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1 november 2000, versie 2.0 

ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEDE 
Deelreconstructiecluster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen /CPA en ambulancezorg 

1. Versie geschiedenis 
Bij elke deelreconstructie is het versienummer vermeld: 
1.0 Eerste versie opgesteld door de Inspectie voor de Gezondheidszorg 
2.0 Geïntegreerde versie van eerste versie. Chronologische volgorde aangebracht. Enkele tijden aangepast. Teksten toegevoegdlaangepast. 

2. Leidraad 
In deze deelreconstructie zijn gebeurtenissen verwerkt uit de onderzoeken van: 

• de Inspectie voor de Gezondheidszorg 

Deze reconstructie is gebaseerd op: 
• de geregistreerde mobilofoon- en telefoongesprekken van de meldkamers van de ambulancediensten 
• diverse logboeken 
• IGZ dossiers 
• Interne evaluaues•en rapportages van diverse instellingen en instanties.in de gezondheidszorg 
• een beperkt aantal interviews 
• van het IGZ-reconstructiedelen GKOR en Ziekenhuizen is-geen gebruik gemaakt. De daaraan ten grondslag liggende documenten zijn gebruikt 

3. Status 
• De reconstructie moet nog worden aangevuld met gegevens van nog vast te stellen interviewverslagen 
• De reconstructie is nog niet (geheel) geverifieerd 
• Tijdens de analyse en rapportagefase van het onderzoek kan deze reconstructie worden aangevuld en lof gewijzigd 
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ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEDE 
Deelreconstructie cluster 6 

Geneeskundlge hulpverleningsketen /CPA en ambulancezorg 

Tijdstip - Maats 
handeling 

Versie 

2.0 

Organisatie 
(eenheld) 

Beschrijving gebeurtenis/ toelichting Datum 

13 mei 

13 mei 

RAC Hengelo RAC Hengelo De CPA AAD-Oost ontvangt het verzoek van de Regionale Alarmcentrale 
(RAC) van de'brandweer om een ambulance stand-by te dirigeren naar 
eengrote brand aan de Roombeekstraat te Enschede. 

15.08. 
26_ 

15.08. 
32 

2.0 CPA AAD- 
Oost Hengelo 

AAD-Oost 

Functionaris 

centralist 

eentratist 

LCI 893 

LCI 893 
LCI d 

2.0 13 mei 15.16 Tollensstraat 
Enschede 

ambulance 18 
AAD Oost 

De opdracht van 15.08.26 uur wordt aan ambulance 1$ doorgegeven en 
bevestigd. 
Het is in de regio Twente regel dat de RAC bij een grote brand de CPA 
AAD-Oost om ambulancebijstand verzoekt. Dit komt regelmatig voor. De 
ambulance die stand-by staat fungeert ais ogen en oren van de CPA. In 
geval van een calamiteit neemt de ambulance die als eerste ter plaatse is 
als regel de functie van eerste ambulance op zich. 

Rond 15.00 uur zijn er op de CPA AAD-Oost drie centralisten aanwezig, 
twee van hen hebben dienst van 15.00 uur tot 23.00 uur, de derde 
centralist heeft zojuist de dagdienst beeindigd en blijft nog wat napraten. 
De eerste ambulance ( 18) meldt zich ter plaatse in de Tollensstraat. 
De chauffeur van de eerste ambulance parkeert, zoals gebruikelijk, de 
ambulance achtende auto van de bevelvoerder van de brandweer. 
Aangezien deze ambulancechauffeur vroeger bij de brandweer heeft 
gewerkt. hij de brandweer medewerkers nog kent, en hij bovendien al eens 
eerder op het terrein van de vuurwerkfabriek is geweest, besluiten de 
ambulanceverpleegkundige en de ambulancechauffeur dat de chauffeur in 
dit geval op verkenning gaat. Hij neemt de portofoon van de eerste 
ambulance mee. Korte tijd later keert de chauffeur terug met de 
mededeling dat er weliswaar een brand is, maar de brandweer, volgens de 
Officier van Dienst, alles nog onder controle heeft. 

