etc). 

di. 23-01-2001 

wo. 24-01-2001 

do. 25-01-2001 

SG-beraad 

IBT-K 

Informeren over de planning en bespreken stand van zaken. 

Inhoudelijke discussie over knelpunten en raakvlakken. Tevens informeren over de planning en 
maken van afspraken. 

Bespreken en accorderen voortgangsrapportage. 

1 , .. 1 11 1, 1 

vr. 26-01-2001 

za. 27-01-2001 

zo. 28-01-2001 

ma. 29-01-2001 

MR 

Verzenden voortgangsrapportage 

aan de TK 

di. 30-01-2001 

IBT-K 

Aanleveren eerste departementale teksten aan BZK, waarna verzending door BZK van deze 

teksten aan de IBT-K 

wo. 31-01-2001 

do. 01-02-2001 Bespreken voortgang en eventuele knelpunten en raakvlakken t.b.v. eerste geïntegreerde 

teksten. Vaststellen beslispunten t.b.v. SG-beraad 

Verzenden stand van zaken en beslispunten aan SG-beraad. 

Samenstellen eerste geïntegreerde teksten. 

vr. 02-02-2001 

za. 03-02-2001 

zo. 04-02-2001 

ma. 05-02-2001 Verzenden eerste geintegreerde teksten aan IBT-K. 

di. 06-02-2001 

wo. 07-02-2001 

do. 08-02-2001 

SG-beraad 

IBT-K 

Bespreken voortgang en beslispunten. 

Bespreken eerste geïntegreerde teksten en reactie SG-beraad. 

1 



Datum Betreft Actie 

vr. 09-02-2001 Rapportage Inspectie-rapport 

Culemborg 

Leesgroep Culemborg 

Aanpassen eerste géintegreerde teksten concept-kabinetsstandpunt. 

Doornemen rapport Culemborg t.b.v. kabinetsstandpun t. 

za. 10-02-2001 

zo. 11-02-2001 

ma. 12-02-2001 

di. 13-02-2001 

wo. 14-02-2001 

do. 15-02-2001 19T-F 

• IBT-J 

• IBl'-K 

Verzenden geïntegreerde teksten aan IBT-K. 

• Bespreken claims vuurwerl:ramp/veegactie. 

• Voorlopig getuigenverhoorlmelden voortgang kabinetsstandpunt. 

• Bespreking m.b.t. opstellen concept-kabinetsstandpunt. Opstellen overzicht belangrijkste 

thema's t.b.v. MBT, 

Opstellen concept-kabinetsstandpunt. 

Verzenden stand van zaken aan SB-beraad. 

Verzenden eerste integrale tekst concept en overzicht belangrijkste thema's aan het IBT en het 

MBT. 

vr. 16-02-2001 

za. 17-02-2001 

zo. 18-02-2001 

ma. 19-02-2001 

di. 20-02-2001 

wo. 21-02-2001 

do. 22-02-2001 

IBT 

• SG-beraad 

. IBT-K 

• MBT 

TK reces t/m 12 maart 

IBT-K 

Bespreken eerste Integrale tekst concept-kabinetsstandpunt en overzicht belangrijkste 

thema's. 

. Informeren stand van zaken. 

• Aanvang maken met concept-kabinetsstandpunt, aan de hand van bespreking IBT. 

• Bespreken eerste Integrale tekst concept-kabinetsstandpunt en overzicht belangrijkste 

thema's. 

Bespreken overzicht belangrijkste thema's met landsadvocaat. 

Bespreken en verwerken reactie MBT en voorbereiden reactie n.a.v. rapport Oosting. 

vr. 23-02-2001 

za. 24-02-2001 

zo. 25-02-2001 

ma. 26-02-2001 
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Datum 

di. 27-02-2001 

wo. 28-02-2001 

do. 01-03-2001 

vr. 02-03-2001 

za. 03-03-2001 

zo. 04-03-2001 

ma. 05-03-2001 

di. 06-03-2001 

wo. 07-03-2001 

Betreft 

Interdepartementale leesgroep 

Publicatie rapport Oosting 

Interdepartementale leesgroep 

IBT-K 

MR 

Verzenden voortgangsrapportage 

en aanbieden rapport Oosting aan 

de TK 

IBT-K 

• SG-beraad 

• Enschede/Overijssel 

IBT-K 

Laatste dag reces TK 

• IBT 

Actie 

Opstellen aanbiedingsbrief rapport Oosting aan TK door BZK 

Doornemen rapport Oosting (onder voorbehoud). 

Opstellen informatiedossier met belangrijkste thema's voor minBZK ten behoeve van publicatie 

Oosting. 

Doornemen rapport Oosting en vaststellen van de verschillen t.o.v. aanbevelingen inspectie-

rapporten. 

Bespreken rapport Oosting en verwerken t.b.v. definitieve dossier. 

Bespreken en accorderen voortgangsrapportage en aanbiedingsbrief rapport Oosting aan TK. 

Verzenden stand van zaken en overzicht belangrijkste uitkomsten c.q. verschillen n.a.v. rapport 

Oosting aan SG-beraad. 

Bespreken reactie MR en samenstellen definitief kabinetsstandpunt. 

• Bespreken stand van zaken en overzicht belangrijkste uitkomsten en thema's n.a.v. rapport 

Oosting. 

• • Overleg met gèmeente en provincie over belangrijkste thema's kabinetsstandpunt 

Leggen van de láatste hand aan concept definitief kabinetsstandpunt met overzicht van 

éventuelë knélpunten'aan de hand van opmerkingen SG-beraad en gesprek gemeente en 

provincie. 

. .: Verzenden concèpt definitief kabinetsstandpunt met overzicht van eventuele knelpunten en 

beslispunten-aan áe hand van opmerkingen SG-beraad en gesprek gemeente en provincie aan 
IBT en MBT. 

Opstellen aanbiedingsbrief kabinetsstandpunt aan TK. 

• (Nog te plannen!) Bespreken concept definitief kabinetsstandpunt en eventuele knelpunten. 

do. 08-03-2001 

vr. 09-03-2001 

za. 10-03-2001 

zo. 11-03-2001 

ma. 12-03-2001 

di. 13-03-2001 

3 



Datum 

wo. 14-03-2001 

Betreft 

• MBT 
Actie 

(Nog te plannen!) Bespreken concept definitief kabinetsstandpunt en eventuele knelpunten 

en beslispunten. 

Verwerken opmerkingen MBT en verzenden concept definitief kabinetsstandpunt met 

beslispuntennotitie aan MR en aan SG-beraad. 
do. 15-03-2001 • Bespreken laatste stand van zaken a.d.h.v. reactie IBT en MBT. 

• Voorlopig getuigenverhoor/melden voortgang kabinetsstandpunt. 

• IBT-K 

• IBT-J 

vr. 16-03-2001 

za. 17-03-2001 

zo. 18-03-2001 

ma. 19-03-2001 

di. 20-03-2001 . 

wó.21-03-2001 

MR 

:rt 

Bespreken concept definitief kabinetsstandpunt a.d.h.v. beslispuntennotitie. 

VerWerkën'réactié MR ën leggën van dé taáitsté'hand aan het definitief kabinetsstandpunt.`, :,t,, 

VérpfáásénWaiá l3"Mikt11  = ', -1 -= =. ;; .•' _. IBT - 

• SG=bëraad ;    ,, . , 
^ Kènnis,-nemèn'ván.concept'"dèfinitièf kabbetsátándpunt." 

:Vé'riëndèn ctéfinitie kabinetsstáhdpunt'ààniMR'middels oplegnóta met beslispunten. 
do. 22-03-2001 MBT 

• . IBT '111 
:, • Verplaátsen'naáï.i4;máërt!   

. " ' _`•: .L'eggén ""' ;van:dé;Íáatsté=hánd aan définitief-kabinëtsstandpur t. ._ .., , rr 

Défihitiet vaststelien.kábine ssfandpunt. •* vr. 23-03-2001 

za. 24=03-2001 

MR' - •_ _ _ ' '.   

zo. 25-03-2001:__ 

ma. 26-03-2001 Zenden kabinetsstandpunt aan de 

TK 

di. 27-03-2001 

wo. 28-03-2001 

do. 29-03-2001 

vr. 30-03-2001 

4 



b'-' 

Mtnlsterle van Binnenlandse Zaken en 

KoNnkriiksrelatles 

Aan : SG 
Van ?J1.2.••,.,  

Datum : b tebruan'lUCF 

Via : SG 

Advies SSG; 
ten behoeve van SG-beraad 
woensdag 712: 

1. brief aan collega-SG'n met 
stand van zaken. tijdpad en 
urgentieverklaring. De brief gaat 
vanmiddag op de fax, dus: 
1 x paraaf, 
1 x tekenen 

2. notitie waaruit u kunt putten 
tijdens SG-beraad. 

M.i. twee aandachtspunten: 
Min VROM: loopt achter met 
teksten, juist VROM-deel vergt 
veel interdepartementale 
afstemming, als gang van zaken 
rond Vuurwerkbesluit 
exemplarsich is (en dat is het!) 
voor handelwijze Min VROM 
wordt kabinetsstandpunt binnen 
vier weken nog hele dobber!! 
(M.i. moet Min BZK Min VROM 
hierop aanspreken in eerste 
MBT, 22 februari a.s.) 

2. Bespreking van 
kabinetsstanpdunt in MR op 23 
maart a.s. De MP vertoeft dan in 
Stockhol (Europese Raad) 
dVIP onderkent dit probleem. 
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Nota 

Aan 

SG 

Van 

Lijnparaaf 

dgOOV 

pi. VWR 

Onderwerp 

Informatie t.b.v SG-

beraad mbt 

kabinetsstandpunt 

Medeparaaf Afschrift aan 

Archief (2x) Hl 324 

H1815 

Adviesfactie 

Kennis nemen van de inhoud van deze nota ter voorbereiding op de bespreking 

ná het SG-beraad d.d. 7 februari a.s. en tevens akkoord gaan met de verzending 

van bijgevoegde brief aan de betrokken secretarissen-generaal. 

Aanleiding 

Het Interdepartementaal Beleidsteam Kabinetsstandpunt ( IBT-K), dat wekelijks 

bijeenkomt en zich bezig houdt met de voorbereidingen van het 

kabinetsstandpunt Vuurwerkramp, heeft op donderdag 1 februari enkele eerste 

departementale teksten besproken. Tevens zijn afspraken gemaakt over de 

voortgang. Deze notitie dient om u over de stand van zaken en de voortgang de 

informeren. 

Samenvattende toelichting 

Bij de brief aan de leden van het SG-beraad is als bijlage de aangepaste groslijst 

toegevoegd, waarin de onderwerpen die aan de orde zullen komen in het 

kabinetsstandpunt. Tevens is de zgn. -10-puntenlijst' toegevoegd. De leden 0T-K 

zijn verzocht de teksten op te bouwen volgens de in deze lijst opgenomen 

opbouw. Dit zal naar verwachting het integreren van de teksten vergemakkelijken. 

Stand van zaken 

Op 5 februari jl. is opnieuw een groot aantal tekstbijdragen aangeleverd bij de 

projectgroep Vuurwerkramp. Deze teksten worden op donderdag 8 februari a.s. in 

het IBT-K besproken. De meeste bijdragen zijn geschreven volgens de indeling 

van de 10-puntenlijst. 

Planning 

Met betrekking tot de planning bestaat het volgende aandachtspunt: 

Datum 

6 lebruari 2001 

Kenmerk 

ES2001i54728 

Onderdeel 

0G00v-VIP 

Project Vuurwerkramp 

Inlichtingen 

Blad 

1 van 3 

Aantal billagen 

1 

Minrstarie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 



Datum 

6lebmad 2001 

Keermerk 

ES2001154728 

Blad 

2 van 

/ 

Gebleken is dat enkele departementen (VWS en SZW) vorige week zijn 

begonnen met het daadwerkelijk produceren van teksten. Het duurde dan ook tot 

deze week dat passages konden worden aangeleverd. Deze liggen donderdag 8 

februari voor in het IBT-K 
De aanievering van enkele nog te schrijven bijdragen vanuit VROM baart zorgen. 

aangezien met name deze teksten interdepartementaal afstemming behoeven. 

Teneinde de bijdragen aan het IBT en MBT van resp. 21 en 22 februari tijdig te 

verzenden, dient op 16 februari a.s. de eerste integrale concepttekst en het 

overzicht van de belangrijkste thema's gereed te zijn. VROM heeft aangegeven 

op 9 februari een workshop te houden over enkele thema's uit het 

kabinetsstandpunt. De uitkomsten van deze workshop zouden volgens VROM via 

een stuurgroep o.l.v. de SG van VROM moeten worden geleid, hetgeen zou 

kunnen betekenen dat de teksten niet tijdig kunnen worden aangeleverd ter 

bespreking in het IBT-K van 15 februari en verzending aan het IBT/MBT op 16 

februari. Wellicht dat de SG van VROM hierop een toelichting kan geven. 

Culemborg 

Met betrekking tot het dossier Culemborg, waarover in het vorig SG-beraad 
onduidelijkheid bestond, kunt u melden dat het onderzoek heeft plaats gevonden 

onder coordinatie van BZK. Het rapport, dat op 9 februari gereed is, wordt 

atszodanig dan ook door de minister van BZK, mede namens de overige 

betrokken bewindspersonen, aangeboden aan de Tweede Kamer. 

Vanul•de betrokken departementen (BZK/VROMISZW/JUSN$W) is een 

leesgroep geformeerd die het rapport zal bestuderen en ook de aanzet zal geven 

tot een bijdrage in het kabinetsstandpunt Vuurwerkramp. 

Bespreekpunten 

• Een beleidsmatige reactie naar aanleiding van de vuurwerkramp van 13 mei 

betreft bijna onontkomelijk het algemene beleid inzake het voorkomen en 

bestrijden van rampen. Hoe ver strekt het kabinetsstandpunt zich in deze,? 

Gaat het kabinetsstandpunt alleen in op (af dan niet algemene) maatregelen 

die voortkomen uit de vuurwerkramp of moet b.v. ook worden ingegaan op 

mogelijke gevolgen van rampen met andere gevaarlijke stoffen (b.v. chloor en 
LPG) en de daaraan verbonden risico's en effecten? 

• Risico-loze maatschappij: Het IBT-K is van mening dat er dient te worden 

gewaakt voor het wekken van de suggestie dat nooit meer een dergelijk 

ongeluk zal gebeuren en dat een risico-loze maatschappij kan worden 

gecreëerd. Daarnaast moet ervoor worden gewaakt dat de ernst van de ramp 

leidt tot beleidsmatige reacties die niet volledig sporen met het algemene 

veiligheidsbeleid. Het IBT-K zal deze uitgangspunten hanteren bij het 

voorbereiden van het kabinetsstandpunt, waarbij uiteraard rekening wordt 

gehouden met politieke besluitvorming hierover. 

n• 
CI A 

ll e 

Ministerie ran Binnenlandse Zaken en K•ninkrljkadatin 

l •CeI '•• 



Datum 

6 februari 2001 

Kenmerk 

ES2001i54728 

Blad 

3 van 3 Het IBT-K verzoekt het SG-beraad een standpunt in te nemen met betrekking tot 

de planning en de geschetste stand van zaken. Tevens wordt het SG-beraad 

verzocht zich uit te spreken over de reikwijdte van het kabinetsstandpunt. 

Ministerie van binnenlandse Zaken en KoMnkrtjksr"es 



342 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Aan de secretarissen-generaal van de ministerles van 

AZ, Defensie, EZ, Financién, Justitie, SZW, VROM, 

VWS en V&W 

Í• 

Onderwerp 

Procesgang m.b.t. kabinetsreactie inzake 

vuurwerkramp Enschede 

Hierbij informeer ik u over de voortgang met betrekking tot de voorbereiding van 

het kabinetsstandpunt Vuurwerkramp door het IBT-K. 

Stand van zaken bijdragen departementen 

De departementen is verzocht tekstbijdragen te leveren over de onderwerpen die 

op hun beleidsterrein liggen (zie groslijst, bijlage 1) met een beschrijving aan de 

hand van de " 10-puntenlijst" (zie bijlage 2), teneinde het aan elkaar koppelen van 

de teksten te vereenvoudigen. 

_BZX heeft een bijdrage aangeleverd met betrekking tot brandweer en 

rampenbestrijding, waarin nog een aantal PM-punten is opgenomen. Deze week 

wordt de laatste hand gelegd aan deze PM-punten, waarna het stuk maandag 12 

februari met de minister en staatssecretaris van BZK wordt besproken. 

Er wordt nog een passage geschreven door het directoraat-generaal Openbaar 

Bestuur met betrekking tot toezicht en handhaving en de rol en de positie van de 

inspecties. 

Ook wordt i.o.m. EZ en Financiën nog gewerkt aan een passage over de 

financiële afwikkeling van de ramp. Vanuit GSI wordt een passage voorbereid met 

betrekking tot de wederopbouw. 

Defensie: sluit zo veel mogelijk aan bij VROM. Er is een passage aangeleverd 

met betrekking tot het bureau Adviseur Milieuvergunningen. Op 1 februari heeft 

overleg plaats gevonden met VROM. Er is geen informatie beschikbaar over de 

uitkomst van dit overleg. 

EZ heeft een tekst aangeleverd met betrekking tot de - unieke - regeling voor 

financiële steun aan de getroffen ondernemers Deze tekst wordt in 

samenwerking met BZK verder uitgewerkt en verwerkt in bovengenoemde 

passage over de financiële afwikkeling. 
Justitie: verzorgt nog passages over het strafrechtelijk onderzoek, de 

rechtsbijstand en de slachtofferhulp. 

SZW: heeft op 5 februari diverse passages aangeleverd, die nog met de 

betrokken departementen moeten worden afgestemd. 

'•VGC vwAkt 

Oatum 

6;ebruan 2001 

Ons kenmerk 

ES200 t í5a728 

Onderdeel 

OVIP/Project Vuurwerktamp 

Inlienbngen 

Uw kenmerk 

Blad 

I van 4 

Aantal bijlagen 

2 

Bezoekadres 

Scnedeldoeksnaven 200 

2511 EZ Oen Haag 

Postadres 

Postbus 2001 , 

25CO EA Con Haag 



Datum 

6 februari 2W1 

Ons kenmerk 

=-52w1i54m 

Blad 

2 van s VROM. heeft op 5 februari teksten aangeleverd. Aan een aantal paragrafen, 

vooral waar het gaat om mogelijk nieuw beleid, waarover nog geen besluiten zijn 

genomen, zal in een volgende versie verder invulling worden gegeven. 

Er is een stuurgroep samengesteld onder leiding van de SG van VROM. De 

stuurgroep moet alle teksten van VROM hebben gezien alvorens die aan de 

andere departementen worden rondgezonden. 

Het IBT-K lid van VROM heeft voorgesteld een interdepartementale redactiegroep 

vanuit betrokken departementen samen te stellen om te discussiëren over 

bijvoorbeeld het vergunningendossier. VROM neemt hiervoor het initiatief. 

V& W. heeft een passage aangeleverd met betrekking tot het transport (inclusief 

classificatie) van vuurwerk en de beziging van professioneel vuurwerk. Er is 

aangegeven dat de uitkomst van de bespreking van het Vuurwerkbesluit in de 
Ministerraad van 2 februari jl. van invloed zal zijn op deze passages. 

VWS heeft op 5 februari een passage aangeleverd. 

u 

i 

Planning -

In de in het SG-beraad van 24 januari jl. en het IST-K van 25 januari jl. 

vastgestelde planning zijn de volgende beslismomenten opgenomen: 

07-02-2001 Het SG-beraad bespreekt de eerste geïntegreerde teksten (m.n. 

knelpunten). 

Het IBT bespreekt de eerste integrale concepttekst en het 

overzicht van de belangrijkste thema's-

Het MBT bespreekt de eerste integrale concepttekst en het 

overzicht van de belangrijkste thema's. 

Landsadvocaat: bespreken overzicht met de belangrijkste 

thema's. 

Het SG-beraad bespreekt de stand van zaken en het overzicht 

van de belangrijkste uitkomsten en thema's n.a.v. het rapport van 
Oosting. 

Overleg met de gemeente en de provincie over de belangrijkste 

thema's van het kabinetsstandpunt. 

Het IBT bespreekt het concept van het definitieve 

kabinetsstandpunt en eventuele knel- en bestispunten. 

Het MBT bespreekt het concept van het definitieve 
kabinetsstandpunt en eventuele knel- en bestispunten. 

De M  bespreekt het concept definitief kabinetsstandpunt aan de 

hand van een bestispuntennotitie. 

De MR accordeert het definitieve kabinetsstandpunt. ---•1 

21-02-2001 

22-02-2001 

23-02-2001 

07-03-2001 

07-03-2001 

13-03-2001 

14-03-2001 

16-03-2001 

23-03-2001 

Volgens deze planning hadden tijdens het SG-beraad van 7 februari de eerste 

geïntegreerde teksten besproken moeten worden, waarbij m.n. aandacht zou 

worden besteed aan mogelijke knelpunten. Hiervan is echter geen sprake. De 

"3 lio', 

•%ork  
bovenstaande stand van zaken geeft aan welke passages inmiddels bij de 

projectgroep Vuurwerkramp van BZK zijn binnengekomen. .,/ 

k„ 

or 
d t'( /, /1^ 

%,  
Minisurfis onn Binnenhndse Wen tn Naninkriikardaties / ! 

j•(• • •• 1''`' . 



Datum 

6 lebruarí 2001 

Ons kenmerk 

ES2001I54728 

Blad 

3 van 4 Gebleken is dat enkele departementen (VWS en SZW) vorige week zijn 

begonnen met het daadwerkelijk produceren van teksten. Het duurde dan ook tot 

deze week dat passages konden worden aangeleverd. Die liggen donderdag S 

februari voor in het IBT-K 

De aanlevering van de nog te schrijven bijdragen vanuit VROM is van groot 

belang, aangezien met name deze teksten interdepartementaal afstemming 

behoeven. 

Teneinde de bijdragen aan het IBT en MBT van resp. 21 en 22 februari tijdig te 

verzenden, dient op 16 februari a.s. de eerste integrale concepttekst en het 

overzicht van de belangrijkste thema's gereed te zijn. VROM heeft aangegeven 

op 9 februari een workshop te houden over enkele thema's uit het 

kabinetsstandpunt. De uitkomsten van deze workshop zouden volgens VROM via 

de SG-stuurgroep moeten worden geleid, hetgeen zou kunnen betekenen dat de 

teksten niet tijdig kunnen worden aangeleverd ter bespreking in het IBT-K van 15 

februari en verzending aan het IBT/MBT op 16 februari. Dit is derhalve een punt 

van aandacht. 

Culemborg 

Vrijdag 9 februari a.s. komen de vier betrokken rijksinspecties met een 

gezamenlijk eindrapport inzake Culemborg. Vanuit de betrokken departementen 

(BZKNROM/SZW/JUSN&W) is een leesgroep geformeerd die het rapport zal 

bestuderen. Deze groep zal ook de aanzet geven tot een mogelijke bijdrage in het 

kabinetsstandpunt Vuurwerkramp. 

Tevens is in het vorige SG-beraad (d.d. 24 januari jl.) de vraag aan de orde 

geweest onder wiens verantwoordelijkheid het Culemborg-rapport uitkomt. Het 

onderzoek heeft plaats gevonden onder coordinatie van BZK (Inspectie . 

Brandweerzorg en Rampenbestrijding). Het rapport wordt alszodanig dan ook 

door de minister van BZK, mede namens de betrokken bewindspersonen, 

aangeboden aan de Tweede Kamer. 

Inhoudelijke aandachtspunten 

Uit de bespreking van het IBT-K van 1 februari zijn de volgende aandachtspunten 

naar voren gekomen, waarover een reactie van het SG-beraad wordt gevraagd: 

• Een beleidsmatige reactie naar aanleiding van de vuurwerkramp van 13 mei 

betreft bijna onontkomelijk het algemene beleid inzake het voorkomen en 

bestrijden van rampen. Hoe ver strekt het kabinetsstandpunt zich in deze? 

Gaat het kabinetsstandpunt alleen in op (al dan niet algemene) maatregelen 

die voortkomen uit de vuurwerkramp of moet b.v. ook worden ingegaan op 

mogelijke gevolgen van rampen met andere gevaarlijke stoffen (b.v. chloor en 

LPG) en de daaraan verbonden risico's en effecten? 

• Risico-loze maatschappij: Het IBT-K is van mening dat er dient te worden 

gewaakt voor het wekken van de suggestie dat nooit meer een dergelijk 

ongeluk zal gebeuren en dat een risico-loze maatschappij kan worden 

Ministate van Binnenlandse Zaken en Koninkniksnelatles 1 /' n• 
•• 



Datum 

B leenrad 2401 

Ons kenmerk 

ES2001154728 

Blad 

s ,ran a gecreëerd. Daarnaast moet ervoor worden gewaakt dat de ernst van de ramp 

leidt tot beleidsmatige reacties die niet volledig sporen met het algemene 
veiligheidsbeleid. Het IBT-K zal deze uitgangspunten hanteren bij het 
voorbereiden van het kabinetsstandpunt, waarbij uiteraard rekening wordt 

gehouden met politieke besluitvorming hierover. 

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, 
voor deze, 

de secretaris-generaal, 

11 •  
( /• 
' 

A~# w» w» 9lnnmtandta 7sicen m 1(onlnkfijtsrelaties 



Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Aan de secretarissen-generaal van de ministeries van 

AZ, Defensie, EZ, Financiën, Justitie, SZW, VROM, 
VWS en V&W 

Onderwerp 

Procesgang m.b.t. kabinetsreactie inzake 

vuurwerkramp Enschede 

Hierbij informeer ik u over de voortgang met betrekking tot de voorbereiding van 

het kabinetsstandpunt Vuurwerkramp door het IBT-K. 

Stand van zaken bijdragen departementen 

De departementen is verzocht tekstbijdragen te leveren over de onderwerpen die 
op hun beleidsterrein liggen (zie groslijst, bijlage 1) met een beschrijving aan de 

hand van de "10-puntenlijst' (zie bijlage 2), teneinde het aan elkaar koppelen van 
de teksten te vereenvoudigen. 

BZK. heeft een bijdrage aangeleverd met betrekking tot brandweer en 

rampenbestrijding, waarin nog een aantal PM-punten is opgenomen. Deze week 

wordt de laatste hand gelegd aan deze PM-punten, waarna het stuk maandag 12 

februari met de minister en staatssecretaris van BZK wordt besproken. 

Er wordt nog een passage geschreven door het directoraat-generaal Openbaar 

Bestuur met betrekking tot toezicht en handhaving en de rol en de positie van de 
inspecties. 

Ook wordt i.o.m. EZ en Financiën nog gewerkt aan een passage over de 

financiële afwikkeling van de ramp. Vanuit GSI wordt een passage voorbereid met 

betrekking tot de wederopbouw. 

Defensie,stuit zo veel mogelijk aan bij VROM. Er is een passage aangeleverd 
met betrekking tot het bureau Adviseur Milieuvergunningen. Op 1 februari heeft 

overleg plaats gevonden met VROM. Er is geen informatie beschikbaar over de 
uitkomst van dit overleg. 

EZ• heeft een tekst aangeleverd met betrekking tot de - unieke - regeling voor 

financiële steun aan de getroffen ondernemers. Deze tekst wordt in 

samenwerking met BZK verder uitgewerkt en verwerkt in bovengenoemde 

passage over de financiële afwikkeling. 

Justitie: verzorgt nog passages over het strafrechtelijk onderzoek, de 

rechtsbijstand en de slacht3offerhulp. 

SZW`. heeft op 5 februari diverse passages aangeleverd, die nog met de 

betrokken departementen -roeten worden afgestemd. 

Datum 

6 teltaart 2001 

Ons kenmerk 

ES2W1154728 

Onderdeel 

DV1P/Proiect Vuurweduamp 

tnikhtirsgen 

Uw kenmerk 

8lad 

1 van 4 

Aantal bipagen 

2 

Bezoekadres 

Schedeldoekowven 200 

2511 EZ Den Haag 

Postadres 

Postlus 20011 

2500 EA Den Haag 



Datum 

6 februari 2001 

Ons kenmerk 

E52001154728 

Blad 
2 van 4 VROM: heeft op 5 februari teksten aangeleverd. Aan een aantal paragrafen, 

vooral waar het gaat om mogelijk nieuw beleid, waarover nog geen besluiten zijn 

genomen, zal in een volgende versie verder invulling worden gegeven. 
Er is een stuurgroep samengesteld onder leiding van de SG van VROM. De 

stuurgroep moet alle teksten van VROM hebben gezien alvorens die aan de 

andere departementen worden rondgezonden. 
Het IBT-K lid van VROM heeft voorgesteld een interdepartementale redactiegroep 

vanuit betrokken departementen samen te stellen om te discussiëren over 

bijvoorbeeld het vergunningendossier. VROM neemt hiervoor het initiatief. 

V&_W. heeft een passage aangeleverd met betrekking tot het transport (inclusief 

classificatie) van vuurwerk en de beziging van professioneel vuurwerk. Er is 

aangegeven dat de uitkomst van de bespreking van het Vuurwerkbesluit in de 

Ministerraad van 2 februari jl. van invloed zal zijn op deze passages. 

VWSS,. heeft op 5 februari een passage aangeleverd. 

Planning 

In de in het SG-beraad van 24 januari jl. en het IBT-K van 25 januari jl. 

vastgestelde planning zijn de volgende beslismomenten opgenomen: 
07-02-2001 Het SG-beraad bespreekt de eerste geïntegreerde teksten (m.n. 

knelpunten). 
Het IBT bespreekt de eerste integrale concepttekst en het 

overzicht van de belangrijkste thema's. 
Het MBT bespreekt de eerste integrale concepttekst en het 

overzicht van de belangrijkste thema's. 
Landsadvocaat: bespreken overzicht met de belangrijkste 

thema's. 
Het SG-beraad bespreekt de stand van zaken en het overzicht 

van de belangrijkste uitkomsten en thema's n.a.v. het rapport van 

Oosting. 

Overleg met de gemeente en de provincie over de belangrijkste 

thema's van het kabinetsstandpunt. 
Het IBT bespreekt het concept van het definitieve 
kabinetsstandpunt en eventuele knel- en beslispunten. 

Het MBT bespreekt het concept van het definitieve 
kabinetsstandpunt en eventuele knel- en beslispunten. 

De MR bespreekt het concept definitief kabinetsstandpunt aan de 

hand van een beslispuntennotitie. 

De MR accordeert het definitieve kabinetsstandpunt. 

21-02-2001 

22-02-2001 

23-02-2001 

07-03-2001 

07-03-2001 

13-03-2001 

14-03-2001 

16-03-2001' 

23-03-2001 

Volgens deze planning hadden tijdens het SG-beraad van 7 februari de eerste 

geïntegreerde teksten besproken moeten warden, waarbij m.n. aandacht zou 
worden besteed aan mogelijke knelpunten. Hiervan is echter geen sprake. De 

bovenstaande stand van zaken geeft aan welke passages inmiddels bij de 

projectgroep Vuurwerkramp van BZK zijn binnengekomen. 

f ry•Ministerie von Binnenlandse Zaken an ftoninkdiksrdaties • (• 



Datum 

6 februari 2001 

Ons kenmark 

ES2001154728 

Blad 

3 Van 4 Gebleken is dat enkele departementen (VWS en SZW) vorige week zijn 

begonnen met het daadwerkelijk produceren van teksten. Het duurde dan ook tot 

deze week dat passages konden worden aangeleverd. Die liggen donderdag 8 

februari voor in het IBT-K 

De aanlevering van de nog te schrijven bijdragen vanuit VROM is van groot 
belang, aangezien met name deze teksten interdepartementaal afstemming 

behoeven. 

Teneinde de bijdragen aan het IBT en MBT van resp. 21 en 22 februari tijdig te 

verzenden, dient op 16 februari a.s. de eerste integrale concepttekst en het 

overzicht van de belangrijkste thema's gereed te zijn. VROM heeft aangegeven 

op 9 februari een workshop te houden over enkele thema's uit het 

kabinetsstandpunt. De uitkomsten van deze workshop zouden volgens VROM via 

de SG-stuurgroep moeten worden geleid, hetgeen zou kunnen betekenen dat de 

teksten niet tijdig kunnen worden aangeleverd ter bespreking in het IBT-K van 15 

februari en verzending aan het IBT/MBT op 16 februari. Dit is derhalve een punt 

van aandacht. 

Culemborg 

Vrijdag 9 februari a.s. komen de vier betrokken rijksinspecties met een 

gezamenlijk eindrapport inzake Culemborg. Vanuit de betrokken departementen 

(BZKNROM/SZWlJUSIV&W) is een leesgroep geformeerd die het rapport zal 

bestuderen. Deze groep zal ook de aanzet geven tot een mogelijke bijdrage in het 

kabinetsstandpunt Vuurwerkramp. 

Tevens is in het vorige SG-beraad (d.d. 24 januari jl.) de vraag aan de orde 

geweest onder wiens verantwoordelijkheid het Culemborg-rapport uitkomt. Het 

onderzoek heeft plaats gevonden onder coordinatie van BZK (Inspectie 

Brandweerzorg en Rampenbestrijding). Het rapport wordt alszodanig dan ook 

door de minister van BZK, mede namens de betrokken bewindspersonen, 

aangeboden aan de Tweede Kamer. 

Inhoudelijke aandachtspunten 

Uit de bespreking van het IBT-K van 1 februari zijn de volgende aandachtspunten 

naar voren gekomen, waarover een reactie van het SG-beraad wordt gevraagd: 

• Een beleidsmatige reactie naar aanleiding van de vuurwerkramp van 13 mei 

betreft bijna onontkomelijk het algemene beleid inzake het voorkomen en 

bestrijden van rampen. Hoe ver strekt het kabinetsstandpunt zich in deze? 

Gaat het kabinetsstandpunt alleen in op (al dan niet algemene) maatregelen 

die voortkomen uit de vuurwerkramp of moet b.v. ook worden ingegaan op 

mogelijke gevolgen van rampen met andere gevaarlijke stoffen (b.v. chloor en 

LPG) en de daaraan verbonden risico's en effecten? 

• Risico-loze maatschappij: Het IBT-K is van mening dat er dient te worden 

gewaakt voor het wekken van de suggestie dat nooit meer een dergelijk 

ongeluk zal gebeuren en dat een risico-loze maatschappij kan worden 

ministarie van Binnenlandse Zalven en Kaninkríjksrelaties 



Datum 
6lebruari 2001 

Ons kenmerk 

ES2001154728 

Blad 
4 van 4 gecreëerd. Daarnaast moet ervoor worden gewaakt dat de ernst van de ramp 

leidt tot beleidsmatige reacties die niet volledig sporen met het algemene 

veiligheidsbeleid. Het IHT-K zal deze uitgangspunten hanteren bij het 
voorbereiden van het kabinetsstandpunt, waarbij uiteraard rekening wordt 
gehouden met politieke besluitvorming hierover. 