Naast brand is er ook vuurwerk. De brand en het vuurwerk trekken veel 
publiek. De bemanning van de eerste ambulance verzoekt de politie ter 
plaatse het publiek op afstand te houden en veiligheidsmaatregelen te 
nemen. 

Een tweede ambulance (58) krijgt van de CPA AAD-Oost de opdracht 
met spoed te gaan assisteren. Daarbij wordt vanwege de brand een aanrij 
advies gegeven. 

Ambulance 
chauffeur 

LCI 893 
LCI b 

2.0 13 mei 15.21 AAD Oost CPA AAD 
Oost Hengelo 

Tollensstraat 

centralist LCI 893 

2.0 15.22 ambulance 18 Ambulance- LCI 893 De verpleegkundige van de eerste ambulance informeert de CPA AAD- 
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Enschede - 

Oi•rilsatt 
' (eenheid) 

AAD Oost 

-- - ._ 13estihi•ijving.g&eurt~toelicliting '_ •VunctMttaris , 

verpleegkun-dige 

Bron', 

LCI g 

2.0 

2.0 

13 mei 

13 mei 

ambulance 18 
AAD Oost 
AAD Oost 

- 

15.23 

15.25 

Tollensstraat 
Enschede 
CPA AAD 
Oost Hengelo 

ambulanceverpieeg 
kundige 
centralist 

LCI 893 

LCI 893 
LCI b 

2.0 13 mei 15.26 Tollensstraat 
Enschede 

ambulance 18 
AAD Oost 

Oost over een explosie. over paniek en hij deelt daarbij mee "het" over te 
willen dragen aan de tweede ambulance. Hiermee bedoelt hij dat hij de 
tweede ambulance wil verweken aan de andere kant 
(Singel/Tollensstraat) de hulpverlening op te, starten. Hij verwacht dat er 
gewonden zullen vallen. 
De verpleegkundige van de eerste ambulance geeft aan de CPA AAD- 
Oost aanwijzingen hoe de tweede ambulance ter plaatse kan komen 
Inde GHOR-regio Twente zijn, in het kader van een pilot-project, 
ambulancemedtwerkers van de AAD-Oost getraind voor de functie 
Officier van Dienst-Geneeskundig, (OvD-G). 
De CPA AAD-Oost roept de dienstdoende OvD-G via zijn mobiele 
telefoon op en stuurt hem naar de'rollensseaaL De centralist geeft daarbij 
de aanrij route. foor die zojuist door de eerste ambulance is aangegeven. 
hij deelt daarbi,._ mee dat er al twee ambulances in de Tollensstraat staan 
en dat "alles de lucht schijnt in te vliegen' . 
De verpleegkundige van de eerste ambulance vraagtaan de CPA AAD- 
Oost of assistentie onderweg is en geeft nogmaals door hoe de tweede 
ambulance de Tollensstraat in moet rijden. De tweede ambulance moet via 
de (Lawnder7)singel de Tollensstraat inrijden. en niet via de Roomweg. 
Hij meldt dat er een vuurwerkopslag de lucht in gaat en verzoekt om de 
OvD-G. Die moet wel via de Roomweg naar de Tollensstraat gaan. 

Even later ziet de verpleegkundige van de eerste ambulance. tegen zijn 
advies, de tweede ambulance van de verkeerde kant de Tollensstraat 
inrijdèn Hij pro~ via zijn mobilofoon contact te krijgen om hem ervan 
te weerhouden nog verder te rijden, aangezien het inmiddels te- gevaarlijk 
is geworden, maar dit lukt niet, De-tweede ambulance heeft zijn 
mobilofoon nie. op het kanaal Enschede overgeschakeld. De 
verpleegkundige van de eerste ambulance gebaart vervolgens dat de 
tweede ambulance hem moet passeren en door moet rijden. Dat gebeurt: 
de tweede ambulance rijdt de Tollensstraat uit, de Roomweg in. Inmiddels 
hebben de twee eerdere explosies een regen van roet en puin veroorzaakt. 
Er is paniek onder het publiek en het zicht is slecht_ De bemanning van de 
tweede ambulance besluit direct om de hoek te stoppen, zij zijn bezorgd 

ambulanceverpleeg 
kundige 

LCI 893 
LCI g 
LCI h 
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om de bemanning van de-eerste ambulance. Zij zijn ervan overtuigd dat 
zij gevaar lopen en willen hen zondig te hulp komen. 