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, 
voor deze, 

de secretaris-generaal, 

• 

Mkéstdra ran 8fnnenlandse Zaken en Koninkrijksralatks t -J
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Oe groslijst vormt de basis voor de indeling van het definitieve dossier 

Indelinq Primair betrokkenen 

1. INLEIDING BZK 

2. FUNCTIONEREN OVERHEID 

Verwachtingen vanuit historisch perspectief 

BZK/DGOB 

Toezicht handhaving en gedoogbeleid/-cultuur 

Relatie publiek-privaat 

Relatie centraal-decentraal 

3. ALGEMENE REACTIE OP DE RAPPORTAGES Betrokken beleidsdirecties 

4. ROL INSPECTIES BIJ HUIDIGE REGELGEVING 

departementen 

BZK/Betrokken 

5. PRO-ACTIE EN PREVENTIE 

Aandachtspunten o.a.: 

5.1 VERGUNNINGEN 

Vergunningenproces, incl. naleving, toezicht en controle 

- Wet milieubeheer en bouwregelgeving 

Betrokkenheid brandweer bij vergunningenproces 

Bureau Adviseur Milieuvergunningen (MILAN) 

Classificatie vuurwerk 

VROM/BZK/Defensie/V&W 

BZK/VROM 

Defensie/VROM 

V&W/VROM 

Importvervoer gevaarlijke stoffen ~/VROM 

Bezigen en afleveren vuurwerk (Reglement Gevaarlijke Stoffen) ~/VROM 

- Oude situatie 

- Nieuwe situatie 

5.2 RUIMTELIJKE ORDENING 

. Bestemmingsplannen en zonering VROM 

5.3 INFORMATIEVOORZIENING 

Informatievoorziening van gemeenten naar burgers BZK 

Informatievoorziening van Rijk naar provincielgemeente 

Regelen informatievoorziening en onderlinge informatie-uitwisseling 

tussen overheden over risico-situaties 

BZK 

VROM 

6. PREPARATIE EN REPRESSIE INCLUSIEF ORGANISATIE 

HULPVERLENING BIJ ONGEVALLEN, RAMPEN EN CRISES 

Aandachtspunten o.a.: 

6.1 PREPARATIE 

. Planvorming 

(rampenplan, -bestrijdingsplan, aanvalsplan e.d.) 

Nationaal Handboek Crisisbesluitvoming 

Deskundigheid personeel 

BZK 

BZK/Betrokken departementen 

BZK/VWS 

1 



. Oefenen (bestuurlijk en operationeel) 

. Arbo: 

- Risico inventarisatie en -evaluatie 

BZK 

SZW 

- (Beschikbaarheid) beschermingsmiddelen SZW 

6.2 ALGEMENE COORDINATIE 

. Alarmering en paraatheid BZK 

. Opschaling 

Samenwerking hulpverleningsdiensten 

BZK 

BZK/VWS/Defensie 

Operationele informatievoorziening BZK 

. Bestuurlijke coordinatie 

- Rol burgemeester/opperbevel-bevoegdheid bij rampen 

en zware ongevallen 

Operationele leiding (incl. CoRT) 

BZK 

BZK 

Verbindingen (telecommunicatie) 

. Meldkamers 

Bijstand (binnen- en buitenland) 

Logistiek 

BZK 

BZK/VWS 

BZK/Defensie/VWS 

BZK 

. Persvoorlichting BZK 

6.3 BRON- EN (PRIMAIRE) EFFECTBESTRIJDING (INCL REDDING) 

. Brandbestrijding, technische hulpverlening BZK 

. Redding 

Meten, registreren en evalueren gevaarlijke stoffen 

Ontsmetting (o.a. voertuigen, infrastructuur, mensen) 

. Milieuzorg 

. Toegankelijk en begaanbaar maken, opruimen 

BZK 

BZK/VROM/VWS 

BZK 

BZK/VROM 

BZK 

6.4 GEZONDHEIDSZORG 

Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen VWS/BZK 

Preventieve volksgezondheid VWS 

6.5 RECHTSORDE EN VERKEER 

Handhaven openbare orde BZK 

Verkeer regelen BZK 

Bereikbaarheid en afzetting rampterrein BZK 

6.6 BEVOLKINGSZORG 

Waarschuwen bevolking (o.a. WAS) BZK 

Evacuatie bevolking BZK 

Opvang en verzorging bevolking VWS/BZK 

Primaire levensbehoeften bevolking BZK 

Registratie slachtoffers/vermisten 

. Overledenenzorg 

. Identificatie slachtoffers 

. Publieksvoorlichting (NVC-structuur) 

BZK 

BZK/VWS 

BZK 

BZK/VWS/AZ 
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7. NAZORG EN EVALUATIE 

Aandachtspunten o.a.: 

7.1 NAZORG 

Verantwoording maatregelen rijk na 13-05-2000 n.a.v. ramp 

Organisatie nazorg 

- Inzet liaisons 

Rijkscoördinatie afwikkeling vuurwerkramp 

- Samenwerking Rijk-provincie-gemeente 

Psychosociale hulpverlening 

(richting bevolking en hulpverleners) 

Compensatie maatregelen voor huurders en eigenaarbewoners 

Registratie hulpverleners 

ARBO-zorg t.b.v. hulpverleners 

Wederopbouw 

Follow-up Culemborg (onderzoek) 

. CPR 

7.2 ONDERZOEK INCIDENT 

. Coordinatie 1-onderzoeken 

Strafrechtelijk onderzoek 

Commissie Onderzoek Vuurwerkramp 

7.3 FINANCIËLE AFHANDELING 

Commissie Financiële Afwikkeling 

Financiële ondersteuning getroffenen (particulieren en ondernemers) 

Schaderegistratie en -afhandeling 

Toepassing bijzondere bijstand 

8. CONCLUSIE 

BZK/ Betrokken departementen 

BZKNWS 

BZK 

VWS/SZW/BZK 

VROM 

VWS 

SZW 

GSINROM 

BZK/SZWNROM 

SZW/VROM/BZK/V&W 

BZK 

OM 

BZK 

BZK/EZ/FIN 

BZKIEZ/FIN 

FIN/BZK/EZ 

SZW 

Betrokken beleidsdirecties 

3 



INDELING PER ONDERWERP: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Per beleidsterrein worden alle inspectie-rapporten plus de veronderstelde 

uitkomsten van de COV bestudeerd op relevante conclusies en 

aanbevelingen; 

Een opsomming van de reactie op de relevante conclusies en 

aanbevelingen; 

Een terugblik op de relevante ontwikkelingen tot heden van het specifieke 

beleidsterrein; 

Een toets op het huidige beleid aan de hand van bestaande nota's, 

circulaires etcetera (probleemanalyse); 

Een historische financiële beschouwing van het beleidsterrein (verleden en 

heden); 

Een reactie naar de toekomst (voortzetten bestaand beleid, aanpassen 

bestaand beleid, of opstellen nieuwe beleidsuitgangspunten); 

Een actiepuntenlijst, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar 

verantwoordelijke bewindspersoon indien een beleidsterrein ministerie-

overstijgend is; 

Een overzicht van de financiële, personele en materiële consequenties; 

Een overzicht van de regelgevingsconsequenties; 

Tijdpad. 
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Onderwerp 

Vuurwerkramp: 

knelpunten uit 

inspectierapportages 

Medeparaaf Afachrlft aan 

Registratuur BRB 

Hierbij informeer ik u door middel van bijgevoegd overzicht over de voornaamste 

knelpunten die zijn geconstateerd in de concept inspectierapportages over de 

vuurwerkramp in Enschede. 

In de thans beschikbare concept inspectierapportages zijn nog niet in alle 

gevallen conclusies en aanbevelingen opgenomen. Tevens kunnen de conclusies 

van de inspectierapportages op basis van de verificatieronde die thans 

plaatsvindt, worden bijgesteld. 

Bij de verdere uitwerking zal onderscheiden worden naar datgene wat specifiek 

Enschede betreft en naar problemen die meer structureel van aard zijn en 

landelijk (of provinciaal) opgelost moeten worden. 

Tevens zullen onderwerpen op een hoger abstractienivau behandeld worden, met 

in ieder geval de volgende topics: 

- pro-actie/preventie/vergunningverlening 

- meldkamerproblematiek 

- operationele informatievoorziening 

- structuur rampenbestrijding/grootschalig optreden 

- veiligheid bij brandweeroptreden 

- basisbeginselen repressief optreden 

samenwerking tussen betrokken diensten 

- informatie/registratie slachtoffers en vermisten 

Minihans van Illnnenlandw ZaMan fn 1(onlnkrillordatlu 

Datum 

4 januari 2001 

Kenmerk 

E82001150576 

Onderdeel 

ffirectÍe Brandweer en 

Rampenbestrijding 

Inlichtingen 

Blad 

1 van 1 

Aantal blpagen 
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Overzicht belangrijkste knelpunten die door de inspecties zijn geconstateerd naar 
aanleiding van de vuurwerkramp In Enschede 

Pro-actie en oreventie 

1. Classificatie vuurwerk bij de centrale en decentrale overheid is te weinig deskundigheid 
t.a.v. vuurwerk; controle op correcte classificatie vuurwerk is moeizaam proces; gebruik 
vervoerscode vuurwerk is ongeschikt voor opslag; 

2. BetroWenheid brandweer bij pr"ctielprevende bij vuurweftedrijven: in 85% gevallen is 
brandweer betrokken bij advisering in bouw en milieuvergunningen; controle uitvoering 
adviezen blijft achterwege; brandweer maakt weinig gebruik van eigen mogelijkheid 
aanvullende eisen te stellen ten aanzien van veiligheid en toe te zien op de naleving 
ervan. 

3. Samenhang: er is onvoldoende coördinatie en samenhang tussen de vergunningverlening 
door gemeentelijke en provinciale diensten en de preventieve en repressieve zorg van de 
brandweer 

Preparatie 

4. Rampenplan: uitwerking deelplannen in Enschede niet concreet en praktijkgericht. 

5. Rambestrijffingsplannen: heeft onvoldoende aandacht; er bestaat geen vastgesteld en 
breed gedragen model rampbestrijdingsplan; 
Brandweer Enschede maakt geen aanvalsplannen conform het landelijk model, maar 
bevelvoerderskaarten. Voor Fireworks is echter geen bevelvoerderskaart aanwezig 
(Adviesbureau AVIV had geadviseerd aanvalsplan voor Fireworks op te stellen; dit advies 
is In september 1999 overgenomen door het MT van de brandweer Enschede; er is echter 
door prioriteitstelling geen uitvoering aan gegeven) 

6. Risico-inventarisatie: nog niet in regio uitgevoerd; op basis hiervan dient door de 
burgemeester te worden bepaald voor welke objecten en activiteiten rampbestrijdingsplan 
noodzakelijk Is. 

7. Oefenen: Tot 1999 meer kwantiteit dan kwaliteit (oefenen om te oefenen); 
multidisciplinair oefenen komt niet van de grond; in 2000 positieve ontwikkelingen in 
Twente (werkgroep ROOS). 
Oefeningen zijn in het algemeen niet realistisch genoeg (bij bestuurlijke oefeningen is er 
bijvoorbeeld vaak te weinig aandacht voor aansluiting bij operationele aspecten). 

8. Handleidingen/handboeken rampenbestrijding: verouderd en niet op elkaar afgestemd. 

9. ARBO- wet is niet voldoende nageleefd door de gemeente Enschede ten aanzien van het 
brandweerpersoneel 

10. ARBO. bescherming tegen asbest: (afgestemde) voorbereiding op hulpverlening in 
asbestgevaarlijke omgeving (of andere gevaarlijke stoffen) onvoldoende. 

ReareSsie 

11. Bestrijding initiële brand: geen goed informatie-uitwisseling tussen eenheden ter plaatse 
en Meldkamer brandweer, hierdoor ontbreekt een eenduidig overzicht van de situatie; de 

versie 001 
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brandweer heeft geen gestructureerde verkenning uitgevoerd; van drie van de vier 
ingezette autospuiten is de kwantitatieve bezetting onvoldoende (onder de landelijke. 
norm van zes personen); bij bestrijding initiële brand neemt brandweer niet het initiatief 
tot motorkapoverleg (had voor de hand gelegen) 

12. Noodprocedure ontbreekt bij de brandweer voor ongevallen onder het eigen personeel; 

13. Opschalingsproces brandweer heeft ernstig gehaperd. Door het gebrekkig functioneren 
van de meldkamer brandweer zijn onvoldoende leidinggevenden en extra eenheden 
ingestroomd. Dit heeft geleid tot een ernstige belemmering voor brandbestrijding en de 
multidisciplinaire coordinatie. 
Door niet effectief optrederr is oppervlaktebrand ontstaan. De capaciteit voor 
grootschalige brandbestrijding werd pas gerealiseerd toen de oppervlaktebrand was 
uitgewoed. 

14. Operationele informatievoorziening: was gebrekkig. Er is bijvoorbeeld een gewondennest 
verplaatst, terwijl de brandweer over informatie beschikte op basis waarvan dit niet nodig 
was; tevens beschikt Enschede in beperkte mate over informatie van risicovolle 
objecten. Operationele informatievoorziening is structureel probleem. 
Dit geldt ook monodisciplinair voor politie en geneeskundige hulpverlening. 

15. Meldkamer brandweer is niet voorbereid op het behandelen van (kleinschalige en) 
grootschalige incidenten. Meldkamer is te gering in omvang en de kennislervaring van 
het personeel is te gering (dit is geen verwijt aan de centralistenl). Dit geldt in principe 
ook voor de CPA. 

16. Meldkamer politie: inspectie Politie is kritisch over de aandacht die de kwaliteit en 
capaciteit van de meldkamer in het recente verleden heeft gekregen, en pleit voor 
krachtige uitvoering van gecoioceerdelgeïntegreerde meldkamer In Twente (en de rest 
van Nederland) 

17. Operationele leiding: De brandweer neemt niet het initiatief tot het instellen van een 
Commando Rampterrein (CoRT of CTPI). Hierdoor vindt weinig multidisciplinaire 
afstemming plaats. Pas Iaat (nacht van 14 mei) wordt op initiatief van de politie CTPI 
ingesteld. Brandweer heeft haar rol als operationeel leidinggevende niet waar kunnen 
maken door gebrek aan support en aansturing vanuit korpsleiding en Regionaal 
Operationeel Team. 
De opbouw van een politiecommando in het rampterrei'n heeft onvoldoende prioriteit 
gekregen; functie stafofficier informatievoorziening politie is niet ingevuld, terwijl deze 
wel een positieve bijdrage had kunnen leveren. 
Goed kaartmateriaal ontbrak. 

18. Bestuurlijke coordinatie. tijdens de eerste dag van de ramp was sprake van een 
ellandenstructuur (Gemeentelijke Rampenstaf - Regionaal Beleids Team en Regionaal 
Operationeel Team). Een operationeel leider heeft niet gefunctioneerd. Hierdoor had de 
Gemeentelijke Rampenstaf geen grip op de organisatie van de rampenbestrijding. 
Het heeft lang geduurd voordat de politiële bezetting in de Gemeentelijke Rampenstaf 
was geregeld. 
Opvallend is het ontbreken van de Regionaal Geneeskundig Functionaris in de 
driehoekMjfhoek, terwijl met name de geneeskundige en (volks)gezondheidsaspecten 
na de acute fase een belangrijk thema zijn geweest. 
Bezetting/aflossing staven is niet optimaal georganiseerd. 

19. Verbindingen. in verband met congestie in het telefoonnet bij rampen, is de mobiele 
telefoon een onbetrouwbaar hulpmiddel. Verbindingsmiddelen vormden knelpunt. 
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20. Redding. Binnen de verschillende hulpverleningsdiensten bestaat onvoldoende kennis 
over de verschillende aspecten van redden en bergen in verwoeste stedelijke omgeving: 
er bestaat behoefte aan een gespecialiseerd landelijk search and rencue team. 

21. Geneeskundige hulpverlening: Ambulancedienst Oost (Twente) is onvoldoende 
voorbereid op een grootschalige inzet. Toch heeft de alarmering adequaat 
plaatsgevonden. Geneeskundige zorg heeft ondanks de belemmeringen goed 
gefunctioneerd; door onduidelijkheid over aantal gewonden is te laat afgeschaald. 
De taak en rol van de Medisch Milieukundige zijn onvoldoende ingebed in de GHOR-
structuur. Ook de apotheken en de Thuiszorg blijken belangrijke partijen te zijn. 

22. Ziekenhuizen: zijn niet of laat door de CPA geïnformeerd. Hierdoor was niet bekend 
welke aantallen en typen slachtoffers verwacht konden worden; Registratie slachtoffers 
is niet vlekkeloos verlopen, aangezien geen enkel slachtoffer bij binnenkomst een 
gewondenkaart droeg; ziekenhuizen moeten actief hun rol innemen in de nog te 
ontwikkelen GHOR-structuur. 

23. Politie: heeft goed gefunctioneerd. Advies Inspectie Politie: doe quick-scan op 
beschikbaarheid en praktische toepasbaarheid van regelingen, instructies op het terrein 
van grootschalig politieoptreden en met name het multidisciplinaire effect daarvan. 

24. Mete0egistreren gevaarlijke stoffen: De ~-organisatie van de regionale brandweer 
kon haar verantwoordelijkheid voor het in kaart brengen van de verspreiding van 
gevaarlijke stoffen en het waarschuwen van de bevolking daarvoor, niet waarmaken. De 
WVD is niet gealarmeerd, had niet .de beschikking over haar meetploegen en is niet 
actief betrokken bij- de gevaarinschatting omtrent het explosiegevaar bij de 
Grolschbrouwerij. Positief is de snelle alarmering en inzet milieuongevallendienst RIVM. 

25. Registratie slachtofferslvermisten: preparatie was adequaat; bij de uitvoering veel 
afstemmingsproblemen tussen de diverse betrokken organisaties, kwaliteit en overdracht 
van registraties in enkele gevallen slecht. Hierdoor is de vermistenlijst later gepubliceerd 
dan nodig was. 

26. Identificatie slachtoffers kwaliteit bergingswerk was goed, ondanks te grote druk door 
gewenste snelheid, emotionele belasting bergers en problematiek 
arbeidsomstandigheden. De personele en materiële ondersteuning van de sector 
Berging is nog niet structureel geregeld. De aandacht voor het bergen, veiligstellen en 
retourneren van goederen naar rechthebbenden kan worden verbeterd. 

27. Publieksvoorlichting. goed verlopen; er was echter een gebrek aan afstemming tussen 
de interne en de externe communicatie (externen waren vaak eerder op de hoogte van 
bepaalde zaken dan de instanties die betrokken waren bij de uitvoering van een besluit, 
hetgeen tot wrevel leidde); enkele aanbevelingen: landelijke pool van crisis-
communicatiespecialisten; in rampenplan aandacht voor internet en nieuwe vormen 
telecommunicatie; 

28. Verwanteninformatid: Weliswaar is verwanteninformatie is vanuit VWS te 
operationaliseren, maar formele besluitvorming hierover is echter niet afgerond. VWS 
heeft verzuimd de gemeenten te informeren dat de faciliteit beschikbaar is voor 
gemeenten, ondanks dat er.nog geen sprake is van een formele overeenkomst. 
Bij het openen van de verwanteninformatielijn hadden VWS en de gemeente een 
verschillend beeld hiervan: de gemeente zag het als een algemene informatielijn voor 
het publiek, terwijl VWS het zag als een registratie- en verwanteninformatielijn. Hierdoor 
heeft de lijn niet goed kunnen functioneren (onvrede bij bellers en bij de bezetting van de 
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informatielijn) 

29. Bevolkingszog: knelpunten bij de preparatie op de bevolkingszorg: alarmering 
sleutelfunctionarissen, opleiding en geoefendheid uitvoerende medewerkers, 
ondersteuning, geen prestatienormen beschikbaar, draaiboek niet functioneel. 
Bij de ramp verloopt de alarmering van de gemeentelijke dienst adequaat door het niet 
volgen van de onwerkbare alarmeringsprocedure. Opvang in Diekmanhal is op 
hoofdlijnen uitstekend verlopen, mede door inzet vrijwilligers. 
Tijdelijke herhuisvesting (dankzij woningbouwcorporaties) en goederenverstrekking 
(dankzij Defensie) zijn goed verlopen. 

.y. 

Nazorq 

30. Psychosociale hulpverlening bevolking: Procesplan is nog niet operationeel, hierdoor 
ontstonden in de eerste dagen coördinatieproblemen. Onbegrip over rol eerste- en 
tweedelijns hulpverlening. 

31. Psychosociale hulpverlening hulpverleners: Na de vuurwerkramp is adequate invulling 
gegeven aan de nazorg bij de brandweer en de politie. Bij de geneeskundige 
hulpverlening (AAD Oost) is onvoldoende professioneel gereageerd. 

versie 001 
Steller. 
4 jams 
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Nota 

Aan 

Staatssecrétaris 

 IWK 
Van 

DGOOV 

Datum 

16 mei 

Kenmerk 

E82000/70379 

Gesteld door 

•R.:•••s  
l)owktéénummer 

PfO 2Lk "' ' "' • " 7 

2000 

Nteda)paraat 

iBRB /•/.i-- 

Onderwerp 

Ramp in Enschede: 

Problee~elOng 

Naar aanleiding van een artikel in het Algemeen Dagblad van vanmorgen heeft 
u aan de plv dBRB de vraag gesteld of de bestrijding van ( in eerste 
instantie) de brand in Enschede zaterdag jl. valt onder de strekking van de 
brief waarmee het rapport ; Realistisch oefenen: de binnenbrand' van de 
Inspectie Brandweerzorg en rampenbestrijding onlangs aan de Tweede Kamer is 
aangeboden (de brief treft: u hierbij aan).  

Fei c*c gegevens 

iHet inspectierapport heeft het beoefenen van de binnenbrand als onderwerp. van eert binnenbrand was in Enschede vo).gens de informatie olie nu 
DeSatirKpaai is geen sprak. Het onafhankelijke onderzoek moet uitwijzen van 
welk -type brand sprake was en of de brandweer die correct heeft bestreden. 

In de brief aan de TK werd , na bespreking van de conclusies van de 
,Inspectie, ook een kader voor oefenbeleid beschreven . Daarbij werd de 
concept-leidraad Òefenen bij de brandweer ' genoemd . In deze leidraad 
worden onder meer alle onderwerpen beschreven die brandweerkorpsen moeten 
oefenen en is de frequentie aangegeven waarmee deze onderwerpen minimaal 
moeten worden beoefend. 

Toezeggingen aan Eerste/Tweede Kamer 

_•n,,.ct•a+•_ I.•At•t l „,)rn," ;,_ Z,^ ,,,j 

geen 

Advies 

Ter kennisneming. 

8estissing bewindspersoon eq seuetaris generaal 
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11 0.2e 
I 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

• 0,2e 
aonaeraa! ta mei ZWVA4:uo 
0,2e 

cc: 
Onderwerp: 

10.2e, 

mueumetungen  

om13.00uur heb ik een gesprek gehad met1f10,2e 4van de gemeentelijke dienst 
Bouw-en Milieu; gezamenlijk gekeken naar ae iaiaxie tekst van de 
(concept)brief van 24/5. 
Wijzigingsvoorstellen resp.kanttekeningen op deze tekst fax ik separaat. 
Conclusie Informatie juist, behouedens passage op pag. 11 Ad asbest.  
tweede bonteg ,metingendoor BrandweerAmsterdam: deze info was voor  
nieuw.tnmiddels heb ikachterhaald dat Amsterdam zeer waarschijnlijkis 
opgeroepen via de commandant Brandweer Almelo,die vanwege Bijlmer goede 
connecties heeft met Amsterdam. 
RIVM,90.2e * j,is eveneens op de hoogte. 

Districtsgezondheidsdienst Twente (GGD) Is niet betrokken geweest bij 
metingen, 

-Alle metingen door of vanwege de Regionale Brandweer zijn gecoordineerd door 
0 e t ( 074-2563333). Alle meti en vanwege de gemeete zij gecoordineerd 
,uUVr•tl Dienst Bouw- enMilieu, br. 1,1115 (033-4815100) 

Onderwerp :geneeskundig onderzoek 

verzocht 23-5 in Enschede ook mijn licht op te steken over 
YieraanstaanJie geneeskundig onderzoek. 
Hedenochtend Infoverkre en via: 
- directeur GGDj1 .2e 
- coordinatieteam-tnscneae 

8aew: err• ti ucinnega-klus te gebeuren, waar VWS zwaar in/op zit 
Gevoel bij de aanwezige VWS-ers is dat ze het altemaalailéen moeten 
doen,zonder voldoende bestuurlijke rugdekking van gemeente en BZK. 
Er wordt momenteel gewerkt aan de voorbereidng van het onderzoek,waarbij in 
enkele dagen zo'n 8000 personen door de molen moeten. Wijze waarop dit 
mega-traject gecommuniceerd gaat worden ,is nog In bespreking. Provincie 
Overijssel Is bezigmet opmaken van bestand van alle hulpverleners die eerste 
24 uur in het rampgebied zijn geweest,inmiddels al 113 instanties 
geteld!!!11 
Als het de bedoeling is/zou zijn dat (sommige, í• 4-29j sprak over 
defensiepersoneel,zoalsNationale Reserve) hwpveneners via hun eigen 
vakdepartement bericht zouden moeten ontvangen voor dit onderzoek, 
danverdlent dit in de Interdepartementale afstemming nadrukkelijkaandacht; 
ikproef dat VWS dit allemaal in een slag wil regelen. 

iT •grgag bevestiging van ontvangsten in afwachting van een reactie. 

v • 

Pagina 1 
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mNsterie van Vokshuk~ing, 
, RLimtelijke Ordening en Wet beheer 

Hoofdinspectie Nfilimbyglëne 
Afdeling Crisismanagement 

MEMO 

Aan • KZB 
•10.2e 

Kamer 
IPC 

Van :(í4.2e 
I 

Kamer : C09 15 
IPC : 680 

Toestel : 4597 
Kenmerk : HIMH/CM/WM/07 
Datum : 15 mei 2000 

Auteur :110.2e 

Afschrift : Werkgroep Enschede 

Betreft : Verantwoordelijkheden metingen 

Naar aanleiding van jullie vragen over de verantwoordelijkheden voor metingen tijdens en na 
een incident, het volgende: 

De primaire verantwoordelijkheid voor metingen in de acute fase van het incident ligt bij de 
(regionale) brandweer (OGS/WVD). Aangezien de meetmogelijkheden van deze groep 
beperkt zijn (Drágerbuizen) bestaat de mogelijkheid expertise in te roepen bij de 
Milieuongevallendienst van het RIVM. De zeggenschap over het MOD berust bij het 
ministerie van VROM. Echter de output (meetgegevens/resultaten) wordt direct aan het 
bevoegd gezag (brandweer/burgemeester) ter beschikking gesteld. Monitoring na het incident 
is een zaak van de gemeentelijke milieudienst. Indien gewenst faciliteert ook hier de MOD. 

Op grond van de Wet op het Staatstoezicht op de Volksgezondheid bestaat er een zelfstandige 
bevoegdheid voor de Inspectie Milieuhygiéne om metingen tijdens en na een incident op eigen 
titel uit te voeren. 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Leden IBT- J vuurwerkramp 

(zié verzendlijst) 

~nwrerp 

Bijeenkomst IBT- J, planning 2001 

Bijgaand ontvangt u het verslag van de vorige bijeenkomst d.d. 29 november 

2000. Tevens doe ik u de conceptagenda voor de eerstvolgende bijeenkomst d.d. 
10 januari 2001 toekomen. De bijeenkomst zal plaatsvinden op mijn ministerie In 

de Spinozazaal van 9.45 tot 10.45 uur. Eventuele stukken worden u in week één 
van 2001 toegezonden. 

Tevens doe ik ter informatie u een afschrift van mijn brief ( ES20001102445) d.d. 

20 december jl. aan de leden van het IBT-vuurwerkramp toekomen. In deze brief 
ga ik nader in op enkele momenteel relevante bijzonderheden, met name gericht 

op de verwachte procesgang van de komende maanden. 

Verder zal conform het verzoek van de Vaste Commissie voor BZK van 14 juni 

2000 jl. ook in 2001 elke vier weken een voortgangsbericht aan de Tweede 

Kamer worden verzonden. Ter voorbereiding hierop zal, voorafgaand aan 

bespreking in de MR en verzending aan de Kamer, elke maand opnieuw een 

cyclus van vak-IST's, IBT's en MBT worden gehouden. Hieronder treft u deze 
cyclus aan. Ik verzoek u met onderstaande planning rekening te houden in uw 

agenda. 

Planning 

Januari: 

IBT-1 

IBT-F 

IBT-J 

IBT 

MBT 

MR 

verzending TK 

08-01 

10-01 

10.01 

16-01 

18-01 

26-01 

29-01 

14.00-15.00 u 

08.30-09.30 u 

09.45-10.45 u 

11.00-12.30 u 

10.00-11.30 u 

Maart: 

IBT-1 14-03 

IBT-F 15-03 

IBT-J 15-03 

IBT 20-03 

MBT 22-03 

MR 30-03 

verzending TK 06-04 

09.00-10.00 u 
13.15-14.15 u 

14.30-15.30 u 

09.00-10.30 u 

11.00-12.30 u 

Datum 
20 december 2000 

Ons kemmeAc 
es2000V10p366 

Onderdeel 
DGODv/proiect vuur«eecwM 

lniicMinoen  
•p.2e _ 

Uw kenmerk 
2 

Blad 
1 van 2 

Aantal tr[ltegen 
3 

Bezoekadres 
Schedeldookshaven 200 
2511!? Den Haag 

Postadres 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag 



Datum 

20 december 2000 

Ons kenmerk 

ea2000J10~ 

Bled 

2 ven 2 

FebruOrl: 

IBT-1 13-02 

IBT-F 15-02 

IBT-J 15-02 

IBT 21-02 

MBT 22-02 

MR 02-03 

verzending TK 05-03 

13.00-14.00 u 

13.15-14.15 u 

14.30-15.30 u 

10.00-11.30 u 

15.00-16.30 u 

April: 

IBT-1 11-04 

IBT-F 12-04 

IBT-J 12-04 

IBT 24-04 

MBT 25-04 

MR 04-05 

verzending TK 07-05 

12.00-13.00 u 

11.00-12.00 u 

12.15-13.15 u 

13.00-14.30 u 

15.00-16.30 u 

Hoogachtend, 
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KQNINKRIJKSRELATIES, 
voordeze, 
de praie_ctieider Vuurwerkramp,

10.2e 

••• ` •/ )irtff1lSltlis --ooiill 6iDt1lTllindf! á.11uu1 OI K ord• 



347 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

CONCEPT-AGENDA IBT-J 

Datum: 10 januari 2001 

Tijd: 

Lokatie: 

9.45 tot 10.45 uur 

Spinozazaal 

1. Opening en mededelingen 

2. Verslag IBT-J d.d. 29 november 2000 

-Bijgevoegd 

3. Stand van zaken voorlopig getuigenverhoor 

- stand van zaken: schadeclaims tegen de overheid 

- relatie met het kabinetsstandpunt 

4. ~-verzoeken 

- geactualiseerd overzicht 

5. Rondvraag 

6. Sluiting 
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Verslag IBT-Jurldische zaken d.d. 29 november 2000 

Aanwezig: ,H.D.2e.. , 

10.2e • 

i10'.2é •  
l•),2e f • 

' 0.2e  

9D.2e 

10-2e 
10.2e 

•2ê 7 
Overijssel 

11fl2e 1 
Landsadvocaat 

1-Q.2e , verslag 

• 

BZK 

Advocaat 

:2:e 
VwS 
VWS 

Gemeente . 

Enschede 

EZ 

OCSW 

VFW 

AZ 

Afwezig: j10,2e 

10.2e 

•#0,2e ) 

M 2"9—• 

10,2e 

0. -e ' 

• 01e  

BZK 

BZK 

Justitie 

Defensie 

VROM 

SZW 
Fnancién 

BZK 

Prov. 

1. Opening en mededelingen 

e opent de vergadering. Er is bericht van afwezigheid van VWS, (1,0.2e _ 

2. Verslag IBT-J d.d. 30 oktober 2000 

Pag. t, opening en mededelingen: de heer ' 0.2e geeft aan vanaf heden 40.2e > te 

vervangen in het IBT-J aangezien zij elders een betrekking heeft gevonden. 

Pag. 2, tweede alinea onderaan: "Dhr. [102e ;  stelt dat als mensen in dienst van de staat 

behoefte aan begeleiding hebben, dat ook mogelijk is, hetgeen wordt bevestigd door dhr. 
[IA.2 " 

Pag. 2, tweede alinea laatste zin:1 Q.2e Jgeeft aan dat het niet noodzakelijk is dat van ieder 
ministerie iemand aanwezig is bij het voorlopig getuigenverhoor, maar dat men uiteraart wel 

welkom is. 

Pag. 2, 4. ~-verzoeken, laatste zin: j1:0.2e ' geeft aan het een WOB-verzoek "avant la 

lettre-betrof, waarbij SZW I.o.m. de ~-medewerker van SZW, voorlichting en na 

afstemming met de CPR, de notulen beschikbaar heeft gesteld. De 10.2e geeft aan dat in het 

belang van de privacy van de CPR-leden de documenten wellicht niet (in deze vorm) openbaar 

hadden mogen worden gemaakt_  971- voegt toe dat de behandeling niet is afgestemd met 

BZK, wellicht omdat het onderwerp niet in directe relatie met de vuurwerkramp werd gebracht. 

ff 1dringt er nogmaals op aan om WOB-verzoeken af te stemmen met de collega ministeries 
en met name mei10.2e }, die het totaal-overzicht heeft. 

Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de verslaglegger. 

3. Voorlopig getuigenverhoor 

ia.'2 l ̀e] doet verslag. De eerste dag bestond uit twee lange sessies waarin de heren 

1-G},2ë (politieman en vuurwerkspecialist regio Zuid-Limburg) en 02e '(medewerker 

bouw en milieudienst gemeente Enschede) zijn gehoord. De derde getuige kwam daardoor niet 
aan bod. Afgesproken Is de volgende keren slechts twee getuigen per dag te horen. Dit zijn: 

4 december: 1ò-,-2e (gemeente Enschede) 
.2è (BAM) 

t2ë• (BAM) 

10.Ze (BAM) 

1 C 2e ,F(VROM) 

5 december: 

6 december 

1 



1 Ue (TNO) 

13 december: i. 0.2e --' (RVI) 

0.2e ii ( IMH) 

0,2e verwacht geen wijzigingen meer in de lijst van te verhoren getuigen. 

`De rode draad in de verhoren tot nu toe is vergunningverlening, toezicht en handhaving. 

Met betrekking tot de Inspectierapporten geeft 10,2 aan dat deze naar verwachting ca. 15 

december gereed zijn. Indien mogelijk worden de rapporten nog vóór kerst gepubliceerd. Dit 

zou inhouden dat diverse activiteiten samenkomen: de uitkomsten van de getuigenverhoren en 

die van de rapporten. 1'0a2e • 2 . 

r 0 a.é geeft áan dat MiiiSZK fiòpft aangegeven tegen het vasthouden van 

rapporten te zijn. V•, gereed is, dient te worden gepubliceerd. 

De uitkomsten van de inspectie-onderzoeken zullen geen gevolgen hebben voor de 

getuigenverhoren. Het eventuele contra-verhoor op verzoek van de" staat zal eerst in 2001 

plaatsvinden. 

10.2e informeert naar de uitkomsten van de eerste getuigenverhoren m.b.t. de insteek voor de 

t e volgen strategie. 9 0.2• - 1 2" . g _ 

è• geert aan dat de inspectie-rapporten naar verwachting middels aan procedurele brief aan 

e weede Kamer worden aangeboden, waarbij wordt aangegeven dat ná het verschijnen van 

het onderzoek van Oosting een kabinetsstandpunt volgt. Dit houdt in dat er tussen ca. 15 

december en 15 februari geen Inhoudelijke reactie c.q. waardeoordelen gegeven worden. Dit 

zal echter geen gemakkelijke opgave zijn.10.2e den het IBT-I adviseren om tussen de 

departementen hierover afspraken te maks̀  n, Immers elke voortijdige reactie kan het 
letelschade-proces negatief beïnvloeden. 

.2e • o-. 2 • 
r' 

4. 

2e informeert naar de rol van de bewindslieden en de regie daarin . ( 0, 'it reageert dat dit 

ínhét MBT van 6 december aan de orde komt. •Y 

WOB-verzoeken 

geeft aan dat het overzicht nog wordt aangevuld en aan de leden IBT-J wordt 

oegezonden. Er zijn de volgende actualiteiten: 

1. Een verzoek aan Justitie om de documenten Inzake de zaak Culemborg vanaf 1991. Een 

dergelijk verzoek is ook aan VROM en Defensie verzonden. Hierover vindt nog afstemming 

plaats, teneinde vast te stellen of het dezelfde verzoeken betreft en hoe deze worden 

behandeld. 

'10.2.e] geeft aan een verzoek ontvangen te hebben van een letselschadeadvocaat voor de 

2 



~-verslagen vanaf 1990 en "het dossier Enschede". 

P0.2e brengt naar voren dat advocaten momenteel ambtenaren op allerlei niveaus 
benaderen, teneinde informatie te verkrijgen. Hierover heeft 10.2e inmiddels aan brief 

gestuurd aan P.2e 1 met het verzoek zich tot de landsadvocaat te richten. L 0.2e 'verzoekt 
de departementen om dergelijke verzoeken om informatie af te houden. De brief zal worden 

verspreid onder de IBT-leden. 

2. •(1- 2,e geeft aan dat een brief is ontvangen van 1 01e 
met het verzoek om de tekst van de provinciale milieuverordening en de verslagen van het 
bestuurlijk handhavingsoverleg. De eerste is toegestuurd. Over de verslagen wordt met BZK 
overlegd. De link naar de lopende verhoren Is onduidelijk. e•eeft aan dat het verzoek niet 
wordt gezien als WOB-verzoek. De leden zijn echter van mening dat het wei degelijk een 
WOB-verzoek betreft. 10,2e , adviseert het verzoek aan te houden tot 13 december. 

3. Er is een WOB-verzoek met betrekking tot de briefwisseling tussen Oosting en MinBZK en 
tussen .2e en MinBZK n.a.v. het vertrek van 1-0.2ej bij de Commissie Oostíng. Oe secretaris 

van Oosting heeft zijn detachering beëindigd en Is inmiddels terug bij BZK. ,1"•e geeft aan dat 
het een rechtspositionele aangelegenheid is, waardoor de stukken in het P-dossier zitten en 
derhalve niet openbaar kunnen worden gemaakt. Er is wel een zakelijke samenvatting 
verzonden. Overigens was de situatie voor een letselschadeadvocaat aanleiding om in de pers 
te roepen dat hij onvoldoende vertrouwen heeft in de Commissie Oosting en hij derhalve zelf 
onderzoek zal doen. 

4. • 0,2 informeert naar de dossiers die door het OM in beslag waren genomen en inmiddels 
zijn vrijgegeven. Hoe gaat de gemeente hiermee om? i0. e gaat dit na bij 10 

5. AO-vuurwerkramp d.d.12 december 
Betrokken worden alle voortgangsberichten die sinds het reces aan de TK zijn verstuurd. De 
stars van EZ (vanwege de bedrijvenregeling) en Min GSI zijn eveneens uitgenodigd. De vraag 
vanuit de TK over de inzet van hulpverleners, met name van allochtone afkomst, wordt 

eveneens meegenomen. 
Met betrekking tot de bedrijvenregeling merkt ;. _.- Iop dat er nu een tekst is geconcipieerd die 
voor alle bewindslieden en bedrijven in Enschede begrijpelijk is. 

n  0,2e i informeert naar de vuurwerkregelgeving. P 0.2e reageert dat de planning is deze 
op 1 oktober 2001 gereed te hebben. Het 28 november jl. is het in de ROM aan de orde 
gekomen. 

6. Planning 2001 

M1.0,2 geeft aan dat de verwachting is het project vóór 13 mei 2002 grotendeels af te ronden. 
Voorlopig wordt de maandelijkse rapportage aan de TK voortgezet. Op korte termijn worden de 
nieuwe vergaderdata bekend gemaakt. Oe volgende rapportage aan de TK wordt medio 
januari verwacht. Indien er eerder overleg nodig blijkt, wordt dit georganiseerd. 

T. Rondvraag 

3 



8. Sluiting 

1 Msluit de vergadering. 

d 



Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
balurn 

20 december 2000 

Leden IBT 

(Zie verzendlijst) 

Onderwerp 

Activitehten Project Vuurwerkramp 

Ons kenmerk 
ES200011 024 4 5 

Onderdeel 

DGOOVMP 

Project vuurwerkramp 

Inlichtingen 

Uw kenmerk 

Blad 

1 van 4 

Aantal blpagen 

2 

Bezoekadres 

schetlefoeHa i200 ng 

Posledres 
Postbus 217011 
2500 EA Den Haag 

I 

Inleiding 
Bijgaand ontvangt u het verslag van de IBT-bijeenkomst van dinsdag 5 december 
jl. Ik nodig u hierbij tevens uit voor de eerstvolgende bijeenkomst die plaatsvindt 

op dinsdag 16 januari van 11.00 tot 12.30 uur. De plaats wordt later bekend 
gemaakt, tezamen met de agenda. 

• Ter voorbereiding op de bijeenkomst ontvangt u hierbij tevens een eerste 

inhoudsopgave ten behoeve van het voortganasberjchX van januari met het 

verzoek tijdig teksten voor te bereiden. In deze brief volgt hierover nog 
aanvullende informatie. 

Betrokkenheid departementen 

Tijdens het MBT van woensdag 6 december jl. heeft de minister van BZK 
aangegeven dat het project vuurwerkramp nu is beland in de fase waarin de 

diverse onderzoeksresultaten op tafel komen en, in het verlengde daarvan, 

gekeken zal worden naar het doen of nalaten van onder meer de betrokken 

departementen. Hij heeft met het oog hierop aangedrongen op nauwe 

betrokkenheid vanuit de departementen, niet alleen op ambtelijk niveau in het 

IBT, maar tevens op politiek-bestuurlijk niveau in het MBT bij het voorbereiden 
van het kabinetsstandpunt. 

Hieronder volgt een aantal aandachtspunten naar aanleiding van bovengenoemd 
MBT. 

Inspectie-rapporten 

Ter informatie meld ik u de planning zoals besproken en akkoord bevonden In het 
MBT. Deze is als volgt: 

• Op uiterlijk 22 december worden de conceptrapporten van de inspecties aan 

de gemeente Enschede voorgelegd ter verificatie. 

• Op uiterlijk 5 januari worden de reacties van de gemeente Enschede op de 

rapporten aangeleverd. 

• Op 9 januari zijn de definitieve teksten van de onderzoeken gereed. 



Datum 

20 decamber 2000 

Ons kenmerk 

E520001102445 ' 

Blad 
2 van 4 • Op uiterlijk 12 januari worden de inspectie-rapporten aan de Tweede Kamer 

en de COV aangeboden en beschikbaar gesteld. 

• In de hierop volgende periode worden de rapporten gedrukt. gebonden en 

breed verspreid. 

Bovengenoemde planning is onder voorbehoud van een tijdige reactie van het 

gemeentebestuur van Enschede. 

Het aanbieden aan de Tweede Kamer van de inspectie-rapporten zal 

plaatsvinden middels een aanbiedingsbrief de ingaat op de procesgang, maar 

geen inhoudelijke mededelingen doet over de onderzoeksresultaten. 

Woordvoering vanuit regering 

In bedoelde aanbiedingsbrief zal een toelichting worden gegeven op de 

procesgang en tevens de tijdlijn inzake de bekendmaking van het standpunt van 

het kabinet. In dezelfde lijn zijn in het MBT afspraken gemaakt betreffende de 

woordvoering door individuele bewindspersonen in de periode gelegen tussen de 

aanbieding van de inspectie-onderzoeken en de aanbieding van het rapport van 

de COV. De Commissie heeft eerder aangegeven in de tweede helft van februari 

gereed te zijn met het onderzoek. Inmiddels is bekend geworden dat het 20, 21 of 
22 februari zal worden. De periode tussen de publicatie van de inpectie-rapporten 

en de rapportage van de COV bestaat derhalve circa zes weken. De 

concretisering van de - zeer terughoudende - woordvoering wordt gecoordineerd 
vanuit het ministerie van BZK. De voorlichters van de betrokken departementen, 

de gemeente Enschede en de provincie zijn hierover geïnformeerd. 

Kabinetsstandpunt 

Er zal door het kabinet pas een standpunt worden kenbaar gemaakt na het 

vrijkomen van de rapportage van de COV. Het is zeer aannemelljk dat de 
conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek grotendeels gelijkluidend zullen 

zijn aan die van de inspecties, waardoor het beter is éénmalig en compleet te 

reageren, in plaats van in twee etappes, waarbij er later moet worden aangevuld 

of - In het ergste geval - moet worden gewijzigd. De Tweede Kamer Is met deze 

aanpak tijdens het AO van 12 december, akkoord gegaan. De minister van BZK is 

voornemens binnen een maand na verschijnen van het rapport van de COV een 

kabinetsstandpunt te agenderen in de MR. 

Graag verwijs ik nogmaals naar de notitie Leidraad Kabinetsstandpunt 
Vuurwerkramp d.d. 20 november jl. (kenmerk ES2000/98156), die in het IBT van 

5 december uitvoerig ter sprake kwam. De notitie is tevens in het MBT van 6 

december besproken, waarbij de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties zijn collega's heeft verzocht deze activiteiten binnen de 

departementen zo spoedig mogelijk op te pakken. Inmiddels is bij de meeste 

f ••IkitisWtt wen Binnalandse Zaken en KenU•Yrfjltsrdattp • ) 

• • 
• 



Datum 

20 decemb& 2000 

Ons kenmelk 

ES20M102445 

Blad 

3 van 4 departementen een aanvang gemaakt met de werkzaamheden om te komen tot 
het kabinetsstandpunt op basis van de concepten van de inspectie-rapporten. 

Zoals hiervoor werd aangegeven zullen de definitieve rapporten naar verwachting 
uiterlijk 12 januari a.s. openbaar worden gemaakt, waarna de uitwerking van de 

groslijst tot conceptteksten verder kan worden opgepakt. 

Teneinde interdepartementaal af te stemmen welke vorm het uiteindelijke dossier 
van het kabinetsstandpunt zal krijgen, zal - voorafgaand aan het IBT van januari -

een bijeenkomst worden georganiseerd met de betrokkenen per departement. 
Tijdens deze bijeenkomst wordt tevens een aanvang gemaakt met het eerste 

conceptdossier dat aan het IBT en MBT van januari zal worden voorgelegd. 

U ontvangt hiervoor een separate uitnodiging. 

Voorlopig getuigenverhoor 

Woensdag 13 december zijn voorlopig de laatste getuigen verhoord. De 

letselschadeadvocaten hebben tot 15 januari de tijd om eventueel nieuwe 
verzoekschriften tot voorlopige getuigenverhoren aan te leveren. Indien zij hiervan 

geen gebruik wensen te maken, heeft daarna de staat vier weken de tijd om aan 
te geven of er gebruik zal worden gemaakt van contra-enquête. Met het oog op 
de ontwikkelingen rondom de voorlopige getuigenverhoren met betrekking tot de 
aansprakelijkheid van de staat zal, zoals eerder aangegeven, de landsadvocaat 
bij de totstandkoming van het kabinetsstandpunt worden betrokken. 

Algemeen Overleg d.d. 12 december jl. 

Tijdens het AO zijn onder andere de volgende aandachtspunten aan de orde 
gekomen: 
a Nazorg: de zorg voor slachtoffers en rol de van het IAC. 

• De vuurwerkclassificatie, waarover VROM op 11 december een brief aan de 
Kamer heeft gezonden. 

Afgesproken is dat de onderwerpen waarop de aanwezige bewindslieden niet 
inhoudelijk hebben gereageerd, schriftelijk zullen worden behandeld middels het 

voortgangsbericht van januari 2001. 

informatie-uitwisseling 
Graag wil ik u er opnieuw aan herinneren aandacht te houden voor de informatie-
uitwisseling tussen de betrokken departementen. Zo was dé projectgroep 

vuurwerkramp niet bekend met het tijdstip van verzending van de brief van de 
minister van VROM aan de Tweede Kamer met betrekking tot de 

vuurwerkclassificatie. Hierdoor was de minister van BZK niet voldoende 
voorbereid op vragen van de VC BZK met betrekking tot dit onderwerp. 

I 
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Datum 

20 december 2000 

Ons kenmerk 

ES20M1102445 

Blad 
4van4 Planning voortgangsrapportages en vergaderingen 

Zoals eerder aangegeven bestaat in deze fase de noodzaak tot betrokkenheid in 

verband met de uitkomsten van de inspectie-onderzoeken en het onderzoek van 

de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp. Conform het verzoek van de Vaste 

Commissie voor BZK van 14 juni 2000 jl. zal ook in 2001 elke vier weken een 

voortgangsbericht aan de Kamer worden verzonden. Ter voorbereiding hierop zal, 
voorafgaand aan bespreking In de MR en verzending aan de Kamer, elke maand 

opnieuw een cyclus van vak-IB'Ps, IBT's en MBT warden gehouden. Hieronder 

treft u deze cyclus aan. Gelieve hiermee rekening te houden in uw agenda.' 

Planning 

Januari: 

IBT-1 

IBT-F 

08-01 

10-01 

14.00-15.00 u 

08.30-09.30 u 

Maart: 

IBT-1 

IBT-F 

14-03 

15-03 

09.00-10.00 u 

13.15-14.15 u 

IBT-1 10-01 09.45-10.45 u IBT-I 15-03- 14.30-15.30 u 

BT 16-01 11.00-12.30 u IBT 20-03 09.00-10.30 u 

MBT 18-01 10.00-11.30 u MBT 22-03 11.00-12.30 u 

MR 26-01 MR 30-03 

verzending TK 29-01 verzending TK 06-04 

Februari: 

BT-1 

IBT-F 

IBT-i 

IBT 

13-02 

15-02 

15-02 

21-02 

13.00-14.00 u 

13.15-14.15 u 

14.30-15.30 u 

10.00-11.30 u 

April: 

IBT-1 

IBT-F 

IBT-J 

IBT 

11-04 

12-04 

12-04 

24-04 

12.00-13.00 u 

11.00-12.00 u 

12.15-13.15 u 

13.00-14.30 u 

MBT 22-02 15.00-16.30 u MBT 25-04 15.00-16.30 u 

MR 02-03 MR 04-05 

verzending TK 05-03 verzending TK 07-05 

Hoogachtend, 

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, 

voor deze, 

de projectleider Vuurwerkramp, 

0.2e 

I 



Inhoudsopgave Voortgangsbericht januari 2001 over vuurwerkramp 

• Per hoofdonderwerp zijn sub-onderwerpen vermeld welke voortkomen uit de eerdere rapportages en 
waarover naar alle waarschijnlijkheid een voortgang valt te melden; 

• Graag de aangeleverde teksten bezien In het licht van het AO met de VC BZK d.d. 12 december jl. 
Vragen waarop tijdens het AO geen antwoord is gegeven, zullen in dit voortgangsbericht dienen te 
worden beantwoord. 

1. Inleidinq 
In vervolg op mijn eerdere voortgangsberichten ... In deze brief ga ik achtereenvolgens in op... 

2. Nazorq 
a) Eventuele beantwoording openstaande vragen AO 12 december il. 
b) IAC, onder meer: aard en aantal bezoekers; klantvolgsysteem; activiteiten; voorlichting; 

communicatie; callcenter; Ombudsman; (VWS) 
c) Gezondheidsmonitoring, stand van zaken besluitvorming diverse nota's;(VWS) 
d) Gemeentelijke projectorganisatie psychosociale nazorg, onder meer: stand van zaken integrale Plan 

van Aanpak; (VWS) 
e) Kenniscentra, stand van zaken landelijk kenniscentrum (VWS/BZK) 
Q overige punten die naar aanleiding van het AO van 12 december jl. nog beantwoord dienen te 

worden. 
g) Tussenevaluatie nazorg, onder meer: actualisering-Handleiding Rampenbestrijding en Nationaal 

Handboek Grisisbesluitvorming; (BZK(OR)/VWS) 

3. Financiën 
a) Commissie Financiële Afhandeling; stand van zaken uitvoering regelingen voor particulieren; stand 

van zaken regelingen voor ondernemers; evt. andere ontwikkelingen; BZK(F&E)) 
b) Financiering; europese middelen; (BZK(F&E)/IRF) 
c) Kosten als gevolg van de ramp, eventuele wijzigingen t.o.v. 22 november (BZK(OR)) 

4. Wederopbouw 
a) Voortgang inzake het wederopbouw convenant, verdere afspraken inzake EU-middelen, (GSI) 
b) Voortgang Commissie wederopbouw Enschede Noord (GSI) 

5. Onderzoek  
a) Stand van zaken inspectie-onderzoeken en rapportage, informatievoorziening via LCI richting de 

inspecties, OM en COV. Rapportage naar de TK (BZK«BR)) 
b) Stand van zaken strafrechterlijk onderzoek; beschrijving per deelproject; (JUSTITIE) 
c) Stand van zaken classificatie-onderzoek. Antwoord op de openstaande vragen naar aanleiding van 

het AO d.d. 12 december il. (VROM) ` 
d) Stand van zaken onderzoek naar de veiligheid van munitie-opslag (Beantwoording openstaande 

vragen AO 12 december jl.) (VROM/DEFENSIE) 
e) Stand van zaken onderzoek Culemborg (BZK/SZW/VROM) 

6. Evaluatie bestaand beleid  
a) Stand van zaken voorbereiding toekomstige regelgeving vuurwerk (voorhangprocedure)(VROM) 
b) Stand van zaken labelling vuurwerk. Antwoord op de openstaande vragen naar aanleiding van het 

AO d.d. 12 december jl. (VROM) 

7. Juridische zaken  
a) Stand van zaken voorlopig getuigenverhoor, (BZK(B1JZ)) 
b) WOB verzoeken (BZK(BIJZ)) 



Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Datum 

25 januari 200, 

Ons kenm•lc 
ES2001153538 

Aan de leden IBT-J 

Zie verzendlijst 

Oneerwerp 

Toezending stukken n.a.v. de bijeenkomst IBT-J 

d.d. 10 januari jl. 

Bijgaand ontvangt u het verslag van de bijeenkomst van het IBT-J van 10 januari 

jl. Tevens is ter informatie bijgevoegd het verslag van het IBT-J d.d. 14 juni 2000 
(bijlage 1) met daarin de "uiteenzetting procedure voor de behandeling van WOB-

verzoeken in het kader van de vuurwerkramp" en een passage uit de 
voortgangsbrief d.d. 29 mei 2000 m.b.t. ~-verzoeken (bijlage 2). 
Tot slot treft u aan als bijlage 3, 4 en 5 de processen-verbaal van respectievelijk 

20 november, 4 en 5 december 2000. 

Hoogachtend, 

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, 
voordeze, 

de projeciteider Vuurwerkramp, 

E1 0.2e 

Onderdeel 

DGOOV/DVIP 
Project Vuurwerkramp 

Inlichttnpen 
162é 

Uw kenmerk 

Blad 
1 van 1 

Aantal bijlagen 
s 

Bezoekadres 
Sd►Kkddoekshaven 200 

2511 Q Den Haag 

Postadres 

Postbus 20011 
2500 EA Den Raag 
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Verslag IBT-juridische zaken d.d. 10 januari 2001 

e Aanwezig: BZK 

BZK 

BZK 

Justitie 

Defensie 

VROM 

SZW 

Financiën 

BZK 

Provincie Overijssel 

Landsadvocaat 

Landsadvocaat 

Landsadvocaat 

Advocaat van de provincie 

AZ 

Gemeente Enschede 

VWS 

VWS 

EZ 

OC&W 

V&W 

Atwezig: 

1. 

2. 

3. 

Opening en mededelingen 

heet de aanwezigen welkom met de mededeling dat de cafébrand in Volendam qua 

afwikkeling enkele overeenkomsten vertoond met de ramp in Enschede, m.n. op het gebied 

van vergunningverlening en handhaving. Mogelijk dat dit op een later moment nog een rol gaat 

spelen bij de aswikkeling van Enschede. Verder geeft \hij aan dat op 15 januari a.s. de 

inspectie-rapporten gepubliceerd zullen worden. Eerder was dit gepland voor 12 januari, echter 

dan vindt de herdenking in Volendam plaats. 

Het secretariaat van de Commissie Oosting heeft inmiddels aangegeven eind februari te 

publiceren. Via het ANP is vernomen dat het strafrechtelijk onderzoek in maart zal worden 

afgerond. •D 2-79 geeft aan hiervan nog niet op de hoogte te zijn. De processen-verbaal van 

6 en 13 december zijn laat verzonden waardoor de leden IBT-J deze mogelijk nog niet hebben 

kunnen doornemen. 

Verstag IBT-J d.d. 29 november 2000 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan de verslaglegger. 

Stand van zaken 

.•........ r 
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•10.2.g 

• 

10.2.e 
0.2.g  • 

' informeert naar'aanleid•ingiiervan naar de 

ta viitéit en van hèTk iinet m.15-17h—et-kabinetsstandpunt.1 .2 reageert dat met de 

bewindslieden hierover is gesproken in het MBT van 6 december en dat is afgesproken dat 

tussen het publiceren van de inspectie-rapporten en dat van de Commissie Oosting van 

overheidswege geen inhoudelijke reactie op de onderzoeken wordt gegeven. Dit is in het AO 

van 12 december jl. ook met de Kamer besproken. Zes weken na publicatie door Oosting zal 

één gebundelde reactie worden gegeven door het kabinet. Daarbij wordt de samenloop van 

de juridische consequenties en de onderzoeken meegenomen. De gebundelde reacties 

worden in het MBT aan de orde gebracht alvorens vier weken na publicatie van Oostmg in de 

MR besproken te worden .;10.2e j vraagt of de samenloop van het kabinetsstandpunt en het 
getuigenverhoor problemen kan opleveren. 0,2e• .. 0 . . g 

'Kijkend naar dé ti dlijn is vast te stellen dat idnen door de verzoekers nieuwe getuigen 

verhoord zullen worden, vóór eind maart geen contra-enquëte zal plaatsvinden. 

Afgesproken wordt dat het eventuele verzoek om extra getuigenverhoren per ommegaande 

door de landsadvocaat aan de leden IBT-J wordt toegezonden zodat hierover separaat 
gesproken kan worden. 

4. ~-verzoeken 

w
geeft aan dat in het uitgereikte overzicht ook WOB-verzoeken zijn opgenomen die eerder 

er en afgewezen. Mogelijk dat deze met het verschijnen van de inspectie-rapporten alsnog 
toegewezen moeten worden, omdat de afwijzingsgrond is komen te vervallen. Het is zaak deze 

verzoeken nogmaals te bestuderen. 

10.2 geeft aan dat het OM heeft aangegeven geen bezwaar meer te maken tot het openbaar 

maken van de stukken m.b.t. de vergunningsverlening. Omdat de weigeringsgrond is komen 

2 



te vervallen, zijn de stukken inmiddels aan de verzoekers verstrekt. Het verzoek aan de leden 

IBT- J is het overzicht te bestuderen en zo nodig aan te passen. Tevens wordt een ieder 

verzocht nieuwe WOB-verzoeken door te geven aan BZK en deze tevens op te nemen met 

de landsadvocaat. 

Met betrekking tot het verstrekken van het dossier van de werkgroep Vuurwerk van de CPR 

over de afgelopen tien jaar lijkt verschil van mening te bestaan tussen de landsadvocaat en 

het ministerie van SZW. 0.2e geeft aan dat het van belang is over de periode van 

1974 tot 1982 zorgvuldig na te gaan of er een weigeringsgrond is om eventueel op terug te 

vallen. Hierbij dient gebruik te worden gemaakt van art. 11 van de WOB. Nu is bijvoorbeeld 

gebleken dat in de notulen van de bijeenkomsten van de CPR delen niet zijn geanonimiseerd, 

terwijl dit wel door de WOB wordt voorgeschreven. Daardoor kon het gebeuren dat in het 

artikel in Vrij Nederland toch namen zijn genoemd. 10.2e , geeft aan dat indien teksten 

opvattingen van ambtenaren bevatten, goede afstemming dient plaats te vinden met de 

betrokken departementen.10.2e- brengt naar voren dat voorzichtig dient te worden 

omgesprongen met dergelijke publicaties teneinde te voorkomen dat er schadectaims komen 
van ambtenaren. f10.2e , geeft aan dat hem is verteld dat de leden van de CPR 

persoonlijk toestemming was gevraagd en dat zij dus waren geinformeerd over het WOB-

verzoek en de toekenning ervan. 

MI 0-1e—_] informeert of met toestemming van betrokkenen om wel met naam en toenaam 

genoemd te worden, de weigeringsgrond vervalt. I ^e ' reageert dat uiteindelijk het 

bestuursorgaan beslist. Dit is ook in jurisprudentie vastgesteld. 

.2 stelt voor dat aan de leden IBT-J de eerder gemaakte afspraken m.b.t. toepassing van 

de WOB worden herbevestigd. Uitgangspunt is dat de WOB openheid biedt, maar dat art.11 

wordt toegepast en stukken derhalve zo veel mogelijk worden geanonimiseerd. 

Tevens verzoekt X10.2 Jde leden WOB verzoeken zonodig te bespreken met de landsadvocaat 
en _07i /BZK te blijven informeren.10.2e , vult aan dat afstemming tussen 

gemeente/provincie/rijk hierbij eveneens van groot belang is. 

Het WOB verzoek m.b.t. de voormalig secretaris van de Commissie Oosting wordt bilateraal 

opgenomen tussen BZK, AZ en gemeente. 

5. Rondvraag 

Met betrekking tot de onderlinge relatie gemeente-rijk wordt opgemerkt dat het juridisch het 

best is wanneer zo veel mogelijk op een lijn wordt gewerkt. Indien de gemeente aansprakelijk 

wordt gesteld, zou het rijk wellicht financieel in moeten springen. Dit sluit echter niet uit dat in 

het kabinetsstandpunt wordt gewezen op de tekortkomingen bij de gemeente. 

Met betrekking tot de getuigenverhoren wordt de leden IBT- J gevraagd na te denken over 

personen die een ander licht kunnen werpen op de eerdere getuigenverhoren. Op korte termijn 

wordt nog een bijeenkomst gepland met 10.2e  (SZW), •WZe—  + (RVI). •Ws 
(Defensie) en •1 (BZK) teneinde een lijst met concrete namen op te stellen. 

6. Sluiting 

Goet sluit de vergadering. 

3 



350/1 b•••= ot 

Vergadering IBT-Vuurwerkramp Juridisch d.d. 14 juni 2000 

Aanwezig: [] (voorzitter, BZK),  :2e ] (Landsadvocaat), • 0.2e (OCenW),101 

(BZK), 2 (E 0 SZW), X3.0.2 (Provincie Overijsseij,40.2 j (Gemeente Enschede), 10.2e 

(advocaat Kienhuis, Hoving te Enschede), !1 (AZ),'0.2e ` ' (VROM), 0. (EZ), 

10.2e (Fin), í10.2e ii ( Defensie), ;•.2ei(VWS),10.2e (BZK), p {á.2e "(BZK, verslag) 

1. Opening 

2. Organisatie project vuurwerkramp en doet IBT-j 

,jopent de-vergadering met de weergave van de ontstaansgeschiedenis van het huidig overleg. 

Conform het handboek crisisbeheersing is het MBT met de daaronder ressorterende IBT's 

geformeerd. Er Is een algemeen IBT en een aantal vak-IBT's (inspecties, financiën, juridisch). Het 

MBT en IBT-algemeen hebben besloten tot het formeren van een IBT-juridisch om te komen tot 

een gezamenlijk plan van aanpak vwb afstemming en stroomlijning mbt WOB-verzoeken en 

overige juridische aangelegenheden. Doel is bijvoorbeeld te voorkomen dat de ene instantie wel 
informatie verstrekt, terwijl de andere dat niet doet. Vertegenwoordigers van gemeente en 

provincie zijn ook voor dit overleg uitgenodigd. f! 0.2e - (BZK) is coördinatiepunt voor wat 

betreft de WO"erzoeken. Bovendien liggen •r vragen van verzekeraars en letselschade-
advocaten, waarvoor integraal overleg noodzakelijk is. 

Het ministerie van Justitie blijkt niet te zijn uitgenodigd. Voor een volgende vergadering zal deze 

fout hersteld worden. 

3. Uiteenzetting procedure voor de behandeling van WOB-verzoeken In het kader van de 

vuurwerkramp 

2e i (BZK) wijst op het belang van de afstemming tussen de drie bestuurslagen. •1,0.2e , 

(OCenW) informeert wat er in dit geval moet worden verstaan onder de noemer 'ruimhartig'. 70. 

r., (BZK) stelt dat dit per geval bekeken zal moeten worden. y1"0, • (VROM) komt met e•fi 

tweetal verzoeken om informatie (o a. Netwerk mbt organisatie Inspectie Milieuhygiëne) zoals die 

bij VROM zijn binnengekomen. [10.2d,(BZK) stelt dat, ondanks dat deze verzoeken 
F 

'organisatiegericht' zijn deze wel met BZK afgestemd moeten worden. Het is raadzaam een lijst 

van alle WOB-verzoeken, die de aanwezige instanties (ministeries, provincie en gemeente) 

bereiken, op te stellen en te bespreken tijdens de volgende IBT-J. Aldus besluit de vergadering. 

11 .2e (AZ) wijst er, in verband met de beantwoordingstermijn, vervolgens op dat snellere 

afwikkeling bij spoedeisend belang afgedwongen kan worden, afhankelijk van de behoefte van de 

vragensteller. 2e .-]merkt tevens op dat AZ niet rechtstreeks bij de onderwerpen is betrokken 

en stelt voor om AZ op te nemen als agendalid. Zo kan de vertegenwoordiger van AZ zelf 

beslissen wanneer het raadzaam is de vergadering bij te wonen. 

•.fflZK) deelt mede dat de verschillende inspecties in de week van 24 juli een gezamenlijk 

feitenrapport aan de ministers en Commissie Oosting zullen aanbieden. De openbaarmaking van 

dit rapport valt onder strikte regie van de voorlichters van de departementen. In september zullen 

echter diverse rapporten van de 8 inspecties zonder een vaste gezamenlijke datum aan Oosting 

worden aangeboden, wat onrust in de media kan geven. De nadruk ligt op afstemming van het 

geheel en, door middel van een goede regie aan de voorkant, voorkoming van ~-procedures. 

19-0.2-'•Gemeente Enschede) meldt dat men in Enschede op het standpunt staat dat over zaken die 

door het OM in beslag zijn genomen, niet kan worden beschikt in het kader van een WOB verzoek 



(kopie volgt origineel). Goet reageert dat deze kwestie nog voor ligt bij het OM. Bij het Parket 

Generaal gaan de volgende twee personen over deze zaken: fi.0.2e en 10.2e 

4. Uitgangspunten bij de behandeling en afwikkeling van schadecialma 

;10.--2e--- •- 50 . 2 . g 
—•- - -- - 

a 

-,.:w...+....._ , 

5. Procedure-afspraken 

3 .2 stelt voor om —0. Te--] te vragen het protocol nader te beschrijven. Zeer-binnenkort wordt dat 

dan naar alle aanwezigen toegezonden, waarbij ieder in staat zal zijn dat binnen het eigen 

departement at te stemmen. Op woensdag 28 juni om 11 .00 uur is de volgende bijeenkomst van 

het IBT-J (MBT is 5 jul .. 

A2e' ~j (AZ) benadrukt nog de vete consequenties die aan de notitie kleven. Hij wenst een 
instructie aan alle betrokken ambtenaren betreffende externe relaties. De rechtspositionete 

aspecten zijn van groot belang en de minister blijft verantwoordelijk. 

6. Sluiting 

0,dankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering. 

Volgende vergadering IBT-J; 28 juni 11.00 uur BZK 
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Passage in voortgangsbrief d.d. 29 mei 2000 aan de Tweede Kamer, m.b.t. WOB-verzoeken 

9. Overige voorzieningen 

Openbaarheid en Informatievoorziening 

Goede informatievoorziening is van belang. Het Kabinet heeft als 
uitgangspunt hiervoor vastgesteld dat alle Informatie die voor de ramp 

openbaar gemaakt zou kunnen worden ook nu openbaar wordt gemaakt. 

Verder zullen vanzelfsprekend alle onderzoeksrapporten na afronding 

worden gepubliceerd. 

Het is niet uit sluiten dat er de komende tijd op basis van de Wet open-baarheid 

van bestuur een aanzienlijk aantal verzoeken om informatie met 

betrekking tot de vuurwerkramp in Enschede zullen worden gedaan. Tot 

op heden hebben diverse overheden meer dan 10 ~-verzoeken 

ontvangen. Éen open en eenduidig omgaan met informatieverstrekking is 

van groot belang in een complexe situatie zoals die in Enschede. Daarom 

is besloten te komen tot een uniforme behandeling van dergelijke 

verzoeken waarbij actieve en open informatieverstrekking het uitgangs-punt 

is. 

Alle verzoeken zullen worden geregistreerd en onderling worden uitge-wisseld. 

Het ministerie van BZK zal zorgdragen voor de noodzakelijke 

informatie, coordinatie en afstemming tussen de drie betrokken bestuurs-lagen. 

Verzoeken met betrekking tot de vuurwerkramp zullen met prioriteit 

worden behandeld. 
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Dalurn 
20 pili 2000 

Ons kenmerk 
£520001~1 

Leden IBT-J 

Onderwerp 

Uitnodiging IBT-j vuurwerkramp d.d. 16 augustus 

Hierbij nodig ik u uit voor een bijeenkomst van het IBT-J met betrekking tot de 
vuurwerkramp op 16 augustus 2000, van 15.00 tot 16.30 uur. 
De bijeenkomst vindt plaats in de Utrechtzaal op de eerste etage van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Bij verhindering gaarne eventuele plaatsvervanger telefonisch doorgeven aan het 
secretariaat van het project Vuurwerkramp, telefoonnummer 10.2é . 

1  

Bijgaand treft u aan ; 

1. het verslag van de vorige bijeenkomst; 
2. de procedurele afspraken inzake de behandeling van tegen de overheden 

gerichte schadeclaims in verband met de vuurwerkramp Enschede; 
3. de brief van de landsadvocaat aan de rechtbank Den Haag inzake het verzoek 

tot voorlopig getuigenverhoor, 
4. een afschrift van mijn voortgangsbericht d.d. 14 juli 2000 aan de vaste 

commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

De agenda wordt zo spoedig mogelijk toegezonden. 

Hoogachtend, 

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSREI.ATIES, 
voor deze, 
de projectleider vuurwerkramp, 

e 

Onderdeal 
DG00VlpmlW 

vuurwerkramp 

Inlichtingen 

•0.2e 
• 

Uw kenmerk 

EWW 
1 vare 1 

Aantal bijlagen 
a 

Bezoekadma 
Sdedddoekshaven 200 
2511 EZ Den Hsag 

Postadres 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Leden IBT-J 

artderwerl► 

Uitnodiging IBTI vuurwerkramp d.d. 16 augustus 

Hierbij nodig ik u uit voor een bijeenkomst van het IBT.J met betrekking tot de 
vuurwerkramp op 16 augustus 2000, van 15.00 tot 16.30 uur. 