2.0 13 mei 15.27 AAD-Oost CPA AAD- 
Oost Hengelo 

CPA Ussel 
Vecht Zwolle 

Centralist LCI 893 

2.0 13 mei 15.32 CPA Ussel 
Vecht 

centralist LCI 893 - 
LCI 1117 

2.0 13 mei Ca. 
15.33 

Tollensstraat 
tinschede 

ambulance 18 
AAD Oost 

De CPA AAD-Oost vraagt-een aantal ambulancesom "op te schuiven" in 
verband met de paraatheid voor het gebied. 

CPA AAD Oost vraagt of de CPA Ussel Vecht ambulances bij hun CPA 
in de buurt heeft. Zij hebben nl. alles aan het rijden. Er is een grote 
uitslaande brand en ontploffing, alles rijdt met spoed. Het is een grote 
puinhoop. 

CPA Ussel Vecht zegt dat zij de ambulance uit Raalte wat op zullen 
schuiven. 

De chauffeur van-de eerste ambulance meldt zich-bij de CPA AAD-Oost 
met de mededeling dat het niet meer veilig is. De CPA geeft de 
bemanning de opdracht zich terug te trekken. Op de mededeling van de 
eerste ambulanceadat er veel meer ambulances nodig zijn antwoordt de 
CPA dat er,ambulances aankomen. 

Na de tweede explosie besluitende verpleegkundige en de chauffeur van 
de eerste ambulance dekking te zoeken in de ambulance. Zij spreken met 
elkaar af dat, indien de situatie verergert, ieder voor zijn eigen veiligheid 
zal zorgen. Beiden hebben intussen een helm opgezet. Deze 
(bouw)helmen zijn eigendom van de chauffeur. Vanuit zijn ervaring als 
brandweerman -vindt hij het noodzakelijk dat ambulancebemanning over 
een stevige helm kan beschikken. 
De chauffeur van de eerste ambulance heeft met een kennis van hem. die 
hij bij de ingang van de vuurwerkfabriek•is tegengekomen;,dekking 
gezocht achterin de ambulance, de verpleegkundige-heeft daarom voorin 
plaats genomen. De verpleegkundige probeert, in-overleg met de 
chauffeur, de ambulance te startmom hem achterwaarts de straat uit ie 
rijden, maar dit lukt niet. 

Dan volgt de dente, grote explosie. De verpleegkundige van de eerste 
ambulance wordt uit de auto geslingerd, ligt even versuft op de grond, en 
vlucht vervolgens de ambulance weer, in. Hij roept de chauffeur, maar 
krijgt geen antwoord. Hij ziet de achterdeur van de ambulance openstaan 

Chauffeur 
ambulance 18 

LCI 893 
LCI g 
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ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEDE 
Deelreconstructle cluster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen/CPA en ambulancezorg 

Versie Datuia . 
. 

Tijdstip 
, • :_ 

_ •, Plaats 
handeling 

(Yrgttnïsatie 
(eenheid) 

Functionaris aron _ _ Be$ch~ gebeurténW1oelichting 

en beseft dat de chauffeur en diens kennis de auto hebben verlaten, 
Buiten is het donker door de enorme rookontwikkeling en vallend puin. 
De verpleegkundige besluit de auto te verlaten en loopt op de tast de straat 
uit in veiliger richting. Onderweg treft hij een gewonde politieagente die 
hij, na geconstateerd te hebben dat zij kan lopen, op zijn verdere tocht 
meeneemt. Zelf heeft hij ook verwondingen aan hoofd en schouder 
opgelopen. Zij gaan het hek van de Grolsch fabriek binnen, treffen daar 
enkele Grolsch medewerkers die het terrein goed kennen en gezamenlijk 
vluchten zij over het Grolsch terrein richting Fazantstraat. Hier worden zij 

opgepikt door een politie auto. In de politie auto hoort de verpleegkundige 
via de mobilofoon dat er een.gewondennest zal worden ingericht in het 
CBB gebouw aan de Hulsmaatstraat. Omdat de politieauto op dat moment 
in de Hulsmaatstraat rijdt verzoekt hij de chauffeur hem af te zetten bij het 

CBB gebouw. Daar richt de verpleegkundige van de eerste ambulance met 
behulp van omstanders en, later, van huisartsen en EIIBO'ers een 
gewondenne_st in. 