De bijeenkomst vindt plaats in de Utrechtzaal op de eerste etage van het 

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties-

Bij verhindering gaarne eventuele plaatsvervanger telefonisch doorgeven aan het 

secretariaat van het project Vuurwerkramp, telefoonnummer •i 0.2e 

Bijgaand treft u aan: 
1. het verslag van de vorige bijeenkomst; 

2. de procedurele afspraken inzake de behandeling van tegen de overheden 
gerichte schadeclaims in verband met de vuurwerkramp Enschede; 

3. de brief van de landsadvocaat aan de rechtbank Den Haag inzake het verzoek 

tot voorlopig getuigenverhoor; 

4. een afschrift van mijn voortgangsbericht d.d. 14 juli 2000 aan de vaste 

commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

De agenda wordt zo spoedig mogelijk toegezonden. 

Hoogachtend, 

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, 

voordeze, 

de projectleider vuurwerkramp,  
10. 2e 

Dalum 

20 Wi 2000 

Ons kerunerk 
E520o097g841 

Onderdeel 

DCi00V/lxoiea 

vuunwerkramp 

Inlichtingen 

Uw kenmerk 

Blad 

1 van 1 

Aantal bijlagen 

4 

Bezoekadres 

Schedekkxkshaven 200 

2511 Q Den Haag 

Postadres 

Postbus 20011 

2500 EA Den Maag 
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5. Deelnemers en betrokkenen van het overleg 1BT-J 

Naam 

1'I,•:e 

nu••wmnwmmnnrde..•n•^m4n44"'••••5 , mr••u.w,•in.,niiiu=o 

,nr.,y4lJn.ror6WuMyAllnn•L.,nollmdr.•wr •Mn•m u• ,5 n•Yr'xL•tlrale,r 

Ministerle. 

Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties 

H1007 

Binnenlandse Zaken én 

Koninkrijksrelaties 

H1803 

Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties 

H1323 

Defensie 

Defensie 

Economische Zaken 

Faxnr. 

T(f2e, . 

E-mail 

n••,•••.•• n•ro•n , um••4w.•,,.4•.w„w.w ,. • „•munu,mn•u.Yr •• •nngwnn ••.^,^.•^•„ r 

rrc.„x,m,•a • n•mrnduewn'n nnnAnnn.nw.pm'm m•4' u M1nMuvnrMmn r•u o54 .'+Md'n o'mm ryr. AN4.M$Rtflm mwym.na .. '•, 

+11L.CWAd w'm nrcnMn7w: n(iJmy,yS+mmnlLndAYYS 'PnfM1Lnv1á,101rbi'n:"nm 

wa'•sr•sR• ••uaMe 
. . • `+• . , '„! 

• uuxNdY wghSVP 4d1.• Bd'Ynary • !N 5. Vm' e r5fA/h5awx.4F'P.• •^,. dna",t +:wn• 

,,.., n. ... • ,,,4n.,. , , ; •, ; •.. ,„ 

:7imraq•mnnpw!"om•mnwmmm,unt •7lam •n•nu•n•umn,n;, w •r:,lnr'ir••nw• 

••••ummr' A•Bnlminunlwim•nwnMPOnJAnnln n•M•uBMna'Inimmnlnnn•m4wwnry• m•nn, 

YSNY•^mprc°1 ilNM • 15Y. 5yny 5 md 1Mnrrrmfu••,x•.mn,'wnm xMYY+ 

+n'N'4b'9d'4WKRPDWV'•Yr4FS"dV78!'•PAroR'W1' M1RWh 4VVpR !'447N41'7{AlM•dAA'!•!W 

Financiën 

Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschappen 

Justitie 

Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport 

Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport 

Volkshuisvesting, Ruimtelij 

Ordening en Milieubchcer 

Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid 

Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid 

Algemene Zaken 

Yh ••nnJmlMH•mêtld•+dmmv,avYNdxPt.Stnm'r.ia ,ur 9Sr+w0.l•Sam•VSECw+n:waAnmw''mldld'.9n+:~ hr.riahPBr mrnrN• 

C•IYYW'.RWWkK'JéR• FxY1•4N68.•!kfRS ',, +•t• 

,,w„lw5•wrvw•wavr+'a+w •, x.v,aw,n..wr•.dew.,waw.ww+5+w.aawra'm.rm.wnM,sn+mun..r4 ,• 

. .. ...,o•^;•r•n•m•,„„4,.n4•••,.,4 ,^w„• , , , rr•r,4.a^:x••44„ •,.,.;,aa••c,',n, .,,,, 

:•5:',.•:",.A.':j.a-, emunnroel en4' ww mn:.7••5•;xnnm, 4Ny"•.•nlm':aWy,'; 

53nnunoim,nWMNrnm•m•Mumm•m "unNMRuwm ouurmenn4l,Qmm•Mmmmimimn•MlixNUWm'w5 un•5mmó mmlÍ'mmau'um nm•t 

.,•.•••.aY".vuanxwY'^xrna••4R4nnr4'•n5• ,,,•xArne,mM+rm•wxme,ad.w.•lama'vd"• ,.. ,•.Y 

m•ni n u uW'W.9VrtlR+uK'M• ,•EHRr" 5R'n@7 R'au^ r:,lA! urPRP.RS'WVPwlARnW1Ai9PIDRQIV7 w'AM1!'u4ti i¢W0.4nrP10."!wti 4'4.W 

1 19-07-2000 12:10 



n3 e. 10.2e 
Pels Rijdeen & 

Droogleever Fortuijn 
Postbus 11758 
2502 AT DEN HAAG 

Provincie Overijssel 
Postbus 10078 
8000 GB ZWOLLE 

Gemeente Enschede 
Postbus 20 
7500 AA ENSCHEDE 

y•0:2.••" • 

I  

i 

•-- r 

H1815 
H1815 
H1815 

2 19-07-200012:10 
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Verslag IBT-vuurwerkramp Juridische Zaken d.d. 28 juni 2000 

Aanwezigï 
i 

(BZK) 

(landsadvocaat) 

(gemeente Enschede) 

(advocaat voor de gemeente Enschede) 

(provincie Overijssel) 

(advocaat voor de provincie Overijssel) 

(AZ) 

(BZK) 

(BZK) 

(BZK) 

(Defensie) 

(Financiën) 

(Justitie) 

(OCW) 
(SZW) 

(VROM) 

(VWS) 

1. Opening en mededelingen 

<2e opent de vergadering. 

2. Verslag IBT-vuurwerkramp juridische zaken d.d. 14 juni 2000 

-ad punt 3, pag. t 

f10.2e -1 deelt mede dat de provincie Overijssel een feitenrelaas heeft opgesteld en vraagt naar de 

relatie van deze reconstructie met de reconstructie door de rijksinspecties. 

10.2e J antwoordt dat de voorlichters van de betrokken departementen de publicatie van de 

feitenconstructie van de inspecties afstemmen. Wanneer gemeente en provincie aanleiding zien 

hierbij aan te sluiten, zijn zij van harte welkom. 

•10.2e , stelt dat ook inhoudelijke afstemming van de reconstructies door de provincie en door 

de inspecties gewenst is. Het beschikbaar stellen van het feitenrelaas van de provincie aan de 

inspecties kan daarbij dienstig zijn, aldus n 0,2e , 

contact zal opnemen via de gebruikelijke kanalen. 

1,0,•'.ét„ ,-, zegt toe dat de provincie hiertoe 

- ad punt 3, pag. 2 

merkt op dat i10.•é• T Jvan het parket-generaal is en dat Ó,'2é _ ^ vanuit het 

ministerie van Justitie betrokken is bij ~-verzoeken over de vuurwerkramp. 

- ad punt 4, pag. 2 

10,2e 1 merkt op dat er een kennelijke tegenstrijdigheid bestaat tussen het behoedzaam omgaan 
met nieuwe informatie in relatie tot Wob-verzoeken en het verzoek van BZK om zoveel mogelijk 

informatie vast te leggen. 

0,2e antwoordt dat het verzoek om informatie vast te leggen is ingegeven door de gedachte 

dat het optreden van de rijksoverheid mogelijk onderwerp zal zijn van het onderzoek door de 

Commissie onderzoek vuurwerkramp. Dit is een andere kwestie dan ~-verzoeken. 

1 



Naar aanleiding van de zin "Vervolgens ... aansprakelijkheid` merkt • 10.2e 1109.2. g 

'10,2e ...g 

.•.:.•..,.. •... 

3. A. Procedure-afspraken Inzake behandeling van schadeclaims 

P 0,2e .. 1 richt de voorliggende notitie toe. 

,M 0.2e 1•10 .2-.g 

10.2e Cl, 

• 

10.2e sluit dit agendapunt af met de opmerking dat de notitie gehoord het besprokene zal 

worden aangepast en geagendeerd voor het IBT van 4 juli as. en het MBT van 5 juli as. 

B. Advies Inzake verweer tegen het verzoek om voorlopig getuigenverhoor 

De vertegenwoordigers van het ministerie van Defensie, de provincie Overijssel en de gemeente 

Enschede delen mede dat zij het verzoek nog niet hebben ontvangen. j10.2e adviseert het 

af te wachten of het verzoek wordt ingediend. 

1 0,2e 

L_. .. 

licht de notitie op hoofdlijnen toe. Í 0 2e  Ó2 g _-I 

J 

• 

2 



T0,2e .0 ... ,. O . 2 . g.o 

Ze 

I 

F 

a._..-...••• 
i 

F Hij stelt voor dat de door 10.2e 

gehoord  het besprokene verder uitgewerkte notitie wordt geagendeerd voor het IBT en het MBT. 

4. Overzicht Wol-verzoeken 

 10.2e} ligt het door hem uitgereikte overzicht van ingediende ~-verzoeken toe. Hij 

verzoekt de leden van het IBT-1 het overzicht aangevuld en waar nodig aangepast uiterlijk 30 juni 
aan hem te retourneren, opdat het kan worden geagendeerd voor het IBT en MBT. Hij verzoekt, met 

het oog op de consistentie in de advisering, tevens hem afschriften te sturen van de beschikkingen 

op de ~-verzoeken. 

5. Rondvraag 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

6. Sluiting 

3 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Leden IBT-J 

Onderwerp 

Agenda bijeenkomst IBT-j vuurwerkramp 

d.d. 16 augustus 

Hierbij ontvangt u de agenda voor de bijeenkomst van het IBT-J met betrekking 

tot de vuurwerkramp op 16 augustus 2000, van 15.00 tot 16.30 uur. 

De bijeenkomst vindt plaats in de Utrechtzaal op de eerste etage van het 

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Hoogachtend, 

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, 
voor deze, „-2 

de ProtecttéeiAr vuurwerkramp.  
PA, 2e 

Datum 

2 augustus 2000 

Ons kenmerk 

ES2 0 0018 1 94 9 

Onderdeel 

DGOOV/projec< 

W urwerkram•p 

Inlichtingen 

0.2e 

Uw kenmerk 

Blad 

1 van 1 

Aantal bijlagen 

1 

Bezoekadres 

Schedeldoekshaven 200 

2511 EZ Den Haag 

Postadres 

Postbus 20011 

2500 EA Den Haag 



Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Bijlage 1 
AGENDA IBT•j 

Datum: woensdag 16 augustus 2000 

Tijd: 

Lokatie: 

15.00 - 16.30 uur 

Utrechtzaal, 1` etage 

1. Opening en mededelingen 

2. Verslag IBT-j d.d. 28 juni 2000 

(reeds toegezonden) 

3. Verzoek om voorlopig getuigenverhoor 

- stand van zaken procedure 

- wie worden gehoord; waar zijn zij werkzaam; rechtsbijstand bieden 

4. ~-verzoeken 

- prccedure bij gerechtelijke procedures tegen genomen beschikkingen 

- handhaven afspraken 

- geactualiseerd overzicht 

5. Brief aan Tweede Kamer 

j 
- Wat op juridisch gebied in het volgende voortgangsbericht aan de Tweede 

Kamer? Concept-inhoudsopgave bijgevoegd. 

6. Rondvraag 

7. Sluiting

 •• 



0,L-( i" 
pp. e 

•Co a•-p- 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Leden IBT-J 

Onderwerp 

Uitnodiging IBT-j vuurwerkramp d.d. 20 
september 

Hierbij nodig ik u uit voor een bijeenkomst van het IBT-J met betrekking tot de 

vuurwerkramp op 20 september 2000, van 10.00 tot 11.00 uur. 

De bijeenkomst vindt plaats in de Binnenhofzaal op de tweede etage van het 

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Bij verhindering gaarne eventuele plaatsvervanger telefonisch doorgeven aan het 
secretariaat van het project Vuurwerkramp, telefoonnummer 10.2e 

Bij deze ontvangt u tevens het verslag van de vorige bijeenkomst. 

De agenda wordt zo spoedig mogelijk toegezonden. 

Hoogachtend, 

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, 

23 augustus 2000 

Ons kenmerk 
Eá2000/83888 

Onderdeel 
DG00v4waled 
vuurwerkramp 

tnikhtingen 

Uw kenmerk 

Wed 
tvant 

Aantal btpagen 

Bezoekadres 
Schedekbekshaven 200 
2511 EZ Den Haag 

Postadres 
Postbus 20011 

2500 EA oen Haag 
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Leden IBT-J 

Ondenewp 

Uitnodiging IBT- vuurwerkramp d.d. 20 

september 

Hierbij nodig ik u uit voor een bijeenkomst van het IBT-J met betrekking tot de 

vuurwerkramp op 20 september 2000, van 10.00 tot 11.00 uur. 

De bijeenkomst vindt plaats In de Binnenholzaal op de tweede etage van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Bij verhindering gaarne eventuele plaatsvervanger telefonisch doorgeven aan het 
secretariaat van het project Vuurwerkramp, telefoonnummer MQ? 

Bij deze ontvangt u tevens het verslag van de vorige bijeenkomst. 

De agenda wordt zo spoedig mogelijk toegezonden. 

Hoogachtend, 

P.2e DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, 

m•,inv„rvw.•Nva,rM • WN17x•x"PiJN •VM•I! !yY•d•• • r1M.a*6x0.W 44'xIMx596.n • V w, x.Iv! n p.•.Neyy/ !' Am A'M n i.M1Y 

Datum 

23 augustus 2000 

Ons kenmerk 

ES2000B3t16t3 

Onderdeel 

DGOOWproled 

vuur daump 

tnikhtingen 

. . • 

Uw kenmerk 

Blad 
1 van 1 

Aantal eihagen 

Bezaekedree 

Schedeldoekshaven 200 

2511 EZ Den Haag 

Postadres 

Postbus 20011 

2500 EA Den Haag 
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Verslag IBT-Juridische Zaken d.d.16 augustus 2000 

Aanwezig: BZK 

Financiën 

VROM 

Gemeente Enschede 

adviseur Enschede 

AZ 

Defensie 

Landsadvocaat 

Provincie-advocaat 

Provincie Overijssel 

VWS 

SZW 

OM 

BZK 

BZK (voorzitter) 

BZK (verslag) 

Verhinderd (met gericht) EZ 

1. Opening en mededelingen 

P Cl.210- opent de vergadering met de mededeling dat hij[1 ,4,20,,, i, projectielder vuurweduamp, vervangt. 

Mw 94.2e 

(1 0.2,e . 
vervangu,1 p,2e 

1 vervangt 1fl;•e 
J (Provincie Overijssel). p.2Q 1 

(SZW). 
vervangt .2e  (Gemeente Enschede). 

2. Verslag IBT j d.d. 28 juni 2000 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Verzoek om voorlopig getuigenverhoor 

10.2e 

P,Q4'•J 

(Landsadvocaat) geeft de stand van zaken weer; 

} 

• 

• r•



'10,2e  (SZW) informeert naar de planning van de Commissie Oosting. 

110.2e 1(BZK) meldt dat hij heden nog met110.2e  ', secretaris van de Commissie Oosting, heeft overlegd 

waarbij de planning van de commissie aan de orde is geweest. Daaruit blijkt dat als de planning van de 

Inspecties niet verder uitloopt dan oktober, de Commissie Oosting in staat zal zijn om de geplande datum van 1 

november zou moeten kunnen halen. Dit betreft echter geen definitieve datum —het betreft een verwachting-, de 

commissie is immers in belangrijke mate afhankelijk van het werk van de Inspecties en het Openbaar Ministerie. 

10,2e deelt mee dat de reconstructie als een geheel wordt gepresenteerd maar dat het in aansluitende 

modulen zal worden gepubliceerd. 

4. WOB verzoeken 

10,2e (BZK) deelt mede dat (wegens vakantie) de lijst met WOB verzoeken nog niet is geactualiseerd. 
 Ï 

Dit zal spoedig gebeuren waarna de lijst zal worden rondgezonden per fax. ,1 0,2e Ï verzoekt tevens 

eenieder om na te gaan of ook alle beslissingen, zowel positief als negatief, in afschrift aan BZK worden 

gestuurd. 

,10.2e 

•T ,2e 

j nodigt de vergadering uit om een toelichting te geven op lopende WOB-zaken. 

; ( Gemeente Enschede) maakt melding van het feit dat de media ook andere bronnen -anders dan via 

WOB opgevraagde informatie- hebben wanneer het gaat om berichtg~g,met betrekking tot de vuurwerkramp. 

• 0:2e (Provincie Overijssel) geeft aan dat er met betrekking tot een NRC-verzoek (logboeken PCC) 

eind deze week duidelijkheid zal worden verschaft. In samenspraak tussen het Rijk (BZK), provincie, regio en 

gemeente Enschede zal de inhoud van de logboeken van het NCC, PCC, RCC en de gemeente met elkaar 

worden vergeleken.(, j (VWS) zegt dat er aanstaande dinsdag uitspraak wordt verwacht ten aanzien 

van een Volkskrant-verzoek. Er is contact over met Parket Almelo. Zowel de landsadvocaat (dhr. Van Wijk) als 

het Parket Generaal 10,2e t ) biedt hulp aan. 

Jó-2 : informeert ot de overeenstemming (uitgangspunt; maximale openheid) in gevaar komt, en dit wordt 

ontkennend beantwoord. Hij benadrukt het belang om zoveel mogelijk uniform naar builen te treden. 

5. Brief aan de Tweede Kamer 

110,28 meldt dat ten behoeve van de Ministerraad d.d. 1 september een voortgangoverzicht afwikkeling 

vuurwerkramp zal worden opgesteld, Op 4 september zal deze brieft aan de Tweede Kamer worden 

aangeboden. Aanstaande vrijdag zal een eerste proeve van de bijdrage klaar moeten zijn. 

40.2e , 1 meldt dat een concept van de betreffende brief zat rondgaan. De vergadering heeft geen verdere 
wensenlopmerkingen. 

6. Rondvraag 

Fí0,2e  (VWS) vraagt of de stukken die de Cie. Oosting heeft opgevraagd via de WOB procedure lopen. 

Zowel ,10.2e ; (BZK) als j10,2e Ï (Gemeente Enschede) vinden dit niet nodig; de Commissie Oosting 

vervult een wettelijke taak en zowel op basis van artikel 2 van de Rampenwet als op basis van het 

instellingsbesluit, moet de Commissie alle stukken krijgen (buiten de WOB-procedure om) die het nodig heeft. 

Dhr. •12e—] (OM) voegt daaraan toe dat er een protocol mbt de informatie-uitwisseling is opgesteld. Sommige 

stukken zuilen alleen uitgereikt worden aan de voorzitter van de commissie Oosting. 

7. Sluiting 

De volgende vergadering wordt vastgesteld op 20 september 10.00-11 .00 uur te BZK. 
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Ministerie von Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Leden IBT-J 

Onderwerp 

Afzeggen bijeenkomst IBT-j vuurwerkramp 

d.d. 20 september 2000 

Hierbij deel ik u mede dat de bijeenkomst van het IBT-J met betrekking tot de 
vuurwerkramp op 20 september 2000, van 10.00 tot 11.00 uur geen doorgang zal 

vinden. 

Reden hiervoor is dat er geen nieuwe ontwikkelingen zijn die bespreking in de 

bijeenkomst van het IBT-j behoeven. U wordt over de ontwikkelingen inzake het 

voorlopig getuigenverhoor rechtstreeks geinformeerd. 

Hoogachtend, 

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, 

voordeze, 

de projectleider vuurwerkramp,
Irre — 

Opium 

IS september 2000 

Ons kenmerk 

ES2OMC769d 

Onderdeel 

DGOOVIprood 

wurworkramp 

Inlichtingen 

;10.2e 

Uw kenmerk 

Mad 

1 van 1 

Aantal bf~n 

1 

Sewekudres 

Schedeklip k avw 200 

2511 EZ Den Haag 

Postadres 
Paalbus 20011 

2500 EA oen Haag 
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AGENDA IBT-vuurwerkramp juridische zaken 

Datum: woensdag 28 Juni 2000 

Tijd: 

Lokatie: 

11.00 - 12.00 uur 

Zuid-Hollandzaal (1°etage hoogbouw), BZK 

E51tmoId tz82 
362 

1. Opening en mededelingen 

2. Verslag IBT j d.d. 14 juni 2000 
Stuk bijgevoegd. 

i,.. v. 

3. Procedure-afspraken Inzake behandeling van schadeclalms 
Bespreking van het concept-protocol, opgesteld door de landsadvocaat. 

Stuk bijgevoegd. 

4. Overzicht ~-verzoeken In het kader van de vuurwerkramp 

Stuk wordt ter vergadering uitgereikt, met het verzoek het overzicht aan te vullen. 

L.J •¢•-• • '1r•• 
5. Rondvraag 

6. Siutting 

• 
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Vergadering IBT-Vuurwerkramp Juridisch d.d. 14 juni 2000 

Aanwezig; i10.21 (voorzitter, BZK), 1h 00.2e i (Landsadvocaat),110,2e - • (OCenW), P0:2 • 
(BZK), h 0. •(SZV1i7, L0.2 J (Provinde Overitssel), 01 2 (GemeerLrtéEnsch•e), •10.2e 
(advocáát Kienhuis, Hoving te Enschede), 10.2e •(AZ),10.2e J (VROM},0.2r(EZ),  
10.2e (Fin),10.2e Defensie), 110.2 r(VWS),10.2e F(BZK),10.2e f(BZK, verslag) 

1. Opening 

2. Organisatie project vuurwerkramp en doel IBT-j 
P 0.2 opent de vergadering met de weergave van de ontstaansgeschiedenis van het huidig overleg. 
C5nform het handboek crisisbeheersing is het MBT met de daaronder ressorterende IBTs 
geformeerd. Er is een algemeen IBT en een aantal vak-iST's (inspecties, financiën, juridisch). Het 
MBT en IBT-algemeen hebben besloten tot het formeren van een IBT juridisch om te komen tot 

een gezamenlijk plan van aanpak vwb afstemming en stroomlijning mbt WOB-verzoeken en 
overige juridische aangelegenheden. Doel is bijvoorbeeld te voorkomen dat de ene instantie wel 
informatie verstrekt, terwijl de andere dat niet doet. Vertegenwoordigers van gemeente en 
provincie zijn ook voor dit overleg uitgenodigd. 10.2e (BZK) is coördinatiepunt voor wat 

betreft de ~-verzoeken. Bovendien liggen er vragen van verzekeraars en letselschade-
advocaten, waarvoor integraal overleg noodzakelijk Is. 

Het ministerie van Justitie blijkt niet te zijn uitgenodigd. Voor een volgende vergadering zal deze 
fout hersteld worden. 

3. Uiteenzetting procedure voor de behandeling van ~-verzoeken In het kader van de 
vuurwerkramp 

f10.2è 
•(OCen 

l (BZK) wijst op het belang van de afstemming tussen de drie bestuurslagen. f{1'.2e L 
informeert wat er in dit geval moet worden verstaan onder de noemer'ruimhartlg'.10. 

j (BZK) stelt dat dit per geval bekeken zal moeten worden. (10 .2e '• (VROM) komt met áfl 
tweetal verzoeken om Informatie (o.a. Netwerk mbt organisatie inspectie Milieuhygiëne) zoals die 
bij VROM zijn binnengekomen. • 0.21 (BZK) stelt dat, ondanks dat deze verzoeken 
'organisatiegericht' zijn deze wel met BZK afgestemd moeten worden. Het is raadzaam een lijst 
van alle WO&verzoeken, die de aanwezige instanties (ministeries, provincie en gemeente) 
bereiken, op te stellen en te bespreken tijdens de volgende IBT-J. Aldus besluit de vergadering. 

110.2e '(AZ) wijst er, in verband met de beantwoordingstermijn, vervolgens op dat snellere 
áfwikkéli g bij spoedeisend belang afgedwongen kan worden, afhankelijk van de behoefte van de 
vragensteller. ID.2é merkt tevens op dat AZ niet rechtstreeks bij de onderwerpen is betrokken 
en stelt voor o•m1Z op te nemen als agendalld. Zo kan de vertegenwoordiger van AZ zelf 
beslissen wanneer het raadzaam is de vergadering bij te wonen. 

1-0;2 (BZK) deelt mede dat de verschillende Inspecties in de week van 24 juli een gezamenlijk 
ieitenrapport aan de ministers en Commissie Oosting zullen aanbieden, De openbaarmaking van 
dit rapport valt onder strikte regie van de voorlichters van de departementen. In september zullen 
echter diverse rapporten van de 8 inspecties zonder een vaste gezamenlijke datum aan Oosting 
worden aangeboden, wat onrust in de media kan geven. De nadruk ligt op afstemming van het 
geheel en, door middel van een goede regie aan de voorkant, voorkoming van ~-procedures. 
10. 2  ''(Gemeente Enschede) meldt dat men in Enschede op het standpunt staat dat over zaken die 
door het OM in beslag zijn genomen, niet kan worden beschikt In het kader van een WOB verzoek 



(kopie volgt origineel)fl 0.2 e reageert dat deze kwestie nog voor ligt bij het OM. Bij het Parket 
Generaal gaan de volgende twee personen over deze zaken: 10,2e en 10,2e 

4. Uitgangspunten bij de behandeling en afwikkeling van schadecialms 
10,2e '(Landsadvocaat) geeft, na het uitdelen van het stuk ter vergadering, 

c3p• 

10.2e !(AZ) onderstreept het belang van het behoedzaam omgaan met nieuwe informatie in 
rela— tóWOB-verzoeken en lekgevaar. Hij dringt aan op het beperkt verspreiden van informatie. 

S. Procedure-afspraken 
f10.2 •telt voor om TW-] te vragen het protocol nader te beschrijven. Zeer binnenkort wordt dat 
an naar alle aanwezigen toegezonden, waarbij ieder in staat zal zijn dat binnen het eigen 

departement at te stemmen. Op woensdag 28 juni om 11 .00 uur is de volgende bijeenkomst van 
het IBT,1(MBT Is 5 juli). 

(AZ) benadrukt nog de vele consequenties die aan de notitie kleven. Hij wenst een 
nstructie aan alle betrokken ambtenaren betreffende externe relaties. De rechtspositionele 
aspecten zijn van groot belang en de minister blijft verantwoordelijk. 

6. Slulting 
L0.21 dankt een ieder voor zijnthaar aanwezigheid en sluit de vergadering. 

Volgende vergadering IBT-J; 28 juni 11.00 uur BZK 
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•10.2e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

-beheer 
-Oe heerió.2e 

[10. 2-e • 
maanááo- zesiunrcuuu 10:40 

7.its i y •rsíoo oQi. 

vervangen op het IBT- j, uitvod+agenda reeds gemai led. 
vervangen 

1. zat X1.0,.20.,.,.,, 

zal be heer 10.2e 

I .2e von SocZkn. PO. 2,0 
verzoekt een invalide parkeerplaats voor haar te reserveren, zoals eerder is geregeld is de ingang van de 
minister (bij mij onbekend) 

Pagina 1 
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Wob-verzoeken 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatles 

Fax onderwerp 

agenda IBT-j overleg d.d. 2816/00 

/Í •  
OwaWm 

23 juni 2000 

Onderdeel 

DGOOV/project 

Vuurwerkramp 

AM 

T.av. 

%X 

Deelnemers en betrokkenen van het IBTI overleg 

zie. verzendlijst 
zie. verzendlijst 

Hierbij zend ik de agenda voor het Interdepartementaal Beleidsteam Juridische zaken 

betreffende de Vuurwerkramp te Enschede. Dit overleg zal plaatsvinden op 

woensdag 28 juni a.s., van 11.00-12.tl0 uur, bij het Ministerie van BZK in de Zuid 

Hollandzaal, 1 * etage. 

Hoogachtend, 

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, 

voordeze, 

oro•ectsecretaris Vuurwerkramo.  

Blad 

I van iO 

Bezoekadres 

5chWeWoekshaven 200 

2511 EZ Dan Haag 

Postadres 

Postbus 20011 

2500 EA Den Haag 
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Datwu 
23 íuni 2000 

eies 
2 var, 10 

Naam

 10,2e 

Deelnemers en betrokkenen van het overleg /BT•J 

Ministerie Faxnr, E-mail 

1 Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 10.2e 

10.2e 

10.2e . 

0.2e-, - `• • 
`7 

..  J 

10.2e 

P, 2e 

10,2é , 

10.2e 

Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties 

Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties 

Defensie 

Defensie 

Economische Zaken 

Financiën 

OC W 

Verfteer en Waterstaat 

VWS 

VWS 

10.2e 

[10.2e 

VROM 

J Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid 

Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid 
1 

rla2e••, ï.•:•-•:• , • 

10.2e 

10.2e 

 } 

10.2e 

4rt,dsAsk van Ylsn.n(andn Wan of roelnkeykwlNa 



• •1'0,2e• 

•0.2e 

h 0.2e • 
:  

cat,un 
23 jun; 2000 

Blad 

3 van 10 

0.2e 

110.2e 

•10,2e 

C.C. 
1P,2e-, 

Algemene Zaken 

Landsadvocaat 

Provincie Overijssel 

Gemeente Enschede [10,2e 

0,2e,E1í3.2$ 

'Indien correctie's ot veranderingen plaats moeten vinden, gaarne doorgeven aan het secretariaat 

BUM00Wvuurwee~ 070-426 7"g 
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AGENDA IBT-vuurwerkramp juridische zaken 

Datum: woensdag 28 juni 2000 

Tijd: 11.00 - 12.00 uur 

Lokatie. Zuid-Hollandzaal (1 ° etage hoogbouw), BZK 

1. Opening en mededelingen 

2. Verslag IBT-j d.d.14 juni 2000 

Stuk bijgevoegd. 

3. Procedure-afspraken Inzake behandeling van schadeclaims 

Bespreking van het concept-protocol, opgesteld door de landsadvocaat. 
Stuk bijgevoegd. 

4. Overzicht ~-verzoeken In het kader van de vuurwerkramp 

Stuk wordt ter vergadering uitgereikt, met het verzoek het overzicht aan te 
vuilen. 

5. Rondvraag 

8. Sluiting 

Datum 

23 Juni 20W 

Blad 

6 van t 0 
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Vergadering IBT-Vuurwerkramp Juridisch d.d. 14 juni 2000 

Aanwezig: •10.2 (voorzitter, BZK) ,1_ e (Landsadvocaat), • 0.2e ' ) (OCenW), i 

(BZK), M (SZW),10.2 (Provincie Overijssef);10.2 (GemeerteEnscháe8), j10.2e 

(advocáát KienhuisLHoving te Enschede), 11 0,,-2• -(AZ), 507'e1 ---1 (VROM),`710. •(EZj, 
í10.2e (Fin), •1 0.2e 1I ( Defensie), •fl.2 •(VWS), P 0,2e)i10.2e 1($ZK, verslag) 

1. Opening 

2. Organisatie project vuurwerkramp en doet IBT-j 
(1 2 opent de vergadering met de weergave van de ontstaansgeschiedenis van het huidig overleg. 

tónform het handboek crisisbeheersing is het MBT met de daaronder ressorterende IST's 

geformeerd. Er Is een algemeen [ST en een aantal vak-IBTs (inspecties, financiën, juridisch). Het 

MBT en IBT-afgemeen hebben besloten tot het formeren van een IBT-juridisch om te komen tot 

een gezamenlijk plan van aanpak vwb afstemming en stroomlijning mbt WOB-verzoeken en 

overige juridische aangelegenheden. Doel is bijvoorbeeld te voorkomen dat de ene instantie wel 

informatie verstrekt, terwijl de andere dat niet doet. Vertegenwoordigers van gemeente en 

provincie zijn ook voor dit overleg uitgenodigd.' 0.2e (BZK) Is coördinatiepunt voor wat 

betreft de WOB-verzoeken. Bovendien liggen er vragenvan verzekeraars en letselschade-

advocaten, waarvoor integraal overleg noodzakelijk is. 

Het ministerie van Justitie blijkt niet te zijn uitgenodigd. Voor een volgende vergadering zal deze 

fout hersteld worden. 

3. Uiteenzetting procedure voor de behandeling van WOB-verzoeken In het kader van de 

vuurwerkramp 

0,2e (BZK) wijst op het belang van de afstemming tussen de drie bestuurslagen. ••1 é 

(OCenW) informeert wat ér in dit geval moet worden verstaan ander de noemer 'ruimhartg• X10_ 

(BZK) stelt dat dit per geval bekeken zal moeten worden. fi0.2e (VROM) komt met 41• 
"stal verzoeken om informatie (o.a. Netwerk mbt organisatié nspectïe Milieuhygiëne) zoals die 

bij VROM zijn binnengekomen. i•2é(BZK) stelt dat, ondanks dat deze verzoeken 

'organisatiegericht' zijn deze wet met BZK afgestemd moeten worden. Het is raadzaam een lijst 

van alle ~-verzoeken, die de aanwezige instanties (ministeries, provincie en gemeente) 

bereiken, op te stellen en te bespreken tijdens de volgende IBT-J. Aldus besluit de vergadering. 

1 „.'é,  (AZ) wijst er, in verband met de beantwoordingstermijn, vervolgens op dat snellere 

áf^wikkeling bij spoedeisend belang afgedwongen kan worden, afhankelijk van de behoefte van de 

vragensteller. 911 7,2-e . merkt tevens op dat AZ niet rechtstreeks bij de onderwerpen is betrokken 

en stelt voor om AZ op te nemen als agendalid. Zo kan de vertegenwoordiger van AZ zelf 

beslissen wanneer het raadzaam is de vergadering bij te wonen. 

p0-,21 (BZK) deelt mede dat de verschillende inspecties in de week van 24 juli een gezamenlijk 
Rrértenrapport aan de ministers en Commissie Oosting zullen aanbieden. De openbaarmaking van 

dit rapport valt onder strikte regie van de voorlichters van de departementen, In september zullen 

echter diverse rapporten van de 8 inspecties zonder een vaste gezamenlijke datum aan Oosting 

worden aangeboden, wat onrust in de media kan geven. De nadruk ligt op afstemming van het 

geheel en, door middel van een goede regie aan de voorkant, voorkoming van WOB-procedures. 

0.2 (Gemeente Enschede) meldt dat men in Enschede op het standpunt staat dat over zaken die 

oor het OM in beslag zijn genomen, niet kan worden beschikt in het kader van een WOB verzoek 



(kopie volgt origineel). 0.21 reageert dat deze kwestie nog voor ligt bij het OM. Bij het Parket 

Generaal gaan de volgende twee personen over deze zaken: 110.2e en l 0.2e •. 

4. Uitgangspunten bij de behandeling en afwikkeling van schadeclaims 

,I 0.2e „ L•ii10 . 2 . g 
r-

1-.0.2è • (AZ) onderstreept het belang van het behoedzaam omgaan ,met nieuwe informatie in 

retatié tot WOB-verzoeken en lekgevaar. Hij dringt aan op het beperkt verspreiden van informatie. 

5. Procedure-afspraken 

.2 stelt voor om 0.2e te vragen het protocol nader te beschrijven. Zeer binnenkort wordt dat 
dan naar alle aanwieigen toegezonden, waarbij ieder in staat zal zijn dat binnen het eigen 

departement af te stemmen. Op woensdag 28 juni om 11.00 uur is de volgende bijeenkomst van 

het IBT,J (MBT is 5 juli). 

10,2e t (AZ) benadrukt nog de veie consequenties die aan de notitie kleven. Hij wenst een 

sntrui ei aan alle betrokken ambtenaren betreffende exteme relaties. De rechtspositionele 

aspecten zijn van groot belang en de minister blijft verantwoordelijk. 

6. Sluiting 

•  Z dankt een ieder voor zljnihaar aanwezigheid en sluit de vergadering. 

Volgende vergadering IBT-J; 28 juni 11.00 uur BZK 
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Deelnemers en betrokkenen van het overleg /BT-J 

Naam 

27-06-2000 13:41 

Ministerie 

Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties 

Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties 

Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties 

Binnenlandse Zaken en 

Koninkríjksrelades 

Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties 

Defensie 

Defensie 

Economische Zaken 

Financiën 

Onderwijs. Cultuur en 

Wetenschappen 

Justitie 

Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschappen 

Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport 

Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport 

Volkshuisvesting, Ruimtelij 

Ordening en Milieubeheer 

Sociale Zaken en 

Faxnr. 

-e 

E-mail 

Me 



W.2e 
Werkgelegenheid 

T2e 

Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid 

Algemene Zaken 

Landsadvocaat 

Provincie Overijssel 

Gemeente Enschede 

10.2 e t 
 1 

C.C. 

10. 6 10.2e 

'Indien correctie's ot veranderingen plaats moeten vinden. gaarne doorgeven aan het secretariaat 8U=OV" werkramp 

070.46 7449 

27-06-2000 13:41 
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Verslag IBT-vuurwerkramp Juridische Zaken d.d. 28 juni 2000 

P-0.2a' 
Aanwezig: (BZK) 

(landsadvocaat) 

(gemeente Enschede) 

(advocaat voor de gemeente Enschede) 

(provincie Overijssel) 

(advocaat voor de provincie Overijssel) 

(AZ) 

(Defensie) 

(Financiën) 

(Justitie) 

(OCW) 

(SZW) 

(VROM) 

(VWS) 

(BZK) 

(BZK) 

g (BZK) 

2e 

i  

1. Opening en mededelingen 

0,2e opent de vergadering. 

2. Verslag IBT-vuurwerkramp juridische zaken d.d. 14 juni 2000 

- ad punt 3, pag. t 

•jk0;2e deelt mede dat de provincie Overijssel een feitenrelaas heeft opgesteld en vraagt naar de 

relatie van deze reconstructie met de reconstructie door de rijksinspecties. 

i_  , 7ë ; antwoordt dat de voorlichters van de betrokken departementen de publicatie van de 

leitenconstructie van de inspecties afstemmen. Wanneer gemeente en provincie aanleiding zien 

hierbij aan te sluiten, zijn zij van harte welkom. 

P0> ` stelt dat ook inhoudelijke afstemming van de reconstructies door de provincie en door 

de inspecties gewenst is. Het beschikbaar stellen van het feitenrelaas van de provincie aan de 

inspecties kan daarbij dienstig zijn, aldus ,10.2e 

contact zal opnemen via de gebruikelijke kanalen. 

0.2e zegt toe dat de provincie hiertoe 

- ad punt 3, pag. 2 

l è i merkt op dat • Q.W_ — 1 van het parket-generaal is en dat 90 2e vanuit het 

ministerie van Justitie betrokken is bij Wot -verzoeken over de vuurwerkramp. 

- ad punt 4, peg. 2 

IO2e — j merkt op dat er een kennelijke tegenstrijdigheid bestaat tussen het behoedzaam omgaan 

met nieuwe informatie in relatie tot Wob-verzoeken en het verzoek van BZK om zoveel mogelijk 

informatie vast te leggen. 

(0,2ë antwoordt dat het verzoek om informatie vast te leggen is ingegeven door de gedachte 

dat het optreden van de rijksoverheid Lnderwerp zal zijn van het onderzoek door de Commissie 

onderzoek vuurwerkramp. Dit is een andere kwestie dan Wob-verzoeken. 

1 

/?-



Naar aanleiding van de zin 'Vervolgens ... aansprakelijkheid" merkt ' 0.2e op dat het 

antwoord op een civielrechtelijke schadeclaim een appeltabel besluit kan zijn en alsdan het 

bestuursrechtelijke circuit kan ingaan. 

3. A. Procedure-afspraken inzake behandeling van schadeclaims 

0.2e licht de voorliggende notitie toe. 

I 

i 

10.2e ` sluit dit agendapunt af met de opmerking dat de notitie gehoord het besprokene zal 

worden aangepast en geagendeerd voor het IBT van 4 juli as. en het MBT van 5 juli as. 

B. Advies Inzake verweer tegen het verzoek om voorlopig getuigenverhoor 

TO.2.g 

•=.g 

2 



A JP 

 • 

•0.2.g 

10.2e  • J••10.2.g  

2e 

; 

10,2e 

 J 

r 
;  

 1 
• 

t' ,Ue 
LL 

0 . 2 

gehoord het besprokene verder uitgewerkte notitie wordt geagendeerd voor het IBT en het MBT. 

4. Overzicht Wormverzoeken 

M0.2e % ligt het door hem uitgereikte overzicht van ingediende ~-verzoeken toe. Hij 

verzoekt de leden van het IBT-j het overzicht aangevuld en waar nodig aangepast uiterlijk 30 juni 

aan hem te retourneren, opdat het kan worden geagendeerd voor het IBT en MBT. Hij verzoekt, met 

het oog op de consistentie in de advisering, tevens hem afschriften te sturen van de beschikkingen 

op de ~-verzoeken. 

5. Rondvraag 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

6. Sluiting 

3 
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Ministerie van Binnenla-►dsP Zaken en Koninkrijksrelaties 

Leden IBT-J 

Onderwerp 

Uitnodiging en agenda IBT-J vuurwerkramp d.d. 

29 november 2000 

Hierbij nodig ik u uit voor een bijeenkomst van het IBT-J met betrekking tot de 

vuurwerkramp op 29 november 200015.30 tot 16.30 uur. 
De bijeenkomst vindt plaats in de Van Hogendorpzaal op de tweede etage van 

het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Bij verhindering gaarne eventuele plaatsvervanger telefonisch doorgeven aan het 

secretariaat van het project Vuurwerkramp, telefoonnummer•10.2e 

Bij deze ontvangt u de concept-agenda voor het komende overleg, alsmede het 
verslag van de bijeenkomst van 30 oktober jl. 

Hoogachtend. 

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, 

voordeze, 

de projectleider vuurwerkramp, 
10.2e 

Datum 
23 november 2000 

Ons kenmerk 
ES2OIXM746 

Onderdeel 
DGOOV/pruject 
vuurwerkramp 

Inlichtingen 

t  

y 
! 

Uw kenmerk 

a 
Blad 
I van 2 

Aantal blpagen 
t 

Bezoekadres 
SchedeWoekshaven 200 
2511 Q Den Haag 

Postadres 
Postbus 20011 
2500 EA Den Raag 
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Datum 
23 november 2000 

Ona kenmerk 
E52MM8746 

Blad 
2 van 2 AGENDA IBT-J 

Datum: 

Tijd: 

Lokatie: 

woensdag 29 november 2000 

15.30 - 16.30 uur 

Van Hogendorpzaal (BZK). 28etage 

1. Openingen mededelingen 

2. Verslag IBT-J d.d. 30 oktober 2000 
(bijgevoegd) 

3. Voorlopig getuigenverhoor 

4. ~-verzoeken 

5. AO Vuurwerkramp d.d. 12 december 

6. Planning 2001 

7. Rondvraag 

8. Sluiting 

Nfnrheade w,► Binnsnlaadp Z~ en rontntrglmafatles •( • f•• 
•,.• 
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Verslag IBT-Juridische Zaken d.d. 30 oktober 2000 

T0.26  
BZK 
Financiën 
VROM 
Provincie Overijssel 
Gemeente Enschede 
Defensie 
Landsadvocaat 
Landsadvocaat 
Advocaat provincie 
Overijssel 
VWS 
SZW 
OC&W 
Justitie 
BZK (voorzitter) 
BZK (verslag) 

Aanwezig: 

1. Opening en mededelingen 
D• DD 2e ._ 'pent de vergadering. 

M,,.0,.2e . , S) vervangt dIj1 0, 2e = • rmanent en stukken kunnen voortaan rechtstreeks 
náar-naár gestuurd worden. 
01.1 0. 2e 3ZW) vervangt d11 .2e •f 0,2e -BZK) vervangt de heer S 

D>,10.2e •3ZK) doet mededelingen. 
1. Mgemeen Overleg in de Tweede Kamer d.d. 31 oktober as. gaat niet door vanwege verhindering 

van de minister van GSI. (NB. Inmiddels is het AO gepland op 12 december as. Van 18.00 tot 
21.00 uur) 

2. In de planning wordt met grote regelmaat melding gemaakt van voortgangsberichten. De Tweede 
Kamer wenst op deze wijze op de hoogte te worden gehouden. 

3. De feitenreconstructies zijn op elkaar afgestemd waarna een verificatieronde is gehouden, 
hetgeen iets meer tijd heeft gevergd dan voorzien. Volgende week kan een definitieve 
reconstructie worden verwacht D•10.2e laagt aandacht voor afstemming met de 
respectievelijke voorlichtingen in verband met aandacht van de media voor dit onderwerp. Een 
aantal rapporten is in concept al aan de commissie Oosting aangeboden. 

4. Er wordt nu nog gewacht op de reconstructie van de explosie. 
5. In het IBT-algemeen wordt, in samenspraak met de betrokken ministeries, een kabinetsstandpunt 

voorbereid. Van de Commissie Oosting wordt een eindrapport rond kerst 2000 verwacht. 
6. Voorlopig wordt het vergaderschema (bijlage 2), zoals dat nu voorligt, gehanteerd maar de 

verwachting is niet zodanig dat de overlegstructuren voor 31 december a.s. al opgeheven kunnen 
worden. 

2. Verslag IBT-j d.d. 16 augustus 2000 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Voorlopig getuigenverhoor 
DIIt3 . e Landsadvocaat —aeeft_de-stand_varvaken~wpPr- 
O,rl u . G . 

iS• 
a, 

w•,,-•••. 
m.w•• mv•a.m•m..uw.• • w u•n•w ••.s,u.. • • nuv.•. .o • e •e•m.mm,i•• unu .. •m,er M mon . .w.mou•m.•  

t ) „•• aww . „•. . .. ,- ... .• ..,• . . ,.  , +.du m . , .. . ,.n x .. - ... . , w, . •. m...,w,uww-w , .ww. .u.• • ... w•wedá. 

tiG,. . .... .. 0 ..n.m. . mi. .o. 1 nnn oo xmn• Nnw • P..n om„m .. .n..ui - m m....w .... ..w .e 1 , e.K. , — i... ,. 1p. nmm... e1 o•...n . ie..woudmot 

th' 
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gm i c 

I  
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4. WOB-verzoeken 
h O.Ze ` - ' (VWS) vult de lijst van WOB-verzoeken jbuiten ' bereik 

l u.ee eenrente errseneaelmaakt melding van een aantal verzoeken van i 2e die afgelopen 
vi,fbagiiod zijn binnengekomen betreffende de notities van de burgemeester Mans 000 
burgemeester Helder en wethouder Van milieu e' 
e (Fin.) meldt dat er m.b.t. no. 14 nog gin o slissing Is genomen. [10-Ze 1(BZK) zegt 

ioe r ag1f(%2e_ van BZK contact zal opnemen met , D.2e- - en "„,1a 21 om neb gër•eél in goede 
banen te, en. 

02i - (VROM) maakt melding van de verzoeken van een belangstellende burger, 10.2e 1 
•ueueiienue-regelgeving, toezicht en schadeclaims. 410.2. 1(Justitie) zegt dat deze man  
waarschijnlijk een bekende veelschrijver betreft en tíeriión1 ï-ièn goede afhandeling (o.m. verzoek tot 
specificeren kan helpen). Daarnaast informeert) 0,2e 1 naar het artikel in de Vnj Nederland 
betreffende CPR (SZW). Hoe is men aan deze ìnto genomen? 
•10 `-] (BZK) meldt dat dit artikel het resultaat moet zijn geweest van zgn. goede nieuwsgaring want 
necueau geen ~-verzoek. -0.2e (SZW) zegt toe het te zullen nagaan. 

5. Rondvraag 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

6. Sluiting 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Leden IBT-J 

f f̂ 

Onderwerp 

Uitnodiging en agenda IBT-j vuurwerkramp d.d. 
30 oktober 2000 

Hierbij nodig ik u uit voor een bijeenkomst van het IBT-J met betrekking tot de 
vuurwerkramp op 30 oktober 200014.00 tot 15.00 uur. 

De bijeenkomst vindt plaats in de van Hogendorpzaal op de eerste etage van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Bij verhindering gaarne eventuele plaatsvervanger telefonisch doorgeven aan het 

secretariaat van het project Vuurwerkramp, telefoonnummer 070-426 7449. 

Bij deze ontvangt u de agenda voor het komende overleg van 30 oktober 2000. 

Tevens ontvangt u het verslag van de bijeenkomst van 16 augustus jl. en de 
planning van de activiteiten tot het eind van het jaar. 

Hoogachtend, 

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, 
voordeze, 

,,,,de crgiecaJ,pide•Ku.4••er••mn 

'EPV'qn, ,m,...g'IV:'Wlup[^u,i .AV.'NmLNW'M!  0."^.i4. JV'' .dmil, ,.iq, ,rVA..Wá0i4'P. 

"' 'U'lMSI 

Datum 
19 oktober 2000 

Ons kenmerk 
ES2000P929613 

Onderdeel 
D000V1proiect 
vuurwerkramp 

In11cMl 

10-2é- en 

Uw kenmerk 

Wed 

I van 7 

Aantal blagen 

4 

Bexoo aadres 

schedeldoekshaven 200 

2511 EZ Den Hang 

Postadres 

Postbus 20011 

2500 EA Den Haag 
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Datum 

19 oktober 2000 

ons kenmerk 
ES2000192968 

Blad 

2 van 7 BIJLAGE 1 

AGENDA IBT-J 

Datum: 
Tijd: 
Lokatie: 

maandag 30 oktober 2000 
14.00 - 15.00 uur 
van Hogendorpzaal (BZI), 2eetage 

1. Openingen mededelingen 

2. Verslag IBT-j d.d. 16 augustus 2000 

(bijgevoegd) 

3. Voorlopig getuigenverhoor 

4. ~-verzoeken 

(bijgevoegd) 

5. Rondvraag 

8. Sluiting 

Ministufs Mn at~nland" Liken rr K«dnitfip- ade }• 
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Datum 

19 oktober 2000 

Ons kenmerk 

£5200092968 

8120 

3 van 7 BIJLAGE 2 

Planning 

dinsdag 31 oktober 

16-18 uur AO Vuurwerkramp TK 

vrijdag 3 november 

9-10.30u IBT Van Limburg Stirumzaal 

donderdag 9 november 

14-15.30 u MBT H1506 (NCC) 

vrijdag 17 november 

Concept voortgangsbericht in MR 

maandag 20 november 

Versturen voortgangsbericht aan TK 

woensdag 29 november 

13-14u 

14.15-15.15u 

15.30-16.30u 

IBT-1 

IBT-F 

IBT-J 

Van Hogendorpzaal 

Spinozazaal 

Van Hogendorpzaal 

dinsdag 5 december 

- 9.30-1 lu IBT Utrechtzaal 

woensdag 6 december 

14-15.30u MBT H1506 (NCC) 

vrijdag 15 december 

Concept voortgangsbericht in MR 

maandag 18 december 

Versturen voorgangsbericht aan TK 

Minist" Nan Binnenlandse Zatten m Konlnbíj o d-ie= .i ) d 
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BIJLAGE 3 

Datum 
19 oktober 2000 

ons kenmerk 
ES2000M968 

Btad 
4 van 7 

Verslag IBT-Juridische Zaken d.d. 16 augustus 2000 

Aanwezig: Me BZK 

Financiën 

VROM 

Gemeente Enschede 

adviseur Enschede 

AZ 

Defensie 

Landsadvocaat 

Provincie-advocaat 

Provincie Overijssel 

VWS 

SZW 

OM 

BZK 

BZK (voorzitter) 

BZK (verslag) 

Verhinderd (met bericht) i j EZ 

1. Opening en mededelingen 

•1b,2@ _ • opent de vergadering met de mededeling dat hij 2e projectleider 

vuurwerkramp, vervangt. 

I vervangt ••7e:  

(Gemeente Enschede). f D-2p- 

(Provincie Overijssel). 9 0:2é ~1 vervangt tl0.2,e- 1 

vervangt j1 U,Zé = "] (SZW). 

2 Verslag IBT•j d.d. 28 Juni 2000 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Verzoek om voorlopig getuigenverhoor 

1102e  (Landsadvocaat) geeft de stand van zaken weer; 

g I 

r 

U_ • g 

nrínistanG wn 8lrrnentardsa ?aken m Kpttnke(p~ 

....• 
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4. WOB verzoeken 

j1'O,2e '~ (BZK) deelt mede dat (wegens vakantie) de lijst met WOB verzoeken nog 

niet is geactualiseerd. Dd zal spoedig gebeuren waarna de lijst zal worden rondgezonden 

per fax. M 02e verzoekt tevens eenieder om na te gaan of ook alle beslissingen, 

zowel positief als negatief, in afschrift aan BZK worden gestuurd. 

P,2e. 

zaken, 

'10.2e 

1 nodigt de vergadering uit om een toelichting te geven op lopende WOB-

 (Gemeente Enschede) maakt melding van het feit dat de media ook andere 

bronnen -anders dan via WOB opgevraagde informatie- hebben wanneer het gaat om 

berichtgeving met betrekking tot de vuurwerkramp. W.-2i7 •—' ] ( Provincie Overijssel) 

geeft aan dat er met betrekking tot een NRC-verzoek (logboeken PCC) eind deze week 

duidelijkheid zal worden verschaft. In samenspraak tussen het Rijk (BZK), provincie, regio 

en gemeente Enschede zal de inhoud van de logboeken van het NCC, PCC, RCC en de 

gemeente met elkaar worden vergeleken. F. 2g . , , (VWS) zegt dat er aanstaande 

dinsdag uitspraak wordt verwacht ten aanzien van een Volkskrant-verzoek. Er is contact 

over met Parket Almelo. Zowel de Landsadvocaat (•2é) als het Parket Generaal 

102e —•) biedt hulp aan. 

•J 
' %/. 

r 

+1••  / 

Minarterie van Binnenlandse Zaten en [onlnkrfjbrdatks 

Datum 
19 oktober 2000 

Ons kenmerk 
ES2000,92968 

Blad 
5 van 7 



0,2e j informeert of de overeenstemming (uitgangspunt; maximale openheid) In 

gevaar komt, en dit wordt ontkennend beantwoord. Hij benadrukt het belang om zoveel 

mogelijk uniform naar buiten te treden. 

5. Brief aan de Tweede Kamer 

2é , ---] meldt dat ten behoeve van de Ministerraad d.d. 1 september een 

voortgangoverzicht afwikkeling vuurwerkvamp zal worden opgesteld. Op 4 september zal 

deze brief] aan de Tweede Kamer worden aangeboden. Aanstaande vrijdag zal een 

eerste proeve van de bijdrage (daar moeten zijn. 

10,2é.  --] meldt dat een concept van de betreffende brief zal rondgaan. De vergadering 

heeft geen verdere wensen/opmerkingen. 

6. Rondvraag 

•Ó.2é  (VWS) vraagt of de stukken die de Cie. Oosting heeft opgevraagd via de 

WOB procedure lopen, Zowel -0,2e•. -• (BZK) als 00.20- J (Gemeente Enschede) 
vinden dit niet nodig; de Commissie Oosting vervult een wettelijke taak en zowel op basis 

van artikel 2 van de Rampenwet ais op basis van het instellingsbesluit, moet de 

Commissie alle stukken krijgen (buiten de WO"rocedure om) die het nodig heeft. 

ff 0;•T j (OM) voegt daaraan toe dat er een protocol mbt de informatie-uitwisseling is 

opgesteld. Sommige stuitten zuilen alleen uitgereikt worden aan de voorzitter van de 

commissie Oosting. 

7. Sluiting 

De volgende vergadering wordt vastgesteld op 20 september 10.00-11.00 uur te BZK. 

Datum 
19 oktober 2000 

Ons konmertt 

ES2000~ 

Stad 

6 van 7 



379 Datum 

19 okl~ 2000 

ons kenmek 

ES2000I929G8 

Stad 
7 van 7 BIJLAGE 4 

SCHEMA WOB-OVERZICHTEN 

•j 

J 

MinioMs van Binnenlandse Zaken en tton"djksnelaties 

•.. 



Wob-verzoeken 
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Ministerie van Binnentandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
tsawm 
xi moi 2000 

10.2e 

r110,2e. - - •• J 
fax.: 0344-662099 

Aantal pagina's ind. dit blad: 5 

Fax 

aw 
1 wen i 

SwoeimOros 
§pchadeWafts man 200 

2511 EZ Den Mm 

postimm 
Postbus 20011 

2500 EA Den Raap 

onder~ 
Commissie onderzoek vuurwerkramp 

Hierbij ontvangt u, zoals afgesproken met de heer Oosting, 2 notities van zijn hand 

mat betrelddng tot de commissie. 

,W2e 

i,  .q 
••. 73 •• • • 

23/05 '00 DIN 11:48 FAX 
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NEUMANNRAADUANSTATE  

MO 21/5/2000 

COMMISSIE ONDERZOEK VUURWERKRAMP 

EERSTE NOTITIE AANDACHTSPUNTEN WERKPLAN 

1. Analyse beschikbaar materiaal week 1. 

a. Snelle (eerste) scanning beschikbaar materiaal (kranten, scripts media, eventuele 
documenten etc.) en eerste ordening en analyse op: 

aspecten van project, bezien in relatie tot taakopdracht commissie (NS: zie ook 
offerte COT van 14 mei 2000 aan B&W Enschede); 
relevante vraagstellingen voor onderzoek, geordend naar mogelijke deelprojecten, en 
gestructureerd naar fasen (zoals: vóór, tijdens, na); 

b. Idem op inventarisatie actoren die in onderzoek moeten worden betrokken, geordend 
naar relevante criteria, zoals: aspecten en disciplines; bestuurslagen; positie in de 
samenleving (zoals: overheden; intermediairs; hulpverleners). Bijzondere aandacht voor 
aspect van allochtonen. 

C. Idem op eventueel in te schakelen externe deskundigen (als persoon; als 
onderzoekinstituut). 

2. Lopende onderzoekactivite"n 

a. Inventarisatie van al lopende, of door anderen al voorgenomen activiteiten van 
onderzoekmatige aard die van belang (kunnen) zijn voor de commissie naar. 

instantie (zoals: inspecties); 
vraagstelling; 
tijdschema; 

- methode; 
- eventuele ruimte voor inbreng vragen door commissie. 

NB: afstemming met: 
- ministers (zie taakopdracht commissie) 
- COT (eerste contact meid 0.2e ' " al gelegd). 

b. Afstemming met openbaar ministerie: 
over informatieverstrekking v.v.. 
over afstemming tussen verhoren OM en interviews door commissie; 

- over periodieke tussentijdse uitwisseling van verkregen Wormatie. 
NB: overleg met HOvJ (eerste contact met10.2e 
vastleggen in protocol? 

al gelegd) en College van PG's; 

3. Probteemstbelling onderroek 

a. Uitwerken onderzoekopdracht, gegeven uitkomst analyse onder 1. en eventueel daar nog 
op gevolgde meer uitgebreide analyse, in probleemstelling onderzoek, naar relevante 
indelingscriteria gestructureerd in deelvragen. 

NB: bepalen einddatum van periode waarover evaluatie zich cal uitstrekken. 

22105 ' 00 MM 10:48 (TT/R\ Alt 75161 QbOo] 
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b. Bepalen kader/criteria voor evaluatie onderzoekmarteriaai, m.n. met het oog op 
aanbevelingen. 

N8: - analyse aanpak vergelijkbare onderzoeken in verleden (zie b.v. expertise COT); 
- overleg met deskundigen 

4. Onderzoekplan 

a. Structurering in deelprojecten, naar relevant te achten criteria; 
b. Analyse onderzoekactivheiten van anderen (zie hiervoor, onder 2) op: 
- bruikbaarheid voor commissie; 
- noodzaak tot contra-expertise: 
- hiaten in/tussen deze activiteiten. 

C. Bepalen eigen onderzoekactiviteiten commissie: 
- zelf uit te voeren (NS: bepaling taakverdeling tussen de commissie zelf en het 

projectteam bij dataverzameling/interviews); 
- op te dragen aan derden. 

5. Planning 

a. Bepalen tijdschema en na te streven einddatum; 
b. Bepalen eventuele deelrapportages tussentijds. 

6. Rapportage 

a.. Werkplan opstellen; 
b. Al bij bepalen werkplan outline gereed van eindrapportage (en eventuele 

deelrapportages); 
c. Afspraken over redactie en vormgeving rapportages. 

22/05 ' 00 MAA 10.48 (TVRX NvR 75161 Z002 
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NEUMRNNRAADCIANSTRTE ,10.2e 

MO 21/5/2000 

COMMISSIE ONDERZOEK VUURWERKRAMP 

P. 03/04 

EERSTE NOTITIE AANDACHTSPUNTEN ORGANISATIE PROJECT 

1. Commissie 

a. Samenstelling: 
b. Instellingsbeschikking: 
c. Installatie (datum; plaats; door wie); 
d. Omvang beschikbaarheid leden; 
e. Zakelijke regeling met leden; 
f. Interne taakverdeling; 
g. Vergaderschema (data plannen); 
h. Informatieverstrekking aan commissie 

NB Snel volledige lijst van adres- en telefoongegevens van leden commissie, alsmede 
van alle actoren die voor (eerste fase) werk commissie van belang zijn. 

2. Ondersteuning 

a. Bepalen structuur project: 
- Secretaris Commissie (en één of meer adjuncten): verantwoordelijk voor alle 

praktische ondersteuning commissie (organisatorisch, logistiek etc.): 
Projectleider/coordinator, verantwoordelijk voor inhoud uitvoering onderzoektaak, 
alsmede medewerkers onderzoek, in nader te bepalen aantal, vakmatige kwaliteiten 
en niveau, en dit alles met nader te bepalen structuurtaakverdeling: 

- Secretariële ondersteuning voorzitter en leden, alsmede staf; 
- Voorlichting; 

b. Aantrekken personeel. 
c. Verzorging liaisons bij opdrachtgevers en eventuele andere relevante instanties; 
d. Selectie mogelijke opdrachtnemers voor eventueel uit to besteden onderzoekloontra-

expertise. 

Bij alle aan te trekken of in te schakelen personen: 
check op eventuele problemen uit een oogpunt van de onafhankelijkheid van de commissie. 
en op waarborgen voor vertrouwelijkheid. 

3. Logistiek 

a. Huisvesting: 
- Lokaties: Enschede (UT?). Den Haag; 
- Eisen: werkruimtes; vergaderruimte; gehoorruimte; voorzieningen voor apparatuur, 
opslag/archivering; beveiliging; 

b. Financièn: 
budgettering; 
treffen van financiële arrangementen (w.c. declaraties); 
financiële administratie 

c Huishoudelijke faciliteiten: 

22105 ' 00 MAA 10:49 [ TT;'RI NR 7518 ) C003 
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postadres; 
briefpapier, 
computers; 
telecommunicatie: nummers; apparatuur, 
documentatie; 

. verslaglegging (incl. stenografie); 
vervoer. 

4. Externe betrekkingen 

a. Vormgeving voorlichting en inrichting mediacontacten: 
bij installatie; presentatie werkplan; daama tussentijds? 

b. Bepalen mate van openheid van werkwijze van de commissie zelf (bv: openbare 
hoorzittingen?); 

c. Bepalen communicatie naar bevolking in gebied (getroffenen; anderen): 
informatieverstrekking door commissie; 
verwerving en verwerking relevante informatie door commissie; 
bijzonder aandachtspunt daarbij: eventueel instellenlopenen van een meldpunt of -lijn. 
waardoor de commissie zich openstelt voor signalen (klachten; suggesties etc.) uit het 
gebied, en voor eventuele suggesties van daar buiten. Vormgeving van zo'n 
voorziening vraagt grote zorgvuldigheid (i.v.m. verwachtingen betrokkenen en 
mogelijkheden commissie); afstemmen met al aanwezige faciliteiten ter 
plaatseloverleg met gemeente. 

TOTAI, P.04 

22/05 ' 00 MM 10:48 [TX1RX NR 75163 ® 00,1 



Minisi r von Binnenlandse Zaken to Koninkrijksrelaties 

De dg00V, 70.2e 
P!a Gemeentehuis, "h hede 
faxvr. 053 - 4&1$1 97 

tel.: 053 x418010/4818128 

i 
Aintal pagina's incl. dit blad: 

Fax 

Datum 

10 mal 2M 

leOoMingen 

ln0chsingen 

T (070) 428 6426 
F (070) 428 

Bled 
want 

sesoekad.as 

Schedekkiekariaven 200 

2511 EZ Den Haag 

voetadres 
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Voorbereldingsdossier voor de heer Oostmg ten behoeve van het onderzoek naar de 

vuurwerkramp In Enschede. 

Twee delen 

Deel 1: Specifieke informatie over wat Den Haag heeft gedaan met de ramp en de gevolgen 

Deel 2: Algemene informatie over beleid, wet en regelgeving etcetera (inhoudsopgave bijgevoegd, 

documenten volgen z.s.m.) 

Deel 1 

1. Voortgangsbrief aan de MR van 18 mei 2000 incl 2 bijlagen: 

1. brief aan de TK van 16 mei 2000 E82000!'ï0312 

2. Voorgestelde lijn en structuur voor de uniforme behandeling van verzoeken op grond van de 

Wet openbaarheid van bestuur. 

2. Besluit tot instelling Commissie Vuurwerkramp 

3. Brief van minVWS aan Het college van Burgemeester en Wethouders Enschede van 18 mei 2000. 

4. Organigram onderzoekscommissie 

5. Bij BZK gemelde deskundigen 

6. Protocol Incidentenonderzoek Inspectie Brandweer en Rampenbestrijding 

7. Ongeval Brandweer Wognum 1999 

8. Memo l 0.2e, f van 15 mei 2000 

Deel 2. 

2.1.: Rampenbestrijding 

Alnemeert 

Wet rampen en zware ongevallen (Bevoegd gezag: BSW, Uitvoerder: brandweer) 

Beleidsnota rampenbestrijding 2000 - 2004 

Dossier Hercules 

Dossier Bijlmer 

Dossier Dakota 

Handleiding rampenbestrijding 

Handboek voorlichting bij rampen 

Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen en zware ongevallen 

Lijst met expertisebureaus tbv. onderzoeksdossiers 

Besluit Rijksbijdragen bij rampen en zware ongevallen 

Besluit Rijksbijdragen bijstandskosten gemeenten en regionale brandweren 

Wet rechtspositionele voorzieningen rampenbestrijders 

Handleiding nazorg brandweerpersoneel 

Dossiers voor nieuwe bewindslieden 

Brandweer 

Brandweerwet 1985 (Bevoegd gezag: B&W, Uitvoerder: brandweer) 

PVB dossier (o.a. Referentiekaders) 

1. Projectplan 

2. Referentiekaders 



3. Handleiding organisatieplan 

4. Diverse Circulaires 

5. Voortgangsrapportages 

6. Eindrapport 

Inspectierapporten (OGS organisatie) 

Geneeskundig 

PGHOR dossier 

1. Nota 'Met zorg verbonden' 

2. Spoedeisende Medische Hulpverleningsketen 

3. Voortgangsrapport GHOR (brief mei 1999) 

4. Diverse circulaires 

5. Eindrapportage 

6. Samenvattende hand-outs 

Brieven psychosociale nazorg (VWS) 

Brief bekendmaking faciliteit verwanteninformatle (VWS) 

Publieksinformatie (VWS) 

Politie 

Referentiekader conflict en crisisbeheersing 

Procedure Ramp Identificatie Team 

U. Ondersteunende documenten st)ecffleke remt) enschede 

Wet Milieubeheer (Bevoegd gezag: B&W of GS, Uitvoerder milieudienst) 
Arbeidsomstandighedenwet (Bevoegd gezag: Minister van SZW, Uitvoerder: Arbeidsinspectie) 

Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Bevoegd gezag: Minister V&W, Uitvoerder Rijksverkeersinspectie) 

Wet Ruimtelijke Ordening (Bevoegd Gezag: B&W, Uitvoerder RO) 

Besluit opslag vuurwerk (Wm) 

Besluit Risico's zware ongevallen 1999 (Wrzo, Wm, ARBO) 

Richtlijn Informatie-eisen BRZO'99 

Besluit Rampbestrijdingsplannen Inrichtingen 

Besluit Informatievoorziening Rampen en zware ongevallen 

Regelingen Brandweer en Rampenbestrijding Gevaarlijke Stoffen; vervoer 

Regelement Ontploffingsgevaarlijke Stoffen Krijgsmacht (ROSK) 

Arbeidsveiligheidsrapportregeling (ARBO) 

Besluit opslag vuurwerk (tot 1000 kg vuurwerk, lichte categorie) 

Handboek Milleuvergunningen (meer dan 1000 kg) 

Richtlijn van de Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen. CPR 7 (Explosieven; 

recentelijk ingetrokken omdat niet actueel) 

Bestrijding van ongevallen. waarbij ontplofbare stoffen zijn betrokken (Min BZK 1985) 
Risico Inventarisatie (VVVL rapportage aan kamer) 

(Recente) TNO-onderzoeken naar effecten van brand In vuurwerkopslagen 

Effectwijzer, Inzicht in de gevolgen van calamiteiten (Min BZK 1997) 

Plan van aanpak asbestbrand (VROM) 

Brieven aan kamer en ministerraad in kader van ramp Enschede 
Klasseindeling en gevaarselgenschappen (klasse 1.1 t/m 1.4) 

Schadescenarioboek 

2.3. Gemeentellike dossiers 



Vigerende milieuvergunning, 

Bouwvergunning, 

Gebruiksvergunning 

Bestemmingsplan 

Rampenplan 

Rampbestri jdingsplan 

Aanvalsplan 

Inspectie- handhavingsrapporten 
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Miniswrie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Aan de minister-president. 

voorzitter van de ministerraad 

Onderwerp 

Nadere informatie over de ramp op en rondom S.E. 

Fireworks vuurwerkopslagplaats te Enschede 

Zoals afgesproken in het Ministerieel Beleidsteam van 16 mei jl . zend ik u hierbij 

nadere informatie omtrent de ramp op en rondom S.E. Fireworks 

vuurwerkopslagplaats te Enschede op 13 mei jl. 