Intussen alarmeert de CPA AAD-Oost alle rampenfunctionarissen 

(OvD-G's. CGV's (Coördinator Gewonden Vervoer), HSGA (Hoofd -- 
Sectie Geneeskundige Aangelegenheden), MLRT (Medisch Leider Ramp 
Terrein), en SIGMA (Snel inzetbare Groep ter Medische Assistentie) 
chauffeurs via call-maxers en mobiele telefoons. Er is niet één 
gezamenlijk nummer waarop de GHOR functionarissen kunnen worden 
gebeld, allen moeten afzonderlijk worden opgeroepen, één van de 
centralisten is hiermee belast. 

De beide andere centralisten houden zich bezig met de opschaling van de 
ambulances, met het verzoek om bijstand aan naburige CPA's voor de 

inzet van ambulances en met het geven van- voorwaarschuwingen aan de 
ziekenhuizen. Zij gebruiken hierbij geen protocol. 

Tijdens deze drukke werkzaamheden neemt één van de centralisten de 
coördinatie van de CPA AAD-Oost op zich. 

De centralisten besluiten direct na de derde explosie (die zelfs op de CPA 

2.0 13 mei Vanaf 
15.35 

CPA AAD- 
Oost Hengelo 

AAD-Oost centralist LCI 893 
LCI d 
LCI 1247 
LCI 1261 
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Versie Daturrr~ _T ijdstip. _ _ Plant ..•.:-_ 
handeling, . 

--Organisaties 
. {eenheld) 

Functionaris Bron. _ 

2.0 

2.0 

13 mei 

13 mei 

15.35 

1536 

CPA AAD- 
Oost Hengelo 
Groisch 
fabriek/ 
Nieuwe 
Weme 

AAD-Oost 

ambulances 
18 en 58 
AAD Oost 

. ;. ~ Kj~gebeurtenW-toelichting 

voelbaar is) de Zaustat (Ziekenauto Station) in te zetten. Deze zal worden 
bemand door één van de reeds dienstdoende centralisten en één van de 
centralisten die zojuist is opgeroepen. Beide centralisten zijn binnen de 
AAD-Oost de enige eentmiisten-die de opleiding coordinator 
gewondenvervoer (CGV) hebben gevolgd. 

Het hoofd van de CPA AAD-Oost wordt gebeld. Deze vraagt om de 
medisch coordinator GHOR/HSGA op te roepen. 

De chauffeur van de eerste ambulance en diens kennis worden tijdens de 
derde explosie uit de ambulance geblazen. Beiden zetten het op een lopen. 
De chauffeur komt uiteindelijk bij de hoofdpooruvan de Grolschfabriek 

terecht, van waaruit hij via zijn portofoon opnieuw contact opneemt met 
de CPA. 
De bemanning van de tweede ambulance (58) beseft na de derde explosie 
dat ook zij nu ernstig gevaar lopen en trekken een stukje op tot aan de 
supermarkt "de Nieuwe Weme' bij de Grolschfabriek. Zij vermoeden dat 
er van de eerste ambulance niet veel over zal zijn en vrezen voor het leven 
van de bemanning. 
In de tweede ambulance bevindt zich, naast de bemanning, een stagiaire, 
een SEH-verpleegkundige; die een dagje met de ambulance meerijdt. 
Bij de Nieuwe Weme komt een stroom van gewonden en verontruste 
omstanders op de bemanning af. Het regent nog puin en overal ontstaan 
door vallende vuurballen spontaan brandjes. Ook in de Nieuwe Weme is 
een brandje, dat door de eigenaar wordt geblust. De bemanning besluit 
hier een gewond'ennest in,te richten, gedrieen gaan zij aan de slag. 