Gevoegd als bijlage 1 vindt u de brief van 16 mei jl. aan de voorzitter van de Tweede 

Kamer. 

Op enkele punten moeten besluiten worden genomen. Ik geef deze zaken specifiek 

aan en herhaal ze aan het eind van deze brief. 

1. "Vermisten" 

De afgelopen dagen is er grote verwarring geweest over de lijst van vermisten. Oe 

burgemeester van Enschede is verantwoordelijk voor het (doen) opstellen. bijhouden 

en openbaarmaken van de lijst van vermisten. Dit op grond van zijn 

belangenbehartigingstaak in combinatie met zijn verantwoordelijkheid voor de 

handhaving van de openbare orde (artikel 170 jo 172 Gemeentewet). Deze lijst heeft 

dus géén rechtsgevolgen. In dit stadium heeft e.e.a. niets te maken met de artikelen 

412 e.v. Boek 1 van het Burgertijk Wetboek (personen wier bestaan onzeker is). In 

materiele zin beheert het hoofd van de afdeling Burgerzaken van de gemeente 

Enschede in overleg met de korpschef van politie de lijst met vermisten. 

Om de burgemeester te ondersteunen met het opstellen van deze lijsten heb ik als 

korpsbeheerder het korps landelijke politiediensten (KLPD) een verhoogde inzet en 

ondersteuning laten bieden. Het onderzoek naar mensen de zich nog niet gemeld 

hebben bij de hulpverleningscentra wordt nu ondersteund en gecoordineerd door een 

tactisch rechercheteam van het KLPD. Ook het regionale politiekorps Amsterdam-

Amstelland levert ondersteuning. 
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In de beleidsdriehoek (Burgemeester, Officier van Justitie en Korpschef van Politie) is 

van meet af aan besloten tussentijds geen informatie meer te verstrekken over de lijst 

op persoonsniveau, zolang de lijst door hen te onetrouwbaar werd geacht. 

Donderdagavond 18 mei is de lijst op persoonsniveau openbaar gemaakt. Deze lijst 

bevat thans nog 21 personen. 

2. Nazorg 

In de brief aan de Tweede Kamer van 16 mei it., is op hoofdlijnen beschreven op 

welke wijze de minister van VWS vormgeeft aan de ondersteuning van de gemeente 

Enschede. De operationele activiteiten concentreren zich rond de volgende thema's. 

a. Verschaffen van venvanteninformatie  

De behoefte aan informatie bij burgers, zowel uit Enschede als uit andere delen van 

het tand is groot. 

Momenteel ontvangt de verwanteninformatielijn 0800-1100 ruim 200 telefoontjes per 

uur. In de nacht loopt het gebruik terug. Bij het cal] centre is 24-uur per dag een 

liaison-functionaris van VWS aanwezig. De liaison draagt zorg voor het onderhouden 

van de contacten met VWS en met de gemeente Enschede, alsmede voor het 

verzamelen van informatie ten behoeve van verwanten- en publieksinformatie. 

In Enschede zijn medewerkers van VWS betrokken bij het stroomlijnen van de 

Informatiestroom tussen de gemeente en de verwanteninformatielijn. E.e.a. gebeurt in 

nauwe afstemming met het op 18 mei j.l. opgerichte informatie- en adviescentrum. 

b. Informatie- en adviescentrum Enschede  

Vanaf 16 mei jl. is een uitgebreid informatie- en adviescentrum (IAC) geopend aan 

het Molenplein te Enschede. Veten (onder meer de gemeente Enschede en 

vertegenwoordigers van alle zorgsectoren) zijn betrokken geweest bij de 

totstandkoming van dit centrum. In de nasleep van de ramp in Enschede blijkt grote 

behoefte te bestaan aan een dergelijk IAC, waar een ieder terecht kan met vragen die 

gerelateerd zijn aan de ramp. 

Als voorloper van dit uitgebreid centrum was in Enschede reeds een tijdelijk 

informatie- en adviescentrum ingericht, waar getroffenen, nabestaanden en 

verwanten terecht konden voor hulp, informatie en lotgenotencontact. 

Het IAC werkt als volgt. Een burger kan alle informatie aan één medewerker vragen. 

Deze medewerker kan bepalen welke sectie in de backoffice antwoord scan geven op 

de betreffende vraag. De vragen die materieel van aard zijn, zullen in veel gevallen 

ter plaatse beantwoord worden door deskundigen op dat specifieke terrein (juridisch, 

verzekeringstechnisch, financieel, etc.). Zorggerelateerde vragen worden 

doorverwezen naar de reguliere zorgverleners, in veel gevallen de huisarts of de 
psychosociale opvang. 
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9 van 8 Aldus is een geïntegreerd informatieaanbod gecreëerd, waardoor een burger al zijn 

vragen bij één informatieloket kan stellen. De ervaring leert dat zorgvuldige, 

eenduidige en geïntegreerde informatievoorziening kan bijdragen aan het 

verwerkingsproces bij direct betrokkenen. Een tweede doelstelling van het informatie-

en adviescentrum is het teruggeleiden van veel voorkomende of ook bijzondere 

informatievragen naar de hulpverlening. 

De werkzaamheden van de medewerkers van het ministerie van VWS die zich in 

Enschede bevinden, alsmede enkele daartoe aangezochte deskundigen die al een 

aantal dagen samen met de gemeente werkzaam zijn ten behoeve van de opzet en 

organisatie van de nazorg, worden vanaf 17 mei jongstleden gecoordineerd door 

mevrouw dr. R_R.R. Huijsman-Rubingh, arts en projectdirecteur rampengeneeskunde. 

Zij neemt namens de minister van VWS de coordinatie van de nazorg op zich. Zij zal 

bij haar werkzaamheden worden ondersteund door drie adviseurs. gespecialiseerd op 

het gebied van de psychosociale nazorg, epidemiologie en toxicologie. De ministeries 

van SZW en VROM zijn daarbij betrokken. 

Over de management-structuur van de nafase van de vuurwerkramp zijn afspraken 

gemaakt met de gemeente Enschede. 

c. Hulp bii opzet en uitvoering van oezondheidsmonitorinq 

Gezondheidsmonitoring is van eminent belang met het oog op een goede interpretatie 

van gezondheidsklachten cie de komende periode bij betrokkenen kunnen optreden. 

Het betreft hier ten eerste de directe zorg die door huisartsen van betrokkenen wordt 

verleend, zonodig gevolgd door medisch-specialistische of psychosociale hulp. Vanuit 

VWS zijn thans twee adviseurs toegevoegd aan de Districts Huisartsen Vereniging 

Enschede, ten behoeve van onderlinge afstemming en organisatie van de 

hulpverlening. 

Dit is de basis voor de gezondheidsmonitoring die zo snel mogelijk officieel vorm 

dient te krijgen. Met name ten behoeve van deze monitoring (ook wel epidemiologisch 

onderzoek genoemd) zullen de inhoudelijk adviseurs werkzaam zijn. 

De precieze vorm en inhoud zal op korte termijn in nauw overleg met de gemeente en 

met de betrokken professionals gestalte krijgen. 

In ieder geval zal worden georganiseerd dat een ieder die een lichamelijk onderzoek 

wil ondergaan, daartoe In de gelegenheid wordt gesteld. Er zal een zogeheten 

nulmeting moeten komen. Hierbij is de deskundigheid van de Inhoudelijke adviseurs 

onontbeerlijk. 

Overwogen wordt ook de Arbodiensten van de werkgevers, waarvan personeel 

werkzaam is of is geweest op het rampterrein, te bewegen het onderzoeksprotocol 

toe te passen c.q. daarbij aan te stuiten in het kader van het eventuele 

arbeidsgezondheidskundig onderzoek, waarop werknemers op grond van de 

Arbeidsomstandighedenwet recht hebben. 
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en uitvoering van het nazorgtraject bij VWS ligt. Dit geldt ook voor de betrokkenheid 

van de landelijke en regionale inspecties daarbij. Dagelijks zal onder voorrittersschap 

van 10:,2è in Enschede afstemmingsoverleg plaatsvinden. 

d. Bevindingen RIVM  

Bij het onderzoek door het RIVM is veel aandacht besteed aan de mogelijke 

vrijgekomen zware metalen, in verband met de aanwezigheid hiervan in vuurwerk en 

de bunkers. Hiertoe zijn kort na de ramp en in de dagen erna luchtstofmonsters en 

veegmonsters genomen. Daarnaast zijn stofgehalten gemeten en zijn analyses 

verricht op de aanwezigheid van stofgebonden organische verbindingen. 

Ten aanzien van de aanwezigheid van asbest is onderzoek uitgevoerd door in elk 

geval TNO. Hierbij zijn visuele inspecties uitgevoerd in zowel de binnenste ring, de 

buitenste ring als het gebied waarover de pluim zich heeft verspreid. Voorts zijn in de 

binnenste ring luchtmonsters genomen ter analyse van de asbestvezelconcentratie. 

Bij het visueel onderzoek is alleen in de binnenring asbesthoudend materiaal 

aangetroffen. Van alle vondsten van asbesthoudend materiaal is het bevoegd gezag 

in kennis gesteld. Dit onderzoek wordt op dit moment voortgezet. 

Voor de genomen luchtstofmonsters geldt dat slechts in één van de luchtmonsters 

één ongevaarlijk vezel is aangetroffen. Door het noodzakelijkerwijs lage doorgezogen 

volume resulteert dit in een concentratiewaarde met vanzelfsprekend een groot 

betrouwbaarheidsinterval, die echter in zijn geheel beneden de Maximale 

Aanvaardbare Concentratie (MAC)-waarde en de Maximaal Toelaatbare Risico 

(MTR)-waarde ligt. De overige luchtmonsters bevatten geen asbest. 

Uit het onderzoek blijkt dat de gehalten van veel elementen, waaronder chroom, 

koper, zink, strontium, titanium, calcium, aluminium, cadmium, barium en lood op de 

ramplokatie ten tijde van de monsternemingen verhoogd zijn ten opzichte van elders 

in Nederland gevonden waarden. Deze elementen zijn deels afkomstig van vuurwerk 

en deels van restanten van gebouwen. Voor geen van de gemeten elementen is er, 

uitgaande van een kortdurende blootstelling, sprake van normoverschrijding. 

Het RIVM concludeert in haar voorlopige bevindingen dat geen concentraties van 

elementen zijn gemeten, die moeten worden beschouwd als gezondheidsbedreiging. 

3. Herdenking 

Vrijdag 19 mei zal om 18.30 uur een herdenkingbijeenkomst aanvangen te Enschede. 

Daarbij zullen namens het kabinet aanwezig zijn de minister-president, de beide vice 

premiers, de twee bewindslieden van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en 

de minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid. De minister-president houdt 

namens het kabinet een toespraak. 



4. Onderzoek 

Zoals reeds in de brief van 16 mei jl. aan de Voorzitter van de Tweede Kamer werd 

medegedeeld is besloten tot een integraal onderzoek door een gezaghebbende 

onafhankelijke commissie. 

De onafhankelijke commissie zal worden voorgezeten door mr. dr. M. Oosting. 

Het concept4nstellingsbesluit (bijlage 2) is met de gemeente Enschede en de 

provincie Overijssel afgestemd. Met de heer Oosting zal het concept-besluit 

aanstaande zaterdag worden besproken. 

Ik stel u voor mij te machtigen om na overleg met de meest betrokken collegae, met 

de provincie, met de gemeente Enschede en de voorzitter van de commissie tot een 

definitieve invulling van de samenstelling van de onderzoekscommissie te komen. 

Ik stel u voor in te stemmen met het concept-instellingsbesluit en mij te machtigen na 

nader overleg met de betrokkenen dit besluit in werking te laten treden. 

Ik stel u voor de kosten van het onderzoek gelijkelijk over rijk, provincie en gemeente 

te verdelen. 

Voorts stel ik u voor dat de coordinatie van het onderzoek door de diverse inspecties 

zal plaatsvinden onder leiding van de Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding. 

Deze coordinatie zal onder meer inhouden het onderling afstemmen van de 

verschillende onderzoekswerkzaamheden. Hiermee wordt getracht te voorkomen dat 

hulpverleners en andere betrokkenen onnodig meerdere malen ondervraagd worden 

door verschillende inspecties. Daarnaast kan een gecoordineerd optreden het 

uitbrengen van de eindrapportage van de onafhankelijke onderzoekscommissie 

aanzienlijk vergemakkelijken. 

5. Behandeling van verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur 

(Wob). 

Het ligt in de lijn der verwachting dat er de komende tijd een aanzienlijk aantal 

verzoeken om informatie met betrekking tot de vuurwerkramp in Enschede zullen 

worden gedaan. Tot op heden hebben de diverse overheden al meer dan 10 Wob-

verzoeken bereikt. Zoals bekend is open en eenduidig omgaan met informatie 

belangrijk in een complexe situatie zoals die in Enschede. Daarom is besloten te 

komen tot een uniforme behandeling van dergelijke verzoeken. Daartoe zijn 

procedurele en inhoudelijke afspraken gemaakt tussen de betrokken departementen, 

de provincie Overijssel en de gemeente Enschede. 
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en onderling worden uitgewisseld. Het ministerie van BZK zal zorgdragen voor de 

noodzakelijke informatie, coordinatie en afstemming tussen de drie betrokken 

bestuurslagen. Verzoeken met betrekking tot de vuurwerkramp zullen met prioriteit 

worden behandeld. 

Inhoudelijk uitgangspunt is dat alle beschikbare informatie openbaar wordt gemaakt, 

waarbij de uitzonderingsgronden van de Wob zo veel als mogelijk terughoudend 

zullen worden toegepast. Voorts verwijs ik u naar bijlage 3. 

Het voorgaande toegepast op inspectierapporten houdt in dat die rapporten openbaar zijn 

zodra ze aan de betreffende ministers zijn aangeboden. Informatie die onder de 

commissie is zal veetal op basis van de Wob aldan niet openbaar zijn. 

Ik stel u voor akkoord te gaan met de voorgestelde lijn en structuur voor de uniforme 

behandeling van verzoeken op grond van de Wob die als bijlage 3 is bijgevoegd. 

6. Aanpak wederopbouw wijk Roombeek 

Bij de aanpak van het herstel en de wederopbouw van de wijk Roombeek is het van 

belang dat de betrokkenheid van de bewoners op een zorgvuldige wijze vorm krijgt. 

Niet alleen materieel is sprake van noodzakelijke wederopbouw maar ook 

immaterieel. De sociale samenhang in di wijk. de sociale infrastructuur die een wijk 

tot een geheel maakt, is immers lettertijk weggevaagd. Een coherente en goed 

afgestemde aanpak in samenwerking met alle betrokkenen is noodzakelijk. 

De rode draad is hierbij het belang van de bewoners. De realisatie van de wensen 

van de bewoners bij de herinrichting van de wijk, via een directe betrokkenheid bij de 

wederopbouw, is daarbij essentieel. 

Dit vraagt dan ook om een aanpak waarbij de steun vanuit de gemeente, de provincie 

en het rijk samen met andere betrokkenen gebundeld wordt. 

Ik stel u voor deze bundeling via een te sluiten convenant vorm te geven. Dit in 

navolging van de methode die is gevolgd met het Grotestedenbeleid. In een dergelijk 

convenant geven partijen aan hoe en wanneer gezamenlijk beleid geconcretiseerd 

gaat worden. 

Concreet zal er daartoe op korte termijn een specifiek convenant tussen het rijk en de 

gemeente Enschede worden gesloten de wijze waarop de wederopbouw van de wijk 

vorm krijgt. In het convenant dient helder te zijn wie een bijdrage levert, hoe het rijk de 

coordinatie van rijkszijde organiseert. wanneer zaken worden afgerond en hoe de 

bewoners invloed kunnen uitoefenen op het wederopbouwproces. 

Zowel bestaande GSB-middelen als eventuele aanvullende gelden kunnen in dit 

convenant een plek krijgen. In overleg met de Europese Commissie zal, in navolging 

van het bezoek van de voorzitter van de Europese Commissie aan Enschede, bezien 

worden of voor de wijk (die onderdeel uitmaakt van een zgn. Doelstelling 2 gebied) 

AA;eitWit wn lTfa,+enlaedf4 Zakse or Konrnkifpuwe1atte, 
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10.2e hieromtrent een brief te zenden. De minister voor GSI zal het initiatief 

nemen tot de totstandkoming en uitvoering van dit convenant. 

7. Financiên 

De rinanàële gevolgen de de ramp met zich meebrengt worden momenteel 

geinventariseerd. De gemeente Enschede speelt daarin een centrale rol. 

Voor wat betreft de gedupeerde particulieren en bedrijven vindt opname van schade 

en kosten plaats door schade-experts uit de verzekeringswereid. Geconstateerd is 

dat in beginsel alle schade verzekerbaar is. Dit neemt niet weg dat er gedupeerden 

kunnen zijn die niet verzekerd of niet voldoende verzekerd zijn. Voor gedupeerden zal 

in verband hiermee ook de Stichting Nationaal rampenfonds een belangrijke 

ondersteuning kunnen bieden. 

Tevens maakt de gemeente gebruik van haar bevoegdheid om bijzondere bijstand te 

verlenen in gevallen van acute financiële nood. Inmiddels is de gemeente overgegaan 

tot het verlenen van voorschotbedragen. Aan ruim 1200 gedupeerden zijn 

voorschotten verstrekt met een totale omvang van ca f 1,5 min. 

Naast de opname van schade en kosten door verzekeringsmaatschappijen, 

inventariseert de gemeente de schade voor met name de overheidsinstellingen en de 

infrastructuur. Naast ontstane schade als gevolg van de ramp, moet hierbij ook 

gedacht worden aan kosten als gevolg van inzet van hulpverleningsdiensten en aan 

activiteiten die in het kader van de nazorg worden ontplooid. Er zijn meerdere 

regelingen die voorzien in een tegemoetkoming in de kosten van de bestrijding van de 

ramp. Met de gemeente Enschede heb ik afgesproken dat zij deze kosten 

inventariseert en deze inventarisatie ter beoordeling aan mij voorlegt. 

8. Slot 

Nu de acute crisissituatie voorbij is komt aan de fase waarin het nationaal 

coordinatiecentrum (NCC) op rijksniveau de directe en acute crisisbeheersing 

coordineert een einde. 

Om aan het bijzondere karakter van de afwikkeling van de ramp voldoende aandacht 

te kunnen besteden stel ik u voor om, gehoord het,voorstel van het 

interdepartementaal beleidsteam en conform de afspraken uit het Nationaal 

Handboek Crisisbesluitvorming, een projectorganisme ten behoeve van mijn 

coördinerende rol in te stellen. Dit project is. vooruitlopend op uw toestemming, op 

woensdag 17 mei met de (voorbereidende) werkzaamheden gestart. De directeur-

generaal Openbare Orde en Veiligheid zal leiding geven aan dit project. Het project 

zal uiterlijk beëindigd worden na ommekomst van het eindverslag van de 

onderzoekscommissie en het regeringsstandpunt daarop. 



In de coordinatie van de voorlichting op rijksniveau dient ook voorzien te worden. 

Deze coordinatie ligt bij mijn ministerie. 

Ik stel u voor om de instellingsbeschikking van de commissie Oosting en haar 

onderzoeksopdracht volgende week aan de Kamer te zenden en om met regelmaat te 

rapporteren aan de TK en deze rapportage via de MR te leiden. 

Beslispunten: 

Ik stel u voor de volgende conclusies te aanvaarden: 

1. De raad gaat akkoord met het concept-instellingsbesluit voor de onafhankelijke 

commissie voor ongevallenonderzoek en machtigt de minister van BZK na nader 

overleg met de betrokkenen dit besluit in werking te laten treden. 

2. De raad machtigt de minister van BZK om na overleg met de meestbetrokken 

bewindslieden, gemeente, provincie en de voorzitter tot een definitieve personele 

invulling van de onderzoekscommissie te komen. 

3. De raad stemt er mee in de kosten van het onderzoek gelijkelijk over rijk, provincie 
en gemeente te verdelen. 

4. De raad gaat akkoord met de coóninatie van het onderzoek door de diverse rijks-

inspecties door de Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding. 

5. De raad gaat akkoord met de voorgestelde stuctuur voor de behandeling van 

verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. 

6. De raad stemt er mee In dat op korte termijn een specifiek convenant wordt 

gesloten tussen het rijk en de gemeente Enschede over de wijze waarop de 

wederopbouw van de wijk Rombeek vorm krijgt. De raad stemt er mee in dat de 

minister voor GSI het initiatief neemt tot de totstandkoming en uitvoering van dit 

convenant. 

7. De raad gaat akkoord met de reeds opgezette projectorganisatie bij het ministerie 
van BZK. 

8. De raad stemt er mee in dat de minister BZK de Tweede Kamer informeert over de 

definitieve invulling van de samenstelling van de onderzoekscommissie en haar 

onderzoeksopdracht. Voorts zal de minister van BZK met regelmaat aan de 

Tweede Kamer rapporteren over de voortgang van de afwikkeling en deze 

rapportages via de raad leiden. 

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, 

K.G. de Vries 
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1. De ramp In Enschede 

Op zaterdagmiddag 13 mei 2000 is kort na 15.00 uur brand uitgebroken ca o,' bij de 

vuunverkopsta;plaats S.E. Fireworks aan de Tollensstraat te Ensc"ede. De brand is 

gevolgd door een aantal hevige explosies. Deze hebben aan tenminste 15 mensen 

het leven gekost, waaronder 4 brandweerlieden. Volgens de gegevens van 16 mei 

zijn ruim 600 mensen gewond geraakt. Er zijn nog 36 mensen opgenomen in het 

ziekenhuis, van wie 5 op de intensive care. Volgens de door de gemeente Enschede 

aangeleverde gegevens hebben nog ongeveer 200 mensen, die volgens het 

bevolkingsregister wel in het getroffen gebied wonen, zich (nog) niet gemeld bij een 

van de hulpverfeningscentra. Op grond van verschillende bronnen word', thans 

onderzocht of hier sprake is van daadwerkelijke vermissing. Overigens dient te 

worden aangetekend dat - ook onder verwijzing naar eerdere ervaringen - het in 

tempo terugbrengen van het aantal vermisten een weerbarstige en arbeicsintensieve 
czga,re is. Ira,,: ars. niet alleen dient de GE -administratie van de gemeente 

vergeleken te worden met de personen die zich bij de gemeentelijke huiscentra 

Gerne:C hebben. maar cc'lc dient vas:gesteld te v.orden of er, niet opgeno-en in de 

GSA-administra?ie, andere -niet geregistreerde - inwonenden waren of toeschou- ers 

en passanten cie als verreist op het rampterrein dienen te worden aangemerkt. Van 

de gemeente Enschede is vernomen dat wellicht nog heden een update van het 

aantal vermisten beschikbaar zou Runnen komen. 

ï en -íns:e =00 :. or.írlcen rj:1 verv:oest en circa 1.000 woningen beschad.cd. Voor 
degenen die ais gevolg hiervan dakloos zijn geworden is tijdelijke huisves ing 

Sere;"Ald. Onc-yaer v0 rr, ensen verbli;ven r,oc in da noodopvang Irl de 

Dtekrnan:lailen. 
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terug te keren naar hun woning, voor zover de toestand van de woning dat toelaat. 

Vanwege de ernst van het ongeval zijn zowel op operationeel als op bestuurlijk 

niveau onverwijld maatregelen getroffen die nodig zijn voor de bestrijding van de 

gevolgen van de ramp en voor de nazorg. Het kabinet heeft grote waardering voor de 

getoonde inzet van de hulpverleners. Deze erkentelijkheid geldt ook de hulpverleners 

vanuit de Bondsrepubliek Duitsland en België. 

2. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden in het kader van de 

rampenbestrljding 

Eerstverantwoordelijke voor de rampenbestrijding is de burgemeester van de 

gemeente waar de ramp zich voordoet. Hij voert het opperbevel over de 

daadwerkelijke rampenbestrijding (artikel 11, eerste lid, Wet rampen en zware 

ongevallen, (Wrzo)). Dat betekent dat alle daarbij betrokken diensten, zoals de 

(regionale) brandweer, de politie en de geneeskundige hulpverleningsdiensten, onder 

zijn gezag staan en dat hij voor het gevoerde beleid terzake de bestrijding van de 

ramp verantwoordelijkheid aflegt aan de gemeenteraad. 

Deze centrale verantwoordelijkheid voor de rampenbestrijding van de burgemeester 

sluit aan bij de taken en bevoegdheden die de burgemeester op grond van de 

Gemeentewet heeft terzake de openbare orde en veiligheid. Zo kan hij voor de 

handhaving van de openbare orde alle bevelen geven de noodzakelijk zijn (artPkel 

172 Gereentewet). Tevens heeft hij het opperbevel bij brand en andere ongevallen, 

voorzover de brandweer daarbij een taak heeft, en kan hij hiertoe alle noodzakelijk 

bevelen geven (artikel 173 Gemeentewet). In geval van een (dreigende) ramp of 

zwaar ongeval kan hij noodbevelen en noodverordeningen uitvaardigen (resp. 

artikelen 175 en 176 Gemeentewet). 

De brandweercommandant van de gemeente waarin de ramp of het zware ongeval 

zich heeft voltrokken, heeft de operationele leiding over de inzet van alle betrokken 

diensten en organisaties, tenzij daar andere afspraken over zijn gemaakt. Deze 

operationele leiding doet overigens niet al aan de verantwoordelijkheid van ce 

afzonderlijke diensten voor hun eigen optreden. Zo heeft de directeur van de 

gemeentelijke geneeskundige drenst de leiding over de geneeskundige hulpverlening 

bij rampen en r::are ongevallen,en kan hij aanwijzingen geven aan de leiding van de 

centrale post ambulancevervoer (artikel 2, tweede lid, Wet geneeskundige 

hulpverlening bij rampen, Wghr). 

Indien de ramp of het zware ongeval in een of meer gemeenten meer dan plaatselijke 

betekenis heeft of dreigt te krijgen, kan de commissaris van de Koningin de betrokken 

burgemeester(s) de nodige aanwijzingen geven over het te voeren beleid bij de 

A4iwittafa «en i3innentandse Zaitn ar Kaninrrrir9tsrdatíes 



bestrijding van de ramp of het zware ongeval en zonodig in de operationele leiding 

daarvan vccr_:en (artikel 12 Wrzo). Voor de wijze waarop deze aanwijzingen worden 

uitgevoerd blijft de burgemeester die het opperbevel voert verantwoordelijk. 

Indien het algemeen belang zulks dringend eist kan de minister van Binnenlandse 

Zaken en Koninkriiksrelaties de commissaris van de Koningin de nodige aanwijzingen 

geven over het te voeren beleid inzake de bestrijding van de ramp of het rvare 

ongeval (ar`ikel 13 Wrzo). Ook hier geldt dat de commissaris van de Koningin 

verantwoordelijk is voor de wijze waarop hij deze aanwijzingen terzake het beleid 

uitvoert. Indien de commissaris van de Koningin - naar aanleiding van deze 

aanwijzingen van de minister - de burgemeester aanwijzingen terzake het te voeren 

beleid geeft, blijft de burgemeester verantwoordelijk voor de wijze waarop hij die 
aanwijzingen uitvoer. 

3. Lopende acties 

Communicatie 

Vanaf de avond van de ramp zijn zeer frequent persbriefings gegeven onder leiding 

van de burgerheester dan wel loco-burgemeester. Later is de noodzaak van die hoge 

frequentie niet langer aanwezig geweest en is de frequentie teruggebracht. 

Voorts heeft de gemeente op zaterdag 13 mei een informatienummer opengesteld. 

RTV Oost, omroep voor Overijssel, fungeert als rampenzender. De uitgezonden 

programma's s:aan geheel in het teken van de ramp. Oe regionale omroep wordt 

buitengewoon goed bekeken. Informatie wordt - behalve in het Nederlands - zowel in 

het Arabisch, Turks als Marokkaans verstrekt. Tevens zijn in de hulpverleningscentra 
tolken aanwezig. 

Op nationaal niveau heeft het ministerie van VWS, door middei van het beschikbaar 

stelten van een gratis informatienummer voor verwanten van degenen die (mogelijk) 

bij de ramp betrokken zijn geweest, een bijdrage geleverd aan de start van de nazorg. 
Het informatienummer zal voorlopig geopend blijven. 

Nazorg 

De nazorg zal in beginsel zijn basis moeten vinden in de reguliere hulpverlening op 

lokaal niveau. Acequate nazorg heeft een grote invloed op het verwerkingsYroces van 

diegenen die een dergelijke traumatische gebeurtenis hebben meegemaakt. Er zal 

veel aandacht rhoe:en zijn voor de gevolgen van deze traumatische er.,aringe❑ bij 

zowel de getroffenen en hun directe omgeving als ook de hulpverleners. Bij de nazorg 

aan de bewoners speelt de eigen huisarts, ondersteund door met name de geestelijke 

gezondheidszorg. een sleutelrol. Met het oog op een goede interpretatie van 

gezondheidsklachten die de komende periode bij betrokkenen kunnen optreden, is 

M iAiflrrra raw 8innentandse Zaken sn K~etiktrelaties 
n• 

e..• 

oatum 

16 mei 2CC0 

Ons kenmerk 

E3200V0312 

Blad 

1 van 13 



Datum 

16 trek 2CCO 

Ons kenmerk 

E32=7 03 ,2 

Blad 

4 van 13 het gewenst dat huisartsen en bedrijfsartsen de gezondheidstoestand van betrokken 

burgers en hulpverleners vanaf nu monitoren. VWS zal de komende :weken alle hulp 

bieden die voer de opzet van een goede medische en psychosociale nazorg nodig is. 

Op dit moment wordt een inloop- en informatiecentrum ingericht. De gemeente 

Enschede wordt hierbij ondersteund door het ministerie van VWS. Een inloop- en 

informatiecentrum is een plek waar de getroffenen, nabestaanden en verwanten 

terecht kunnen voor hulp, informatie, ondersteuning en lotgenotencontact. Het zal, zo 

leert de ervaring ook, noodzakelijk zijn zo'n centrum een langere periode open te 

houden. 

De wijze waarop nazorg precies moet worden ingevuld, is afhankelijk van 

verschillende factoren. Bovendien is de kennis hierover versnipperd. Er bestaat 

behoefte om deze kennis op een centraal punt bijeen te brengen. 

Daarom heeft het kabinet naar aanleiding van de Herculesramp besloten tot het 

oprichten van een expertisecentrum voor nazorg. Aan het expertisecentrum zal, onder 

verantwoordelijkheid van de minister van VWS en in overleg met de staatssecretaris 

van BZK. invulling worden gegeven in samenwerking met andere kenniscentra op het 

terrein van medische hulpverlening en zorg, zoals de leerstoel rampengeneeskunde. 

het Nederlands Instituut voor Psychotrauma, het Nederlands Instituut voor 

Urgentiegeneeskunde, het calamiteitenhospitaal en de afdeling psychiatrie van het 

AMC. 

Naar aanleiding van de rapportage die is opgesteld na de Bijlmerramp heeft het 

kabinet nazorg opgenomen als expliciet onderdeel van crisisbeheersing. 

Daarnaast zal de staatssecretaris van BZK het Landelijk Beraad Rampenbestrijding 

i.o. vragen voorstellen te doen over de mogelijkheden om de nazorg beter te 

organiseren. 

Herhuisvesting 

Na de eerste opvang is een aanvang gemaakt met herhuisvesting van diegenen, de 

hun huis hebben verloren. Hieraan wordt door de woningcorporaties de hoogste 

prioriteit gegeven. Door leegstaande woningen opnieuw geschikt voor bewoning te 

maken, door opschorting van de woonruimteverdeling, waardoor alle vrijkomende 

woningen beschikbaar komen voor de herhuisvesting en door aanbiedingen van 

corporaties uit de regio, verwacht men 600 woningen in de sociale huursector aan te 

kunnen bieden in de regio Twente. De corporaties trachten deze woningen binnen 

een week geschikt voor bewoning te maken, Door particulieren zijn 240 woningen 

aangeboden in Enschede en omgeving. Verwacht wordt dat voor de urgente 

woningzoekenden voldoende huisvestingsmogelijkheden gecreëerd kunnen worden. 

Mochten er voor corporaties financiële problemen ontstaan, dan zal he,kabinet in 

overleg met de corporaties naar een oplossing zoeken. 
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Financiële aspecten van materiéle schade 

In het rampgeèied is sprake van enorme schade voor zowel individuen, aan 

goederen, voor bedrijven en voor de gemeente Enschede. Velen zijn in financieel 

opzicht ernstig getroffen. Het kabinet gaat na hoe de getroffenen financieel tegemoet 

worden gekomen. 

in een overleg van het kabinet met het Verbond van Verzekeraars is vastgesteld dat 

de schade ten gevolge van deze ramp in beginsel verzekerbaar is. De schade aan 

opstallen en inboedels wordt door de gebruikelijke particuliere brandpolissen gedekt. 

Dit geldt ook voor ruitbreuk in de (verdere) omgeving. Ook zogeheten secundaire 

kosten (bv. de kosten van lijdelijke onderbrenging elders) zijn veelat gedekt waarbij 

meestal een vergoeding van 10 % boven de verzekerde som van toepassing is. 

Brandschade aan auto's wordt gedekt op volledige en beperkte cascopolissen. Ook 

schade geleden door bedrijven is gedekt via de inventarisgoederenverzekering en de 

opstalverzekering. Oe bedrijfsschadeverzekering, indien van toepassing, dekt voor 

een periode van een of twee jaar de derving van de brutowinst. Oe 

ziektekostenverzekeringen - particulier dan wel ziekenfonds - en de 

arbeidsongeschiktheidsverzekeringen kunnen worden aangesproken voor 

letsetschade. 

Oe verzekeraars coordineren hun werkzaamheden met betrekking tot de 

inventarisatie van de omvang van de schades. Schade-experts nemen op verzoek 

van het kabinet in het getroffen gebied de schades op ongeacht of betrokkenen 

verzekerd zijn. Om een beroep te doen op schadevergoeding moeten de getroffenen 

met hun verzekeringsadviseur of verzekeringsmaatschappij in contact treden. Het 

Verbond van Verzekeraars heeft een helpdesk ingesteld. 

Een belangrijke rol is ook weggelegd voor het particulier initiatief. In dit vlak speelt de 

Stichting Nationaal Rampenfonds een belangrijke rot. Ook bij rampen die eerder 

plaatsvonden boden de doelstelling van dit fonds en haar activiteiten uitkomst voor 

gedupeerden. De Stichting Nationaal Rampenfonds heeft inmiddels een gironummer 

opengesteld om geld in te zamelen ten,behoeve van gedupeerden bij deze ramp. 

Oe Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen stuit, indien de 

schade verzekerbaar is, een tegemoetkoming uit. Van verzekerbaarheid is in de 

onderhavige situatie sprake. De genoemde wet is derhalve niet van toepassing. 

Het kan voorkomen dat gedupeerden zich niet of niet voldoende hebben verzekerd. 