Ambulance 5 wordt gevraagd met spoed naar Enschede te gaan in verband 
met de ontploffing. 

De dienstdoende OvD-G rijdt in eerste instantie naar de hoek 
Toltensstraat/[asondersingel. Daar is echter zoveel publiek dat het niet 
mogelijk is de Tollensstraat in te rijden. Hij neemt vervolgens een omweg 
via de Blijdensteinlaan naar de hoek Walhofstraat/Roomweg. Vanaf de 
Blijdensteinlaan meldt hij zich bij de CPA. Hij deelt mee dat, bij door 
opstoppingen in het verkeer geen kant op kan. Hij zegt dat het daar 
gevaarlijk' is. 
_Vervolgens gaat de dienstdoende OvD-G lopend vanaf de Roomweg naar 

LCI 893 

dossier IGZ 
LCI 1124 
LCI h 

Centralist 

Chauffeur 
ambulance 18/ 
bemanning 
ambulance 58 

CPA AAD- 
Oost Hengelo 

AAD-post 2.0 

2.0 

13 mei 

13 mei 

15.36 

15:36 Blijdenstein- AAD Oost 
laan/Grolsch 
fabriek 
Enschede 

Centralist 

OvD-G 

LCI 893 

LCI 893 
LCI b 
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Versie "_` Damtb_ T~ '-- Plaats _ 
handeling 

Organisatie. 
(eenheld) 

Functionaris = Bron 

15.36 2.0 

2.0 

13 mei 

13 mei 

Grolsch 
fabriek 
Enschede 
Grolsch 
fabriek 
Enschede 

ambulance 18 
AAD Oost 

ambulance 18 
AAD Oost 

15:39 

Chauffeur 
ambulance 18 

Chauffeur 
ambulance 18 

LCI 893 

LCI 893 

2.0 RAC Hengelo RAC 13 mei 

13 mei 

15.39 

15:40 

- Beschrijving- gebeurtenis/ toelichting 

de Grolschfabriek en treft daar de chauffeur van de eerste ambulance die 
via de portofoon heeft aangegeven daar te staan. Tijdens dit contact deelt 
de chauffeur van de eerste ambulance mee dat hij niet wéet waar de 
verpleegkundige van de eerste ambulance Is gebleven. 

De chauffeur van de eerste ambulance geeft aan de CPA AAD-Oost door 
dat er veel gewonden zijn en vraagt om alle ambulances te sturen en de 
ziekenhuizen te waarschuwen. 
De chauffeur van de eerste ambulance ( 18) meldt zich via de portofoon 
opnieuw bij de CPA AAD-Oost. Hij staat bij de ingang van de 
Grolschfabriek en zegt dat ambulances op veilige afstand moeten blijven 
omdat het gebied nog te gevaarlijk is. Hij heeft een overledene gevonden 
en iemand met zwaar hersenletsel. Hij vraagt een MMT te sturen. Zelf kan 
hij niets beginnen want zijn ambulance is geëxplodeerd, hij heeft ook geen 
koffer met medische hulpmiddelen meer. Door de CPA wordt geantwoord 
dat het Sigmateam Twente is opgeroepen. 
De meldkamer van de brandweer neemt contact op met de CPA AAD- 
Oost en maakt daarbij melding van 10-20 zwaargewonden. Er wordt een 
ambulance gevraagd voor de Hulsmaatstraat. 
CPA AAD Oost vraagt aan de CPA IJssel Vecht opnieuw met-spoed 
ambulances hun kant op te sturen. Het is een grote puinhoop: een grote 
ontploffing met diverse slachtoffers, misschien wel 20 
CPA Ussel Vecht vraagt waar dat dan is. CPA AAD Oost geeft aan dat de 
ambulances richting Hengelo. Enschede moeten gaan en zich dan bij de 
CPA AAD Oost moeten in melden. Op de vraag van de CPA IJssel Vecht 
waar het ongeluk is gebeurd komt alleen als antwoord: in Enschede. maar 
dat hoor je zowel nader, want het is hier een grote puinhoop 
CPA Ussel Vecht: bevestigt dat ze ambulances zullen sturen. 