Voor deze gedupeerden heeft de ramp in rinancieel opzicht ernstige gevolgen. In 

deze situaties kan het Nationaal Rampenfonds ondersteuning bieden. Ook in het 

geval dat niet verzekerde en niet verzekerbaar gebleken schade uiteindelijk 

verhaalbaar is op de veroorzaker van de ramp of een eventueel andere 

aansprakelijke partij, kan een voorschotverlening hangende het onderzoek 

noodzakelijk zijn. Oe gemeente Enschede heeft daartoe stappen gezet. 
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Ter leniging van de acute financiële nood van personen die door de ramp zijn 

getroffen, kan de gemeente Enschede gebruik maken van haar bestaande 

bevoegdheden tot het verlenen van bijzondere bijstand. Het kabinet is bereid om, in 

overleg met de gemeente Enschede, een extra bijdrage voor bijzondere bijstand 

beschikbaar te stelten, additioneel op de regulier beschikbare middelen voor 
bijzondere bijstand. 

Daarnaast voorziet het kabinet op basis van bestaande regelgeving in een 

tegemoetkoming in de excessieve kosten die instellingen en diensten moeten maken 

in het kader van de bestrijding van de ramp. 

Monstername 

Zaterdag 13 mei 2000, ongeveer één uur na aanvang van het incident in Enschede 

werd de meetwagen van het RIVM in opdracht van VROM naar Enschede gestuurd. 

Door de meetploeg zijn verschillende veegmonsters genomen en nabij de GROLSCH 

fabriek werd `s avonds om 23 uur een rookmonster genomen. Zondagmorgen is de 

meetploeg van filet RIVM ververst De metingen worden de komende tijd voorgezet. 

Zware metalen 

Uit analyse van de genomen monsters blijkt dat het stof en de rook een 

verontreinigingskarateristiek vertonen die overeenstemt met emissies van afgestoken 

vuurwerk. Gevonden zware metalen vertonen een lichte verhoging, die geen gevaar 

voor de volksgezondheid vormt. Deze lichte verhoging is in de loop van zondag is 
verdwenen. 

Asbest 

Het is op basis van de huidige inzichten onwaarschijnlijk dat slachtoffers, overige 

burgers en hulpverleners hebben blootgestaan aan normoverschrijdende 

asbestconcentraties. 

Zaterdag direct na de ramp is de neerslag die tot Delden is gevallen op millieu-

aspecten onderzocht. Op zondagmorgen is, onder regie van het ministerie van 

VROM, gericht onderzoek verricht naar het vrijkomen van asbestdeeltjes. 

Deskundigen van het RIVM hebben samen met de zogenaamde Detectieteams 

asbest (OTA-teams) van de brandweer het gebied geïnspecteerd. Het onderzochte 
gebied kan worcen onderverdeeld in een binnenste ring, een buitenste ring en een 

derde gebied waarboven de rookpluim zich bevond. 

Op 14 mei is decr een asbestexpert van TNO vastgesteld dat in de binnenste ring van 

het rampterrein aanzienlijke hoeveelheden cementgebonden asbesthoudende delen 

aanwezig zijn. In de gebieden daarbuiten werden wel veel verbrandingsresten, maar 

geen asbestres'en aangetroffen. 

Bij de eerste explosie is de aanwezige asbest uit de bunker in brokken vrijgekomen. 

De asbestcemen;platen die als dakbedekking voor omliggende schuurtjes en 

bedrijfsgebouwen zijn gebruikt. is in stukjes uiteengeslagen. De vorming van dunne 
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- en lichte - flinters is daarbij niet opgetreden, zodat het verspreidingsgebied is 

beperkt gebleven tot de binnenste ring. Tijdens de daarop volgende brand is naar alle 

waarschijnlijkheid de dakbedekking van de nog intakte schuurtjes wel door vuur 

vernietigd. Het is niet uit te sluiten dat hierbij vrije asbest vezels zijn vr gekomen. 

Verondersteld wordt en door analyse na monstername bevestigd dat als gevolg van 

de grote hitte tijdens de brandexplosie een sterke pluimstijging is opgetreden, 

waardoor de rookwolk, met daarin stof en vrije asbestvezels, tot grote hoogte is 

opgestuwd. Wanneer de pluim elders op leefniveau terechtkomt, is de concentratie 

asbest zo laag dat het zgn verwaarloosbaar risiconiveau niet word overschreden. 

Onderwijs 

Diverse schoolgebouwen in Enschede zijn beschadigd. Leerlingen in Enschede die 

komende weken niet in staat zijn geheel of gedeeltelijk het centraal schriftelijk 

eindexamen te doen, krijgen de mogelijkheid in een extra periode het examen te 

maken. Deze extra periode is van S juni tot en met 9 juni. De betrokken bewindslieden 

van OUW hebben dit besluit genomen, nadat de schoten in Enschede de Inspectie 

voor het Onderwijs hebben laten weten dat tientallen leerlingen niet in staat zijn het 
examen te maken. 

4. Wettelijk kader met betrekking tot vuurwerk 

Het is van belang een duidelijk onderscheid te maken tussen de verschillende 

wettelijke verplichtingen die gelden voor het produceren, opslaan, invoeren, 

verhandelen, vervoeren en afsteken (bezigen) van vuurwerk en hoog explosieve 

stoffen. Bovendien zijn de beleidsverantwoordelijkheden voor deze regelgeving 

verspreid over verschillende departementen. 

Onderstaand volgt een kort overzicht van de verschillende vormen van regelgeving en 
de daarbij behorende verantwoordelijkheden. 

Milieuwetgeving 

Vlet milieubeheer 

Voor het opslaan van hoeveelheden groter dan 1000 kilo vuurwerk in een inrichting 

geldt een vergunningplicht op grond van de Wet milieubeheer (Wm). Vocr de Wm is 

de minister van VROM eerstverantwoordelijk. De vergunningverlening voor bedrijven 

en het toezicht op de naleving daarvan is primair de bevoegdheid van gemeenten of 

indien van toepassing, provincies. Ook voor het vervaardigen of assembleren van 

vuurwerk of vuurwerkartikelen is een vergunning cp grond van de Wet milieubeheer 

vereist. Het hoofd van het Bureau Adviseur Milieuvergunningen van de directie 

Materieel van de Koninklijke Landmacht, alsmede de onder zijn bevelen werkzame 

ambtenaren met uitzondering van hen die meer in het bijzonder administratieve 

werkzaamheden uitoefenen zijn op grond van artikel 7. 1. eerste lid onder a, van het 

inrichtingen- en vergunningenbesluit aangewezen als adviseur bij 

vergunningverlening voor zover het de externe veiligheid betreft. Tevens zijn zij op 
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grond van arákel 4 van het Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren 

mitieuwetgevirg aangewezen als toezichthouders. 

Defensie is dus wettelijk bevoegd om te adviseren en meestal gebeurt dit ook. De 

Inspectie Milieuhygiëne adviseert in de praktijk niet over dit type bedrijven. 

Besluit opslag vuurwerk 

Voor een inrichting waarin minder dan 1000 kilo vuurwerk wordt opgeslagen geldt het 

Besluit opslag vuurwerk op grond van artikel 8:40 van de Wm, Dit Besluit bevat 

uitsluitend algemene regels voor het opstaan van vuurwerk (dus niet voor hoog 

explosieve stoften) en stelt eisen aan de opslag en de opslagfaciliteiten (zoals de 

opslagbunkers) met het oog op de (interne en externe) veiligheid. 

Besluit risico's Zware ongevallen Wet milieubeheer 1999 

Het Besluit risico's zware ongevallen Wet milieubeheer 1999 is van toepassing op 

opslag of vervaardiging van vuurwerk binnen een inrichting. Dit besluit is op 19 juli 

1999 in werking getreden en gelijktijdig is,het voorheen geldende besluit ingetrokken. 

Het Besluit risico 's zware ongevallen 1999 vormt de implementatie van de Seveso II 

richtlijn. Het besluit beoogt het belang van de interne veiligheid en externe veiligheid 

te beschermen, alsmede informatie te (doen) verschaffen ten behoeve van de 

rampenbestrijding. 

Bepalend voor de toepasbaarheid van dit besluit zijn de drempelwaarden voor 

Seveso-inrichtingen. Het besluit is slechts van toepassing indien bepaalde 

drempetwaarden worden overschreden. Met betrekking tot vuurwerk zijn van belang 

de drempelwaarde van 50 ton voor pyrotechnische stoffen (m vuurwerk en dan 

exclusief de verpakking) en eventueel 10 ton bij aanwezigheid van zogenaamde hoog 

explosieve stoffen. Naast deze aanwijsdrempels gelden ook hogere aanwijsdrempels 

van 200 ton voor pyrotechnische stoffen en 50 ton bij aanwezigheid van hoog 

explosieve stoffen. Bij overschrijding van deze hoge drempelwaarden zou het bedrijf 

verplicht zijn gevreest om een Veiligheidsrapport in te dienen (voor februari 2001). Er 

zijn momenteel echter geen aanwijzingen dat overschrijding van de hoge 

drempelwaarde hier aan de orde zou zijn. Bij overschrijding van de lage 

drempelwaarde gelden de lichtere verplichtingen van het Besluit, zoals de verplichting 

om uiterlijk per 19 juli 2000, dat wil zeggen een jaar na de inwerkingtreding van het 

Besluit risico's ruare ongevallen 1999, een kennisgeving in te dienen bij het bevoegd 

gezag. Een andere verplichting uit het besluit is het voeren van een preventiebeleid 

zware ongevallen en het invoeren van een Veiligheidsbeheerssysteem. Ook dit zou 

bij een bedrijf dat onder het Besluit valt, uiterlijk oer 19 juli 2000 operationeel moeten 

zijn. Tenslotte zou er bij een bedrijf dat de (lage) drempelwaarden overschrijdt vanaf 

19 oktober 1999 een lijst met de aanwezige gevaarlijke stoffen en de hoeveelheden 

beschikbaar moeren zijn voor de rampenbestrijding. 
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Als geen sprake is van een `Seveso-inrichting" is de beoordeling van de risico's aan 

het bevoegd ce-zag ter zake van de verlening van een Wet milieubeheer vergunning. 

Daarbij dient het betreffende bevoegde gezag deze afweging te maken en zij kan 

daarbij autonoom een kwantitatieve risicobeoordeling laten opstellen om de 

veiligheidsrisico's, waaronder de relatie tussen de opgeslagen hoeveelheid vuurwerk 

en de mogelijke risico's voor de omgeving, beter te kunnen afwegen. Een dergelijke 

risicobeoordeling is verplicht voor zogenaamde "Seveso4nrichtingen" die een 

verplichting hebben tot het opstellen van een veiligheidsrapport, echter niet voor 

inrichtingen die niet als zodanig worden gekwalificeerd. 

Overige wetten 

Vlet explosieven voor civiel gebrui7t 

Oe Wet explosieven voor civiel (Wecg) gebruik stelt eisen aan de overbrenging en 

het in de handel brengen van explosieve stoffen zoals zwart buskruit, vuurkoord e.d. 

maar regelt niet de opslag van vuurwerk. Wel verplicht de wet voor overbrenging van 

deze stoffen naar plaats waar de overbrenging eindigt in al dan niet tijdelijke opslag, 

voorafgaand aan die overbrenging een vergunning vereist is van burgemeester en 

wethouders zodat ter plaatse bekend is welke explosieve stoffen binnen een 

inrichting aanwezig en en in welke hoeveelheden. De Wecg valt onder de 

verantwoordelijkheid van meerdere departementen, echter de minister van VROM is 

eerstverantwoordelijk voor de wet. 

Reglement gevaarlijke stoffen 

Voor het afleveren, het ter aflevering aanwezig houden en het bezigen (afsteken) van 

professioneel vuurwerk is een vergunning van de Minister van Verkeer en Waterstaat 

vereist op grond van de artikelen 33, eerste lid, en 41, eerste lid, van het Reglement 

Gevaarlijke Stoffen (RGS). In Nederland beschikken 71 bedrijven over een dergelijke 

vergunning. Aan de vergunning worden voorschriften verbonden inzake de 

vakbekwaamheid van de betrokken personen, de melding van de plaats, de datum en 

het tijdstip van bezigen van het vuurwerk aan de toezichthoudende instantie. Andere 

voorschriften betreffen de registratie van de aan- en afvoer en het gebruik van het 

vuurwerk en de betrokken ontplofbare voorwerpen per soort en artikel, het treffen van 

maatregelen ten behoeve van de veiligheid van het publiek en de brandveiligheid. 

Voorts is voor het bezigen een verklaring van de burgemeester vereist, waaruit bleek 

dat deze tegen het bezigen in zijn gemeente geen bezwaar had. 

Wet verroer gevaarlijke stoffen 

Het vervoeren van gevaarlijke of explosieve stoffen, waaronder vuurwerk is geregeld 

in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. Deze wet valt onder verantwoordelijkheid van 

de Minister van Verkeer en Waterstaat en stelt regels ten aanzien van 

vervoershandelingen. 

Aeiwitivis we* Biwwte$adse uken m Ironu4riiksre4tíss 

oalum 

16 mei 2CCC 

Ons kemnerk 

E92000rC312 

Blad 

9 van 13 



Vuurwerkbes-Vit Wet milieugevaarlijke stoffen 

Het huidige Vuurwerkbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen (verantwoordelijkheid 

Minister van VROM en VWS) stelt algemene regels ten aanzien van de invoer, de 

handel, het ontsteken en het voorhanden hebben van consumentenvuurwerk. 

De feitelijke situatie bij S.E. >=ireworks te Enschede zal worden getoetst aan het 

hierboven beschreven wettelijk kader. Uiteraard zal hier de komende tijd veel 

aandacht aan worden besteed. Dit geldt ook voor andere bedrijven die vuurwerk 

hebben opgeslagen. 

Vergunningverlening en toezicht op bedrijven die vuurwerk opslaan is een taak van 

de gemeente waar het bedrijf is gevestigd. 

Naar aanleiding van de ramp wordt thans door de Inspectie Milieuhygiëne, in 

samenwerking met de inspectie Ruimtelijke Ordening, bij alle gemeenten 

geinventariseerd welke bedrijven in Nederland vuurwerk hebben opgeslagen. Daarbij 

worden de volgende aspecten gedetailleerd onderzocht: 

• welke hoeveelheden en welke soorten ontplofbare stoffen mogen in de 

betreffende inrichtingen maximaal aanwezig zijn? 

• bestaan adequate vergunningen? 

• door wie is over vergunningverlening geadviseerd en hoe luidde het advies? 

• bevinden de inrichtingen zich in de bebouwdelbewoonde omgeving en zo ja op 
welke afs'and? 

• welke activiteiten vinden binnen de inrichting plaats? 

• zijn er resultaten van eerdere controles? 

Op 15 mei jl. zijn de regio's van de Inspectie Milieuhygiëne geïnformeerd over dit 

onderzoek en op 16 mei is het onderzoek van start gegaan. Tot de te onderzoeken 

bedrijven behoren in ieder geval de 71 bedrijven waarvan bekend is dat zij 

beschikken over een door de Minister van Verkeer en Waterstaat verleende 

vergunning voor het afleveren, ter aflevering voorhanden houden en/of bezigen van 

professioneel vuurwerk. Zodra de bevindingen zijn vastgesteld zal de Tweede Kamer 

daarover worden geïnformeerd. 

Arbeidsomstandigheden~ 

Zowel bij ' macazijn-' als bij ' montagewer'kzaamheden' is de Arbowet c.a. van 

toepassing. De Arbeidsinspectie zie: toe op de naleving van de arbo-bepalingen. Op 

grond van artikel 6 van de Arbowet 1998 moeten bepaalde bedrijven een 

ArbeidsVeiligheidsRapport opstellen. Hierbij is uitgangspunt de hoeveelheid stof die 

in een bepaald containment aanwezig is. Voor explosieven e.d. geldt een hoeveelheid 

van.1.000 kg TNT equivalent. in'het onderhavige geval betekent dit dat gekeken 

wordt naar de totale hoeveelheid actieve stof in een bunker. Overigens vallen in 
Nederland geen vuurwerkopslagplaatsen onder de AVR-regeling. 
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5. Justitieel onderzoek 

Het Openbaar Ministerie in Almelo stelt een strafrechtelijk onderzoek in naar de 

mogelijke oorzaken van de ramp in Enschede. In dat kader zijn dinsdagmorgen bij de 

rechter-commissaris in strafzaken in het arrondissement Almelo twee gerechtelijke 

vooronderzoeken gevorderd. 

Enerzijds is er een gerechtelijk vooronderzoek gevorderd tegen het bedrijf S.E. 

Fireworks. Dit onderzoek houdt verband met mogelijke overtreding van een of meer in 

de milieuvergunning opgenomen milieuvoorschriften door het bedrijf (artikel 18.18 

Wet milieubeheer). Omdat anderzijds niet uitgestoten kan worden dat onbekenden 

betrokken zijn geweest bij het ontstaan van de ramp, is er tevens een gerechtelijk 

vooronderzoek gevorderd dat zich richt op het opzettelijk brand stichten of opzettelijk 

een ontploffing teweeg brengen (artikel 157 Wetboek van Strafrecht), danwel het aan 

de schuld van een of meer personen te wijten zijn van een brand of ontploffing (artikel 

158 Wetboek van Strafrecht). Dit gerechtelijk vooronderzoek richt zich op een 

onbekende persoon of personen. 

Een gerechtelijk vooronderzoek houdt in dat bij het strafrechtelijk onderzoek een 

rechter-comr„issaris betrokken wordt, die bepaalde onderzoekshandelingen kan ot 

kan laten verrichten, zoals het horen van getuigen of het doen van technisch 
onderzoek. 

Op basis van de ervaringen uit het verleden is op 14 mei op het ministerie van 

Defensie de relevante documentatie ten aanzien van de advisering door het Bureau 

Adviseur Milieuvergunningen bij de vergunningverlening door het gemeentebestuur 
van Enschede zeker gesteld. 

Bij het bijeenbrengen van de desbetreffende gegevens kwam toen naar voren dat het 

hoofd van het Bureau Adviseur Milieuvergunningen eind 1999 van zijn functie is 

ontheven, wegens met zijn hoofdfunctie onverenigbare nevenactiviteiten. In dezelfde 

periode heeft het Openbaar Ministerie te Arnhem aan de Koninklijke Marechaussee 

verzocht een onderzoek te doen. Het Openbaar Ministerie heeft deze zaak nog niet 
afgestoten. 

Hoewel nu niet is gebleken van een verband met de advisering aan het 

gemeentebestuur van Enschede, is het dossier daaromtrent ter meerdere zekerheid 

overgedragen aan de Hoofdofficier van Justitie te Almelo. 

6. Vervolgaanpak 

Gezien de primaire verantwoordelijfkheid van het lokaal bestuur in het kader van de 

bestrijding van de ramp, ligt ook het zwaartepunt bij de vervolgaanpak op lokaal 
niveau. 
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12 van 13 In verband met de omvang van de problematiek wordt de inzet op rijksniveau 

gecoordineerd door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het 

betreft hier niet alleen de coordinatie van de inzet tijdens de eerste dagen na de 

ramp, maar ook de inzet gedurende de periode die daarop volgt. 

Gelet op het grote aantal uit te voeren werkzaamheden en het belang dat wordt 

gehecht aan een adequate uitvoering daarvan heb ik besloten om binnen het 

directoraat-generaal Openbare Orde en Veiligheid van mijn ministerie een 

projectorganisatie op te zetten. Heze projectorganisatie wordt ingesteld op het 

moment dat er geen directe noodzaak meer is om in de crisisstructuur te werken en 

de coordinatie vanuit het NCC derhalve kan worden stopgezet. De projectorganisatie 

voorziet op rijksniveau in de afstemming tussen de meest betrokken ministeries, te 

weten BZK, Justitie , VWS, VROM, Defensie, SZW, Financien en AZ. Zonodig zullen 

andere ministeries bij de werkzaamheden worden betrokken. 

Voorts vindt afstemming plaats met de gemeente Enschede, de provincie Overijssel, 

alsmede met andere betrokken partijen, zoals het Verbond van Verzekeraars. 

Cruciaal is een onafhankelijk onderzoek naar de toedracht en gevolgen van de ramp, 

het zogenaamde ongevallenonderzoek. Gelet op de ervaringen in het verleden 

hebben de drie bestuurslagen besloten de ramp te Enschede integraal te laten 

onderzoeken door een gezaghebbende onafhankelijke commissie. 

De komende dagen zal door de burgemeester van Enschede, de commissaris van de 

Koningin in de provincie Overijssel en mijzelf, ats coordinerend en eerst 

verantwoordetilk bewindspersoon voor de nazorgfase van de ramp, het onderzoek 

worden opgestart. Het college van burgemeester en wethouders van Enschede geeft 

hiermee tevens inhoud aan de verplichting uit de Wet rampen en zware ongevallen 

om zorg te dragen voor een volledige analyse van de ramp en het zonodig doen van 

aanbevelingen om een soortgelijke ramp in de toekomst te voorkomen en de 

gevolgen ervan te beperken. De commissie zal haar onderzoek ook richten op het 

optreden van de betrokken overheden. 

Voor de goede orde zij vermeld dat dit onderzoek los staat van het justitieel 

onderzoek dat eerder in deze brief is beschreven. 

In overleg met de voorzitter, dr.mr. M. Oosting, zal de opdracht van de commissie 

worden geformuleerd, de samenstelling van de commissie worden uitgewerkt en de 

wijze en het tijdpad van rapporteren worden vastgesteld. Als coordinerend 

bewindspersoon zal ik er op toezien dat er sprake zal zijn van een integraal 

onderzoek waarbij de commissie gebruik kan maken van o.a. de experise van de 

diverse overheidsinspecties, die op basis van de bestaande wet- en regelgeving 

binnen hun eigen discipline tevens onderzoek zullen verrichten. 
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komende tijd op beleidsconsequenties die thans reeds te trekken zijn. Na 

ommekomst van de rapportage van de onafhankelijke commissie zal een finale 

afweging plaatsvinden. 

Ik zal uw Kamer in de komende periode regelmatig informeren over de voortgang van 

alle relevante ontwikkelingen bij de afwikkeling van de ramp, 

,_ eE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES. 

r K.G. de Vries 
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BIJLAGE 3 BIJ BRIEFEB2000170921 

VOORGESTELDE LIJN EN STRUCTUUR VOOR DE UNIFORiME BEHANDELING VAN 

VERZOEKEN OP GROND VAN DE WET OPENBAARHEID VAN BESTUUR. 

I.Behandeling van verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) 

inzake het dossier Enschede. 

Het ligt in de lijn der verwachting dat er de komende tijd een aanzienlijk aantal verzoeken om 
informatie met betrekking tot het dossier Enschede zullen worden gedaan. Tot op heden hebben de 
diverse overheden al meer dan 10 Wob-verzoeken bereikt.Vanwege de noodzaak om te komen tot een 
zo uniform mogelijke behandeling van dergelijke verzoeken. Zullen op initiatief van BZK afspraken 
worden gemaakt tussen de betrokken departementen, de provincie Overijssel en de gemeente 
Enschede. Deze afspraken betreffen zowel de coordinatie structuur als de inhoudelijke afdoening van 
Wob-verzoeken zoals hieronder aangeduid. 

II. Algemene uitgangspunten Wet openbaarheid van bestuur (Wob). 

a. Beantwoordingstermijn 

De Wob schrijft voor dat een besluit op een Wob-verzoek binnen twee weken genomen moet worden. 
Indien beantwoording niet binnen twee weken kan geschieden. is het mogelijk deze termijn met twee 
weken te verlengen. In een recht op een snellere afwikkeling i.v.m. spoedeisend belang voorziet de 
wet niet. Verzoeken met betrekking tot de vuurwerkramp Enschede zullen met prioriteit worden 
behandeld. 

,Enschede 

Een acurate beantwoording van Wob-verzoeken is noodzakelijk om het vertrouwen van de media en 
de burger te ondersteunen. Voorkomen moet worden dat "bureaucratisch" handelen wordt uitgelegd 
als achterhouden van informatie. Bewaking van termijnen en juiste voortgangsberichtgeving is van 
groot bélang. Op alle overheidsniveaus dient dit op een centraal punt te worden bewaakt. 

b. Bestuurlijke aangelegenheid 

De Wob voorziet in het verstrekken van informatie voor zover het gaat om een bestuurlijke 
aangelegenheid. Onder een bestuurlijke aangelegenheid moet worden verstaan een aangelegenheid die 
betrekking heeft op het beleid van een bestuursorgaan. daaronder begrepen de voorbereiding en de 
uitvoering ervan. 

Enschede 

De ramp relateert aan een grote verscheidenheid van bestuurlijke aangelegenheden op de 3 
overheidsniveaus. Deels gaat het om onderwerpen waarvoor meerdere niveaus verantwoordelijkheid 
hebben of waarbij meerdere niveaus betrokkenheid hebben. Het is van belang dat de informatie die 
wordt verstrekt consistent is. Dit betekent dat een goede afstemming tussen de overheden en binnen 
de overheden nodig is. Centrale bewaking op elk van de niveaus en binnen de overheden is nodig. 
Tevens is een coordinatie tussen de centrale punten bij de onderscheiden overheden nodig. 

c. Document 

De Wob voorziet in het verstrekken van documenten. 

Onder document moet worden verstaan een schriftelijk stuk of ander materiaal dat gegevens bevat. 
Ander materiaal houdt onder meer in: geluidsbanden, ponskaarten, etc.



• De Wob voorziet in het verstrekken van bestaande documenten; nieuwe documenten hoeven 
derhalve niet gecreëerd te worden. Dit is slechts anders als het gaat om een document dat op 
eenvoudige wijze uit een database gegenereerd kan worden. 

Enschede 

Het is van belang dat bij het opstellen van documenten rekening wordt gehouden met de openbaarheid 
op grond van de Wob. Feiten en meningen dienen goed gescheiden te worden zodat Wob-beoordeling 
en daarmee Wob-besluitvorming snel kan plaatsvinden. 

d. Wijze van verstrekken 

De Wob gaat ervan uit dat de gevraagde informatie verstrekt wordt in de vorm die de verzoeker wenst. 
Indien het belang van een vlotte voortgang van de werkzaamheden dat vergt, kan voor een andere 
wijze van verstrekken worden gekozen. In het geval het veel werk is deze te verschaffen, is het 
mogelijk een ander manier te kiezen: 

• kennisneming van de inhoud toe te staan (m.a.w, uitnodigen om langs te komen om de documenten 
in te zien of af te luisteren); 

• een uittreksel of samenvatting van de inhoud te geven; 

• inlichtingen uit de documenten te verschaffen. 

Er zij nadrukkelijk op gewezen dat een andere manier van verstrekken niet gebruikt mag worden om 
delen van de informatie bewust niet te verstrekken. Het mag geen verkapte weigeringsgrond worden. 

e. Weigeringsgronden 

De Wob kent een aantal weigeringsgronden. Of een weigeringsgrond van toepassing is, hangt van de 
concrete inhoud van een Wob-verzoek af. 

Als sprake is van de volgende informatie mag deze niet verstrekt worden: 

• informatie die de eenheid van de Kroon in gevaar brengt (art. 10, eerste lid, onder a): 

• informatie die de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden (art_ 10, eerste lid onder b); 

• bedrijfs- en fabricagegegevens die vertrouwelijk aan de overheid zijn medegedeeld (art.10, eerste 
lid, onder c); 

Als sprake is van de volgende informatie hoeft deze niet verstrekt te worden als het belang van 
openbaarheid niet opweegt tegen: 

1. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale organisaties (art. 10, 
tweede lid, onder a); 

2. de economische of financiële belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of 
bestuursorganen (artikel 10, tweede lid, onder b); 

3. de opsporing en vervolging van strafbare feiten(artikel 10, iweede lid, onder c); 

4, inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen (artikel 10, tweede lid, onder d); 

S. de eerbiedigine van de persoonlijke !evensfeer (artikel 10, tweede lid, onder e); 

6. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie 
(art. 10, tweede lid, onder f); 

7. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadering van bij de aangelegenheid betrokken 
natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden (artikel 10, tweede lid, onder g). 

Bij punt 7 kan nog opgemerkt worden dat de President van de Rechtbank Rotterdam heeft bepaald dat 
het verstrekken van informatie geweigerd kan worden indien publicatie en beoordeling van de 
documenten op dit moment en in dit stadium een onderzoekscommissie kan belemmeren in het 
uitoefenen van haar controlerende taak. ( In casu ging het om de COR die het declaratiegedrag van B 
en W in Rotterdam onderzocht). 

Voorts kan bij punt 3 nog worden opgemerkt dat de bestuurlijke dossiers met betrekking tot de ramp 



te Enschede die zich bevinden bij de drie bestuurslagen, volgens de Wob kunnen worden vrijgegeven, 
tenzij het belang van de opsporing en vervolging van strafbare feiten zich ertegen verzet. De 
beoordeling berust bij het bestuursorgaan zelf in overleg met de betreffende Wob coórdinatoren. 

Enschede 

De toepassing van de uitzonderingsgronden zal een scherpe en snelle analyse van de betrokken 
belangen vereisen. Het is vooral van belang dat achteraf niet gezegd kan worden dat te angstvallig is 
opgetreden respectievelijk te snel is aangenomen dat bijvoorbeeld het strafrechtelijk onderzoek is 
gefrustreerd respectievelijk bedrijfsgegevens te gemakkelijk zijn prijsgegeven. Openbaarheid kan 
posities van burgers en overheden in het kader van aansprakelijkheden raken. Een permanente 
juridische toets op Wob-beslissingen lijkt aangewezen. 

f. Intern beraad 

De Wob stelt dat in het geval informatie wordt gevraagd uit documenten opgesteld ten behoeve van 
intern beraad, hier geen informatie uit wordt verstrekt voor zover het gaat om persoonlijke 
beleidsopvattingen. 

Deze beperking zal zich vaak voordoen in beleids- en vergunningsbestemmingen.. Hier doet zich 
gemakkelijk het gevaar voor van verwijten van achterhouden van relevante informatie. De lijn van 
onverplichte openbaarheid van persoonlijke beleidsopvattingen en geobjectiveerde informatie 
verstrekking is aan te bevelen. 

g. Voorstel aan te houden lijn 

• Een algemene beleidslijn voor afdoening van Wob-verzoeken is niet te geven; elk verzoek zal 
afzonderlijk moeten worden beoordeeld, waarbij m.b.t. de verschillende aspecten de hiervoor 
aangegeven lijnen aangehouden kunnen worden. 

• Openbaarheid staat voorop. 
• Stukken die al openbaar waren, blijven in principe openbaar. 

• In de onderhavige casus zullen verzoeken steeds moeten worden getoetst aan de punten 3, 4 en 7. 
als genoemd onder punt e. Er gaat immers een onafhankelijke onderzoekscommissie van start, 
Die moet niet voor de voeten gelopen worden. Bovendien is er een gerechtelijk vooronderzoek 
gestart. Terzake zal prudent moeten worden opgetreden. Voorkomen moet worden dat de indruk 
ontstaat dat achter de onderzoeken verscholen wordt. Zo nodig dient overleg met het OM en de 
onafhankelijke onderzoekscommissie plaats te vinden. 

• Stukken die klaarblijkelijk geen schade berokkenen aan de lopende onderzoeken kunnen in de 
regel ook voor openbaarmaking in aanmerking komen. 

• Verzoeken gericht aan de onafhankelijke onderzoekscommissie zijn per definitie niet 
ontvankelijk. 

• Op alle niveaus zal de beantwoording van Wob-verzoeken door juridische deskundigen worden 
getoetst op de raakvlakken met de aansprakelijkheden. 

III. Procedure inzake aanvragen tot verstrekken van informatie m.b.t. het Enschede-dossier 

A. Intern BZK 

• Alle verzoeken aan BZK die relatie hebben met het Enschede-dossier worden doorgeleid aan het 
hoofd van de juridische sectie van de "projectorganisatie Enschede". Deze zorgt voor de algehele 
afstemming binnen BZK ter voorbereiding op de te nemen beslissingen door de minister van 
BZK. 



B. Coordinatie interdepartementaal en tussen mede-overheden 
• Alle betrokken departementen, de provincie Overijssel en de gemeente Enschede registeren de 

binnengekomen ~-verzoeken en informeren het hoofd van de juridische sectie van de 
"projectorganisatie Enschede" van het ministerie van BZK daarover. Laatstgenoemde draagt zorg 
voor het bijhouden van een overzicht terzake en voor de onderlinge afstemming en informatie. Hij 
voert daartoe periodiek (telefonisch) overleg met alle betrokken Wob-functionarissen ter 
waarborging van een zo uniform mogelijke behandelingen van de verzoeken op de drie 
bestuursniveaus. 



VERSIE 22 mei 2000. 13.00u 

Besluit tot instelling Commissie vuurwerkramp 

Het college van burgemeester en wethouders van Enschede, het college van Gedeputeerde Staten van 
Overijssel en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in overleg met de Ministers 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Verkeer en Waterstaat, van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Defensie en Justitie; 

Overwegende, 

dat zich op 13 mei 2000 in Enschede een vuurwerkontploffing heeft voorgedaan, die doden, 
gewonden en naast diep leed ook grote materiële schade tot gevolg heeft gehad; 

dat er onder de bevolking en bij de overheid vragen zijn omtrent de oorzaak, de toedracht en de 
bestrijding van de ramp; 

dat die vragen betrekking hebben op diverse beleidsterreinen zodat een integrale aanpak geboden is; 

dat het derhalve noodzakelijk is dat op zo kort mogelijke termijn een onafhankelijk integraal 
onderzoek (z.g.n. ongevallen onderzoek) wordt verricht naar de oorzaak, de toedracht en de 
bestrijding. 

dat het bovendien een ramp betreft die, gelet op de omvang en de complexiteit, een zodanige impact 
heeft op de samenleving dat het onderzoek ten behoeve van de locale. de provinciale en de 
rijksoverheid dient te worden verricht; 

dat het college van burgemeester en wethouders van Enschede uitvoering dient te geven áan artikel 2b 
van de Wet rampen en zware ongevallen; 

dat het wenselijk is dat, met inachtneming van de regelgeving die van kracht is voor de betrokken 
rijksinspecties, deze hun werkzaamheden met betrekking tot de vuurwerkramp gecoordineerd 
uitvoeren; 

Besluiten: 

Artikel 1 
1. Er is een onafhankelijke Commissie vuurwerkramp. Deze commissie heeft allereerst tot taak de 

oorzaak, de toedracht en de bestrijding van de vuurwerkontploffing en de gevolgen die deze ramp 
heeft gehad te onderzoeken.'Bij het onderzoek worden in ieder geval de volgende aspecten 
betrokken: 
a. de milieuveiligheid, de veiligheid voor de omgeving en de ruimtelijke ordening; 
b. de volksgezondheid, waaronder de organisatie van de nazorg; 
c. de openbare veiligheid en de rampenbestrijding. 
Het onderzoek strekt zich ook uit tot de geldende regelgeving en de toepassing daarvan. 

2. De commissie onderzoekt de gebeurtenissen, voor, tijdens en na de ramp in onderlinge samenhang 
en betrekt daarbij tevens het optreden van de betrokken overtreden. 

3. `Het college van burgemeesters en wethouders van Enschede voldoet door middel van dit 
onderzoek aan de verplichting, bedoeld in artikel 2b van de Wet rampen en zware ongevallen. 



Artikel 2 
1. De commissie richt het onderzoek in zoals zij dat noodzakelijk acht voor de uitvoering van haar 

taakopdracht. 
2. Alle betrokken overheden, organisaties en diensten verstrekken de commissie de informatie die zij 

verlangt met inachtneming van artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur. 
3. De commissie kan adviezen van derden inwinnen. 

Artikel 3 
De commissie is als volgt samengesteld: 
de heer mr. dr. M. Oosting, voorzitter tevens lid; 
....de secretaris 

Artikel 4 
1. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkri lesrelaties, de commissaris van de Koningin en 

de burgemeester van Enschede stellen de commissie alle benodigde middelen en ondersteuning ter 
beschikking. 

2. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijktsrelaties sluit, mede namens de commissaris 
van de Koningin van Overijssel en de burgemeester van Enschede, de benodigde overeenkomsten 
terzake van de instelling van de Commissie vuurwerkramp. 

3. De secretaris, alsmede de leden van het secretariaat. zijn voor de uitoefening van hun taak 
uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de commissie. 

Artikel 5 
1. De volgende inspecties hebben een taak met betrekking tot de vuurwerkramp: 

a. de inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding; 
b. de inspectie voor de Gezondheidszorg; 
C. de inspectie voor de politie; 
d. de rijksverkeersinspectie; 
e. de inspectie Milieuhygiëne; 
L de inspectie van de Ruimtelijke Ordening; 
g. de inspectie van de Volkshuisvesting; 
h. de arbeidsinspectie. 

2. De in het eerste lid genoemde inspecties melden de voorzitter van de Commissie, door tussenkomst 
van de Minister van Binnenlandse Zaken en KoniniQijksrelaties, de aanpak en de vorderingen van 
hun werkzaamheden in het kader de vuurwerkramp en stellen hem, door tussenkomst van de 
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de resultaten van hun werkzaamheden 
onverwijld ter beschikking. 

Artikel 6 
1. De commissie brengt zo spoedig mogelijk, kan het zijn voor 1 november 2000, aan het college van 

burgemeester en wethouders van Enschede, het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel en 
de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkri lesrelaties schriftelijk eindverslag uit. 

2. Indien zij dit nodig acht, kan de commissie tussentijds deelrapporten uitbrengen. 

Artikel 7 
Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt door het 
secretariaat met inachtneming van de terzake geldende bepalingen van het beheersreglement van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrij7ksrelaties. De bescheiden worden na beéindiging van 
de werkzaamheden van de commissie overgedragen aan het centraal archief van dit ministerie. 



Artikel 8 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant 
waarin het wordt geplaatst. 

Den Haag 

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enschede, 
De burgemeester van Enschede, 

J.H.H. Mans 

Namens het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel, 
De commissaris van de Koningin in de provincie Overijssel, 

J.A.M. Hendrikx 

De Minister van Binnenlandse Zalven en Koninkrijksrelaties. 

K.G. de Vries 
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nazorg ramp in Enschede 

Geacht college. 

in deze brief spreek ik mijn waardering uit over de wijze waarop de nazorg door u en uw 

medewerkers ter hand wordt genomen. De afgelopen degen Is een intensieve samenwerking 

ontstaan tussen uw medewerkers. professionals en medewerkers van mijn departement. 

Met deze brief informeer ik u graag over mijn bijdrage aan de nazorg voor lichamelijke en 

geestelijke gezondheidszorg van de mensen die getroffen zijn door de vreselijke ramp die is 

ontstaan als gevolg van de brand in en ontploffing van de vuurwerkopslagplaats S.E. 

Fireworks te Enschede. 

per 17 mei heb ik mevrouw f1 ,0.2e  
f ' benoemd tot co8rdinator nazorg. Zij zal namens mij haar  

werkzaamheden verrichten en die elke dag met mij persoonlijk afstemmen. 10,2tg 

zal bij haar werkzaamheden worden ondersteund door d i inhoudelijke 
adviseurs. 2e 
I 
i 

wordt voorts ondersteund door medewerkers ven miln 

departement alsmede enkele daartoe aangezochte deskundigen die al enkele dagen samen 

met medewerkers van u in uw gemeente werkzaam zijn ten behoeve van de opzet en 

organisatie van de nazorg. 

In de nasleep van de ramp in Enschede blijkt grote behoefte te bestaan aan een informatie-
en adviescentrum waar een leder terecht kan met alle vragen die gerelateerd zijn aan de 

ramp. Naar ik begrepen heb heeft de gemeente Enschede hard en voortvarend gewerkt aan 

de totstandkoming van het informatie- en adviescentrum. Dit is een goede zaak en het 

kabinet hecht hier grote waarde aan. Uitgangspunt voor het informatie- en adviescentrum is 

de realisatie van een geintegreerd informatieaanbod waardoor een burger al zijn vragen bij 
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één informatielóket kan stellen. Dit centrum zal voor alle getroffenen, nabestaanden. 

verwanten en anderen die daaraan behoefte hebben in brede zin eert functie vervullen bij de 

beantwoording van vragen, hulp. doorverwijzing. lotgenotencontact en diverse 
ondersteuning waar men behoefte aan heeft. De ervaring leert dat zorgvuldige en 

geintegreerde informatievoorziening aan burgers bij kan dragen aan het verwerkingsproces 

bij de direct betrokkenen. Voorts tal het informatie- en adviescentrum de functie van 
kenniscentrum vervullen voor het teruggeleiden van de veel voorkomende of opvallende 

informatievragen naar de hulpverlening. 

Inmiddels is, naar ik begrepen heb, het informatie- en adviescentrum gestart. Dit informatie-

en adviescentrum zal na de opbouwfase een meer definitieve locatie en organisatie rQoeten 

krijgen, waarbij mijn coördinator een inhoudelijk-adviserende en daadwerkelijke 
organisatorisch-ondersteunende rol zat speten. De rijksoverheid zat zorgdragen voor de 

kostenconsequenties, dis da oprichting en de instandhouding van het informatie- en 

adviescentrum, niet alleen op de korte maar ook voor de lange termijn {3 - 5 jaar), met zich 
meebrengt. Het Subsidiebedrag zei gerelateerd worden aan de omvang van de 

informatiebehoefte. Gezien de hoge werkdruk van alle gemeentemedewerkers zullen deze in 

de opstanfase nadrukkelijk ondersteund worden door externen. Het is uitdrukkelijk niet de 
bedoeling van mijn departement om in andermans verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

te treden. Met informatie- en adviescentrum valt derhalve onder de verantwoordelijkheid van 

de gemeente Enschede, maar zei hierbij kunnen rekenen op actieve ondersteuning van mijn 
departement. 

De tweede taak van mijn coórdinator betreft hulp bij de opzet en uitvoering van de 
getondheidszorgmonitoring. 

Zoals in de brief van 16 mei aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal is 

vermeld, is dit belangrijk met het oog op een goede interpretatie van da 
gezondheidsklachten die de komende periode bij betrokken kunnen optreden. 

Het betreft hier ten eerste de directe zorg die door huisartsen van betrokkenen wordt 

verfeend. zo nodig gevolgd door medisch-specialistische af psychot-sociale) hulp. Via de 

Districtshulsartsenvereniging zijn thans twee adviseurs werkzaam die de huisartsen 

ondersteunen ten behoeve van onderlinge afstemming en organisatie van de hulpverlening. 
Hier ligt de basis voor de getondheidsmonitoring die zo snel mogelijk haar officiële vorm 

moet krijgen. Vooral ten behoeve van deze monitoring - ook wel epidemiologisch onderzoek 

genoemd - zullen de inhoudelijk adviseurs werkzaam zijn. De precieze vorm en Inhoud zal de 

komende tijd in overleg met de betrokken professionals gestalte krijgers. In ieder geval zat 

worden georganiseerd dat een ieder die een lichamelijk onderzoek wit ondergaan. daartoe in 

de gelegenheid wordt gesteld. Er zal een zogeheten nulmeting moeten komen. Hierbij is de 
deskundigheid van de inhoudelijke adviseurs onontbeerlijk. 

De derde taak man mijn coördinator is de regie, coördinatie en afstemming van de regionale 
en landelijke inspectiediensten die bij de opzet en uitvoering van het nazorptraject betrokken 

zijn, zoals de inspectie voor de Gezondheidszorg, de Arbeidsinspectie en de Inspectie 
Milieuhygiëne. Dagelijks zal onder voorzitterschap ven mevrouw,10i2B 

in Enschede afstemmingsoverleg plaatsvinden. Het departement van VWS houdt de 
r-án-aèloi e coórdinatoe van de nazorg in de gaten. 
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Zoals eerder vermeld zal mijn coórdinator dagelijks met mij in contact staan, waardoor ik een 
directe bijdrage kan leveren aan de oplossing van eventuele knelpunten. 

Een ander aspect betreft de hulp aan mensen die (ernstige) psychische gevolgen 
ondervinden ten gevolge van de ramp. (zoals het ontwikkelen van posttraumatische stress-

stoornis. PTSS). Om de psychische nazorg aan hen de komende periode te helpen 
waarborgen zal de projectorganisatie, die opgericht is door de gemeente, zoveel mogelijk 

ondersteund worden door het aanbieden van extra expertise, capaciteit en financiële 
middelen. Om afspreken te maken over de wijze waarop de gemeentelijke projectorganisatie 

kan worden versterkt. zullen op korte termijn in overleg met de zorgaanbieders (1' lijn, 
reguliere GGZ), de zorgverzekeraar AMICON en de projectorganisatie, nadere afspreken 

worden gemaakt. 

Tenslotte: uit de informatie die ik heb ontvangen is mij gebleken dat de inzet en 
samenwerking tussen uw medewerkers, betrokken professionals en de ondersteuning die ik 
van mijn kant heb geboden, onder meer bij de voorfichting, goed verloopt, met respect voor 

ieders eigen positie. 
Vanzelfsprekend staat iedereen onder grote druk om in de huidige, treurige omstandigheden 
een zo goed mogelijke prestatie te leveren. Daarbij is het belangrijk dat men zich blijft 
beseffen dat wat men ook doet het toch steeds nog niet goed genoeg Is omdat het leed dat 

berokkend is niet ongedaan kan worden gemaakt. 
Wel kunnen en zullen wij blijven proberen verder verdriet en zorgen zoveel mogelijk te 

voorkomen door, in goed overleg met uw gemeente, de nazorg zo snel en adequaat mogelijk 

gestalte te geven. 

Ik hoop dat ik met het bovenstaande een zinvolle bijdrage lever aan het nazorgtraject van de 

ramp in uw gemeente en sta open voor verdere suggesties van uw kant. 

Minlisze+r van Volksgezondheid, 

W I1V s nL nart ^——1 

dr.•-ti•rst-tlrer• 
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Bewindslieden Opdrachtgevers 

B&W Enschede; GS Overijssel; minister BZK 

Commissie onderzoek 

vuurwerkontploffing 3.E Fireworks 

voorzitter: dr.mr. M. Oosting 

secretaris: 

Onderzoeksteam 

Chet staf: 

Rijksinspecties 
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Bij BZK gemelde deskundigen I.v.m. vuurwerkramp. 

1. VAN DEN BOS MILIEUADVIES; bij brief 17 mei 2000; ES2000l70819 

2.10.2e 1; Professor of general safety slenoe; 

9.102e..,...,. . •.. 
4. IOT; 2e +; bij email van 17mei 2000; ES2000171058 

5. RICAS 0.2é bij brief van 17 mei 2000; ES2000170742 
g.r10.2e i; bij brief 15 mei 2000 
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Zeer geachte heer De Vries. 

Ter bevestiging van de ambtelijk gemaakte afspraak deel ik u mee dat een delegatie van de Commissie 
onderzoek vuurwerkramp op woensdag 30 augustus a.s. om 16.30 uur met u van gedachten zal wisselen. 
Het gesprek vindt plaats in uw kamer in het ministerie. Samen met de secretaris zal ik de Commissie daarbij 
vertegenwoordigen. 

De Commissie zal graag met u overleggen over zowel de voortgang van haar onderzoekswerkzaamheden 
als de kosten daarvan. 

Wat de opzet van het onderzoek van de Commissie betreft verwijs ik naar het u enige tijd geleden toegezon-
den Onderzoekplan. De daarin voorziene onderzoekswerkzaamheden zijn in uitvoering genomen. Tijdens ons 
onderhoud zal ik u informeren over de voortgang daarvan. Daarbij zou ik ook graag met u van gedachten 
wisselen over het verloop van de onderzoeken naar de vuurwerkramp die worden uitgevoerd door de rijks-
inspecties en het Openbaar Ministerie. De ontwikkelingen op dat punt zijn van belang voor het werk van de 
Commissie, onder meer wat de termijn van rapporteren aangaat. 

De opdrachtgevers hebben de Commissie alle vrijheid gegeven om het onderzoek naar eigen inzicht in te 
richten en haar ook geen financiële beperkingen opgelegd, Dat verplicht de Commissie nog sterker dan 
normaal tot zorgvuldigheid ten aanzien van de kosten van haar onderzoek. De bestede middeten moeten 
verantwoord zijn in het kader van een juiste en nauwgezette uitvoering van de taakopdracht. Ook in de 
kosten van haar werkzaamheden wil de Commissie inzicht geven en daarover verantwoording afleggen. 
Ten behoeve daarvan heeft de Commissie bijgaande kostenraming opgesteld. Deze is nog omgeven met 
een aantal onzekerheden, maar biedt wel een indicatie van de middelen die voor het onderzoek vereist zijn. 
De Commissie is graag bereid nadere toelichting op de ramingen te geven. 

Tenslotte stel ik voor tijdens onze gedachtewisseling aan de orde te stellen op welke wijze de andere 
opdrachtgevers zullen worden geinformeerd over de voortgang van het onderzoek van de Commissie 
en de raming van de kosten daarvan. In dat verband deel ik u mee dat op 31 augustus over de hiervoor 
noemde thema's ook van gedachten zal worden gewisseld met de burgemeester van Enschede. 

ooguchtend, 
dpmens de Commissie onderzoek vuurwerkramp, 

7•: I, • 

I 

mr.dr. M_ Oosting, voorziéttï 

Bijhgetnj 

Kostenraming 
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COMMISSIE OMBIE ZO K VUURWERKRAMP 

COV-C-00.744 

KOSTENRAMING 

Kostenpost 

1 PERSONELE. KOSTEN 

1.1. Commissieleden 

1.2. Staf 
1.3. Externe expertise en advisering 

Totaal personele kosten 

2- MATiE;RIftE KOSTEN 

2.1. Vestiging Den Haag 
2.2. Vestiging Enschede 

2.3. Automatisering 
2.4. Documentatie 
2.5 Communicatie 
2.6. Drukwerk en verzending 
2.7. Reis- én verblijfkosten 
2.8. Telefoonkosten 
2.9. Kantoorbehoeften 

2.10. Representatie 
2.11. Onvoorzien 

Totaal materiële kosten 

Raming 

fl. 253.000,--
- 809.500,--
- 3.515.150,--

 --------_---_----  --------_---_---- + 

fl. 
fl. 
fl. 
fl. 
fl. 
fl. 
fl. 

fl. 
fl. 
fl. 
fl. 

257.000,--
283.000,--
82.000,--
50.000,--

330.000,--
74.000,--

425.000,--
15.000,-
15.00,--
10.0ó0,--
75.000,-- 

fl. 

fl. 

Totaal 

4.577.650,--

1.616.000,--

11. 
TOTAAL-GENERAAL 

6.193.650,--

Enschede, 15 augustus 2000 
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TOELICHTING 

De uitvoering van de - veelomvattende — opdracht van de Commissie kost geld. De Commissie 
kan haar werk inrichten zoals dat haar goeddunkt. Vanwege de onafhankelijkheid van de 
Commissie hebben haar opdrachtgevers haar ook niet vooraf financiële beperkingen opgelegd. 
Dat ma;ikt het echter des te noodzakelijker dat de Commissie er zelf alert op is dat haar uitgaven 
verantwoord zijn. Zij wil die verantwoording ook (kunnen) afleggen. Daartoe heeft zij deze kos-
tenraming opgesteld. Daarbij moet erop worden gewezen, dat verschillende ramingen nog 
onzeker zijn. De reden daarvoor is dat enkele belangrijke aspecten van het werk van de 
Commissie nog niet (geheel) duidelijk zijn. Dat geldt in het bijzonder voor de volgende twee 
hoofdpunten: 

• In het instellingsbesluit is bepaald dat de Commissie haar eindrapport zo spoedig mogelijk 
uitbrengt, kan het zijn voor 1 november 2000. Van de zijde van de Commissie is van meet af 
aan duidelijk gemaakt dat geen garantie kan worden gegeven dat deze datum wordt gehaald. 
Daarbij is mede van belang dat de Commissie voor de uitvoering van haar onderzoekswerk-
zaamheden in zekere mate afhankelijk is van het beschikbaar komen van de resultaten van 
het strafrechtelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie en van het onderzoek van de acht 
rijksinspecties naar de vuurwerkramp. Wanneer de eindresultaten van het onderzoek van het 
OM voor de Commissie bekend zullen zijn, is vooralsnog niet te bepalen. Het onderzoek van 
de rijksinspecties ligt achter op het schema in het plan van aanpak dat voor de inspectie-
onderzoeken werd gepresenteerd. 
Voor de opstelling van de kostenraming voor het onderzoek van de Commissie moest niette-
min een einddatum worden aangenomen. De kostenraming gaat ervan uit de Commissie haar 
werkzaamheden in december 2000 kan afronden met het uitbrengen van haar eindrapport en 
dat daarna nog een maand nodig is voor administratieve afhandeling (archivering, etc). Dit is 
echter een strikt begrotingstechnische aanname, en volstrekt geen prognose over de afronding 
van de onderzoekswerkzaamheden, laat staan een toezegging. Als de werkzaamheden van de 
Commissie een langere periode vereisen, zal de begroting daarop worden aangepast. 

• Een tweede onzekerheid is dat op dit moment nog niet precies kan worden bepaald, welke 
verdere onderzoekswerkzaamheden nodig zijn. In haar Onderzoekplan heeft de Commissie 
haar taakopdracht geconcretiseerd in een aantal deelonderzoeken. Aan onderzoeksinstellin-
gen en andere deskundigen zijn opdrachten verleend tot uitvoering daarvan. Of met de thans 
verleende opdrachten ook in alle opzichten de verlangde uitkomsten worden verkregen - "de 
onderste steen boven" - is op dit moment niet met zekerheid te zeggen. Aanvullend onder-
zoek en contra-expertise zullen nodig kunnen blijken. Het is niet goed mogelijk de kosten 
daarvan op dit moment enigszins reëel te schatten. In de kostenraming is hiervoor een 
stelpost opgenomen. 

Ook voor enkele afzonderlijke posten is de raming nog onzeker. Daarvoor zij verwezen naar de 
toelichting in de navolgende specificatie. 

Ondanks de genoemde onzekerheden geeft de raming een eerste indicatie van de kosten van het 
werk van de Commissie. Zij zal de ontwikkeling van de daarvoor noodzakelijke uitgaven 
nauwlettend en regelmatig in ogenschouw nemen. Indien nodig zal zij de ramingen bijstellen. 
Bij beëindiging van haar werkzaamheden zal de Commissie ook verantwoording afleggen over 
de gedane uitgaven voor haar onderzoek. 



fl. 253.000,--
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SPECIPICATIF, 

1. PERSONELE KOSTEN 

,1.1. Commis,Meden  

De leden van de Commissie ontvangen geen honorarium voor hun 
werkzaamheden. Wel is voor drie leden besloten om de uren die zij 
bcateden aan werkzaamheden voor/van de Commissie te vergoeden aan hun 
werkgevers. Daarbij is ervan uitgegaan dat elk van hen gedurende 30 weken 
gemiddeld acht uur per week aan het commissiewerk zal besteden. Voor de 
drie desbetreffende leden gelden respectievelijk uurtarieven van ƒ366,-- en 
ƒ225 (excl. btw) en ƒ360,-- (geen btw verschuldigd). 
• 30 weken x 8 uur x ƒ366,-- + 17,5% btw ƒ 103.212,--
• 30 weken x 8 uur x ƒ225,-- + 17,5% btw - 63.450,--
• 30 weken x 8 uur x ƒ350,-- (geen btw) - 86.400,--

Totaal Commissieleden 

1.2. Kents14 

Het betreft hier de medewerk(st)ers van de Commissie, die werkzaam zijn in 
de vestigingen Den Haag en/of Enschede. Zij werken uitsluitend voor en 
zijn alleen verantwoording schuldig aan de Commissie. De meeste mede-
werk(st)ers van de kernstaf zijn op basis van detachering, interim-functie-
vervulling of een tijdelijke aanstelling in dienst van het ministerie van BZK 
en beschikbaar gesteld voor werkzaamheden van/voor de Commissie. Eén 
onderzoeker is door het ministerie van Defensie beschikbaar gesteld zonder 
dat de kosten worden doorberekend. Verder zij opgemerkt dat één secreta-
resse is aangesteld via een uitzendbureau. Tenslotte wordt erop gewezen dat 
tut cie kernstaf ook de communicatie adviseur van de Commissie wordt 
gerekend. Zij is evenwel aangesteld op basis van een `inhuurcontract'. De 
kosten voor haar werkzaamheden behoren daarom begrotingstechnisch  bij 

post 1.3. 

Voor de honorering is uitgegaan van de salarisschalen voor rijksambte-
naren (BBRA). Verder verschilt de periode waarin elk van de 
stafinedewerk(st)ers voor de Commissie werkzaam zal zijn. Dc hierna 
genoemde bedragen zijn de totale personele kosten, dus inclusief sociale 
lasten, en vakantiegeld. Rekening is gehouden met de in de CAO voorziene 
salarisverhoging van 3,6% per 1 augustus 2000. 
• Secretaris, BBRA-schaal I5, 8 maanden (opgave BZK) 
• Projectleider, BBRA-schaal 16, 7 maanden 
• Onderzoeker, BBRA schaal 13, 7 maanden 
• Onderzoeker, BBRA-schaal 12, 6,5 maanden *) 
• Onderzoeker, BBRA-schaal 12, 6 maanden 

f 117.000,--
- 123.000,--

93.000,--
77.000,--
71.000,— 
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• Onderzoeker, BBRA-schaal 12, 5,5 maanden ƒ 65.000,--
36.000,--
44.000,--
51.000,--
40.000,--
76.000,--
16.500,--

• Onderzoeksassistent, BBRA-schaal 8, 7 mnd, 32 uur/week - 
• Documentalist, BBRA-schaal 9, 6 mnd, 32 uur/week - 
• Secretaresse, BBRA-schaal 8, 7 maanden 
• Secretaresse, BBRA-schaaf 7, 7 maanden, 32 uur/week 
• Secretaresse via uitzendbureau, 28 weken 
• Secretaresse, maand juni, opgave CAOP 

fl. 809.500,--
Totaal kernstaf 

*) De kosten voor deze onderzoeker komen niet ten laste van het onderzoek. 

1.3. Exteriw expertise en advisering 

Voor eenaantal functies heeft dc Commissie externe deskundigen ingescha-
keld. Daarnaast heeft zij besloten de uitvoering van de deelonderzoeken van 
haar Onderzoekplan uit te besteden aan gespecialiseerde onderzoeksinstan-
ties. Daarover zijn overeenkomsten aangegaan. De financiële vertaling 
daarvan is nog `indicatief en zal in de loop van de uitvoering van de 
onderzoekswerkzaamheden (moeten) worden geconcretiseerd. 

De volgende contracten zijn aangegaan voor de inschakeling van externe 

expertise: 

1.3.1. Communicatie  
• Conununicatie-adviseur 

Volgens contract: gemiddeld 10 dagen per maand à ƒ2.400,-- + 17,5,% 
btw. Uitgegaan wordt van inzet gedurende zeven maanden m.i.v. juni. 

• Inzet De Beuk voor communicatie met de bevolking en bijdragen aan 
onderzoek naar communicatie. 
Opdracht voor juni en juli: ƒl 11.450,-- (excl. btw). 
Verondersteld wordt dat de activiteiten van De Beuk worden 
voortgezet van augustus tot en met november tegen gemiddeld van 
ƒ50.000,-- per maand. Dus 4 maanden: ƒ200.000,--
Totaal: ƒl 11.450,-- + 200.000,-- +17,5% btw = 

1.3.2. Veiligheidsonderzoek: 
• Begeleider explosie-onderzoek juni t/m november. . 

Volgens opdracht. totaal 55 dagen à ƒ2.400,-- + 17,5% btw. 
• Twee deskundigen voor ondersteuning van het explosie-onderzoek. 

(De kosten van inschakeling van één van hen komen niet ten laste van het 
onderzoek). 

• Projectmedewerker voor het explosie-onderzoek: Opdracht juli t/m 
oktober totaal 35 dagen à ƒ1.600,-- per dag + 17,5% btw = 

fl. 200.000,--

fl 366.000,--

fl. 156.000,--

fl. 150.000,--

fl. 66.000,--



5 

• Uitvoering onderdeel 'vuurwerkketen' van het veiligheidsonderzoek 
door Raskoning B.V. (Deels ook van belang voor deelonderzoek 
vergunningverlening.) 
Offerte voor half juli t/m eind augustus: ƒ207.000.--. 
Verondersteld wordt dat onderzoek tot half oktober wordt voortgezet 
met dezelfde inzet van mensen en middelen. 
Dan zijn de totale kosten voor inzet Haskoning: 2 x (207.000,-- + 
17,5% btw = 

1.3.3. VeMunningverlening 
Uitvoering bestuurlijk juridisch onderzoek door Twynstra Gudde. 
Volgens offerte voorjuli en augustus (incl. btw): ƒ231.475,--. Dat is 
dus per maand: fl 15.737,50. 
Verondersteld wordt dat onderzoek tot half oktober (dus 1,5 maand 
langer) wordt voortgezet met dezelfde inzet van mensen en middelen. 
Dus kosten voor inzet menskracht: 3,5 maand á ƒl 15.737,50 = 
ƒ405.081,25. Volgens offerte komt daar 7% bureaukosten bij. 
Dan totale kosten voor inzet Twynstra Gudde: 

4 Rampgnplan c s. en gezondheidszorg 
Uitvoering door B&A Groep. Offerte geeft alleen uurtarieven voor 
verschillende categorieën medewerkers, maar bevat geen indicatie van 
de vereiste menskracht. De tarieven zijn gemiddeld ƒ350.-- per uur, 
dat is ƒ2.800,-- per dag. Om te komen tot een indicatie van de kosten 
wordt hier verondersteld dat de inzet gelijk zal zijn aan die van 
Haskoning, d.w.z. in totaal 180 dagen in de periode van half juli tot 
half oktober. 
Dan totale kosten B&A Groep: 180 x ƒ2.800,-- + 17,5% btw = 

1.3.5. Pmktisch_e hulpverlening 
• Volgens factuur: kosten voorbereiding deelonderzoek door 

Organics: 
• Offerte Berenschot (excl. secretariële hulpverlening): 

ƒ460.800 + 17,5% btw = 

L3,6- 6 Steloost voor contra-expertise en aanvullend onderzoek 
In de loop van de uitvoering van de onderzoekswerkzaamheden kan 
blijken dat het nodig is externe deskundigen in te schakelen voor 
contra-expertise en/of om aanvullend onderzoek te doen uitvoeren. Op 
dit moment kan de noodzaak daartoe nog niet worden bepaald en dus 
kunnen ook de ermee gemoeide kosten niet worden geraamd. Daarom 
is een stelpost opgenomen. Zonodig zal de kostenraming voor deze 
onderzoekswerkzaamheden worden gewijzigd. 

fl. 487.000,--

fl. 434.000,--

fl. 593.000,--

fl. 
f]. 

21-150,--
542.000,--

tl. 500.000,--

3.515.150,--fl. Totaal externe expertise en advisering 
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2. MATERIELE KOSTEN 

2. f. Vestiging Den Haag  

a. Werkplekken  
Vooruitlopend op de formele instelling van de Commissie is door het 
ministerie van BZK besloten de Commissie in Den Haag onder te 
brengen in het complex van het Centrum Arbeidsverhoudingen 
Overheidspersoneel (CAOP) aan het Lange Voorhout 9-11. Het CAOP 
hanteert de tarieven volgens de Handleiding Overheids-tarieven 2000. 
De tarieven per werkplek bestaan uit een deel voor `huisvesting' en een 
deel voor `overhead'. Het jaartarief 2000 voor 'huisvesting' volgens de 
Handleiding bedraagt ƒ10.354,—. Vanwege het feit dat het om een zgn. 
A-lokatie gaat, legt het CAOP daarop een toeslag van 25%. Totale 
huisvestingslasten per werkplek per jaar: ƒ12.943,--. 
Voor 'overhead' brengt het CAOP per werkplek ƒ8.726,- per jaar in 
rekening. 
De totale kosten per weckplek per jaar voor het gehele jaar 2000 
bedragen dus: ƒ12.943,-- + ƒ8.726,-- = ƒ21.669,--
Aangenomen wordt dat de kosten per werkplek voor 2001 zullen 
toenemen met 2,5%. Dus in 2001 is het jaartarief per werkplek: 
ƒ22.210,--
Aldus: 
• In 2000: 13 werkplekken gedurende 7 maanden 
à ƒ21.669,-- per jaar: 

• In 2001: 10 werkplekken gedurende 1 maand 
à ƒ22.210,-- per jaar 

ƒ 164.323,25 

ƒ 18.508,33 

Totaal werkplekken vestiging Den Haag 

b. Vert- aderaccommodatie 
• Gedurende de maanden juni en juli 2000 heeft de 

Commissie een permanente vergaderaccommodatie 
ter beschikking gestaan. Tarief ƒ15.400 per maand. 
Voor twee maanden dus: 

• Gebleken is dat permanente beschikbaarheid van een 
f 30.800,--

Vergaderzaal niet nodig is. Mede gezien de hoogte 
van het tarief is daarom besloten de vergaderruimte 
te bepalen aan de hand van de aanwezige behoefte. 
Aangenomen wordt dat gemiddeld gedurende vier 
dagdelen per week behoefte bestaat aan een verga-
derruimte. 
Tarief volgens opgave CAOP: ƒ225,-- per dagdeel. 
Gedurende 22 weken: 22 x 4 x ƒ225,00 = 

Totaal vergaderaccommodatie vestiging Den Haag 

ƒ 19.800,-- 

fl. 183.000,--

51.000,--ti. 
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c. Projectondersteuning CAOP voor huisvesting 
• Gemiddeld 10 uur per maand à f 174,-- per uur 

gedurende 7 maanden: 
• Overig 

Totaal projectondersteuning vestiging Den Haag 

f 13.000,--
10.000,-- 

fl. 23.000,--

2.2. Vestiging Eerschede  

Op verzoek van de Commissie is de keuze van een locatie van het kantoor in 
Enschede voorbereid door het CAOP. 

• Huurcontract 
• Inrichting en aankleding( wanden, vloerbedekking, 

deel inventaris) 
• Huur kopieermachine, onderhoud en beheer 
• Kantoormeubilair, opgave CAOP: 6 maanden ƒ6069,--
• Installatie telefoonaansluitingen en toestellen 

• Overig 

Totaal vestiging Enschede 

f 

f 
f 
f 
f 
f 

102.000,--

90,000,--
13.000,--
43.000,--
10.000,--
25.000,-- 

t]. 283.000,--

2.3. Automatiserine 

• Gebruik automatiseringsnetwerk van CAOP in vestiging 
Den Haag is inbegrepen in overheadkosten per werkplek. 
Zie hiervoor 2.3, onder a. 

• Systeemondersteuning vestiging Den Haag door CAOP: 
- Start: f 20.000,--
- Helpdesk: 7 maanden x ƒ5.000,-- f 35.000,--

0 

Totaal 
Hardware vestiging Enschede. 
Volgens opgave CAOP: ƒ56.041,63 met afschrijvings- 

ƒ 

termijn van 2 jaar. Dat is voor 7 maanden: 
• Software vestiging Enschede: 

Volgens opgave CAOP: ƒ34.803,50 met afschrijvings-
Termijn van 2 jaar. Dat is voor 7 maanden: 

f 

f 
• Systeemondersteuning vestiging Enschede: 

Gemiddeld 20 uur per maand gedurende 7 maanden 
ii ƒ131,--  per uur. f 

Totaal automatisering 

55.000,--

16.345,48 

10.151,02 

18.340,-- 

fl. 82.000,--
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2.000,--
48.000,--

125.000,--
25.000,--
20.000,--
10.000,--
50.000,--

100.000,--

2.4. Documentatie  

• Abonnementen kranten en tijdschriften f 
• Overig - 

Totaal documentatie 

,2.5 Communicatie  

• Ontwikkeling en bouw website f 
• Onderhoud website f 
• Ontwikkeling huisstijl f 
• Pers- en publieksbijeenkomsten f 
• Advertenties en infobulletins f 
• Uitbrengen eventuele interim- en eindrapporten 

(drukken, verspreiden, audiovisuele presentatie). 
Het is nog niet bekend of interim-rapponen zullen 
worden uitgebracht. Ook de omvang van het eind-
rapport van de Commissie en de mate en wijze van 
verspreiding daarvan moeten nog worden bepaald. 
De Commissie onderzoekt naast verspreiding in 
gedrukte vorm ook de mogelijkheid van audiovisuele 
presentatie van haar eindrapport (video, Cd-rom). 
In afwachting van duidelijkheid hierover wordt thans 
een stelpost opgenomen: f 

Totaal communicatie 

fl. 

fl. 

50.000,--

330.000,--

,2.6. Drukwerk en verzending 

• Briefpapier, enveloppen, visitekaartjes f 
• Huur kopieermachine (incl. ca. 46.000 kopieën), 7 mnd. f 
• Extern drukken vergaderstukken f 
• Faxapparaat vestiging Den Haag, 7 mnd. f 
• Huur faxapparaat vestiging Enschede, 6 mnd. f 
• Koerier- en frankeerkosten f 

Totaal drukwerk en verzending 

20.000,--
4.700,--

25.000,--
1.200,--
2.800,--

20.000,-- 

fl. 74.000,--
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f 
f 
f 
f 
f 

2.7. Reis- eit verbUi Wosten 

• Vergaderkosten Commissie 
• Reizen Commissieleden (o.a. gebruik dienstauto's) 
• Onkosten commissieleden 
• Reis- en verblijfkosten medewerk(st)ers kernstaf 
• Reis- en verblijfkosten externe onderzoekers 

Totaal reis — en verblijfkosten 

22, Telefoonkosten 

25.000,-- 
120.000,-- 
15.000,--

115.000,--
150.000,-- 

fl. 425.000,--

--
5.000,--

•10.000,--

5.000,-- 
10.000,-- 

f 
f 

f 
f 

• Vestigingen Den Haag: inbegrepen in overhead per 
werkplek; zie hiervoor 2.3 onder a. 

• Vestiging Enschede: 
• Telefoonkostenvergoeding leden en kernstaf 

Totaal telefoonkosten 

2.9. Kantaorbehooften 

• Vestiging Den Haag, deels inbegrepen in overhead per 
werkplek; zie hiervoor 2.3, onder a. 

• Vestiging Enschede 

Totaal kantoorbehoeften 

2.10. Representatie 

2.,U. Onvoorzien 

5% van totaal van de overige posten voor materiële kosten 

fl. 

fl. 

fl. 

fl. 

15.000,--

15.000,-

10.000,--

75.000,--
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Minister BZK 

Topstukken 

Afzender/datum/onderwerp 

ES2000184824 Commissie Onderzoek Vuurwerkramp, 23 augustus 2000, Bevestiging 
v.d. afspraak op 30 augustus a.s. om 16.30 uur met de Commissie 
onderzoek vuurwerkramp. 

Minister BZK 
Paraaf 
;l 0,2e 
• 
• . 

• 
Opmerkingen 

• 

i • • 

1 `• •^} •s•  
/ J7é: 

• _ •.•e,•.a_.•1 

SG 

•fl.•$ • • 

r 

' - 

• 

• 
! 

! ` 

1 , 

• 

Registratienummer 