De tweede ambulance (58) meldt zich bij de CPA AAD-Oost. Zij staan bij 
de Grolschfabriek, hebben daar heel veel gewonden aangetroffen en 
vragen assistentie ("alle, waarschuwen"). De CPA zegt dat er ambulances 
aankomen. 

Eerst worden alle beschikbare bemanningen met ambulances van de 
AAD-Oost opgeroepen en naar het rampgebied gestuurd. 
Tevens (tot 18.30 uur) worden alle OvD-Ws en ambulancebemanningen 

2.0 CPA Ussel 
Vecht Zwolle 

CPA IJssel 
Vecht 

centralist 

centralist 

LCI 893 

LCI 893 
LCI 1117 

2.0 13 mei 15.40 _ambulance 58 
AAD Oost 

AAD-Oost 

Grolsch 
fabriek 
Enschede 

CPA AAD- 
Oost Hengelo 

LCI 893 

2.0 13 mei Vanaf 
15.40 

Ambulancebemann 
ing 58 

centralist LCI 893 
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2.0 13 mei Vanaf 
15.40 

CPA AAD- 
Oost Hengelo 

AAD-Oost centralist LCI 893 

CPA AAD- 
Oost Hengelo 

CPA Ussel 
Vecht Zwolle 

? 

2.0 

2.0 

2,0 

13 mei 

13 mei 

13 mei 

15.40 

vanaf 
15.41 

15.42 

AAD-Oost 

CPA Ussel 
Vecht 

GHOR GGD 
Twente 

centralist 

centralist 

HSGA 

LCI 893 

LCI 1117 

LCI 893 

 _ Beschrijonggebeurfea_ ig/.,toelichting. _ ; • —_;0_ _ 
-- - _ 

van de AAD-Oost, die geen dienst hebben telefonisch opgeroepen en naar 
het rampgebied gestuurd. Daarnaast melden sommigen zich spontaan. 
waaronder ook oud-medewerkers. 

Verschillende burgers die bij de CPA AAD-Oost om ambulancevervoer 
vragen worden verzocht, indien de situatie niet ernstig is, zelf een 
oplossing te zoeken omdat er vanwege een grote ontploffing van een 
vuurwerkfabriek geen ambulances beschikbaar zijn. Cr wordt wel steeds 
door de CPA in overleg met die burgers nagegaan of er een oplossing kan 
worden gevonden, in de vorm van eigen vervoer of het inschakelen van de 
huisarts. 

De CPA AAD-Oost vraagt ambulancebijstand, de CPA Oost-Veluwe en 
de CPA regio Achterhoek. 

De CPA IJssel Vecht roept een aantal ambulances op om naar Enschede te 
gaan. 

De medisch col rdinator GHOR/HSGA meldt zich bij de CPA AAD-Oost, 
die hem informeert over de situatie. De medisch coördinator 
GHOR/HSGA vraagt om breed op te schalen, Sigmateams te 
waarschuwen en ambulancebijstand te vragen aan andere CPA-regio's. 
Hij deelt mee dat de burgemeester is gewaarschuwd. 

De chauffeur van de eerste ambulance verzoekt wederom om assistentie. 
Hij staat inmiddels bij de Nieuwe Weme en heeft daar veel gewonden. 

^De CPA AAD-Oost dreigt het overzicht op de situatie, te verliezen. Op 
vragen van ambulancebemanningen ter plaatse wordt geantwoord dat er 
geen ambulances meer zijn om in te zetten, dat er bij de CPA geen zicht 
meer is op deal dan niet ingezette ambulances, men weet ook niet meer 

welke aanrijroutes nog veilig zijn. Men heeft hierover geen nadere 
informatie van de brandweer ontvangen. 

De chauffeur van de eerste ambulance verzoekt de CPA AAD-Oost om 
bijstand te vragen aan de omliggende CPA regio's en contact op te nemen 
met het stadhuis: het crisisteam moet worden geformeerd en het CTPI 
(Coördinatie Team Plaats Incident) moet bijeenkomen. De situatie op de 
plaats incident loopt nu radicaal uit de hand. Ook de Grolschfabriek staat 
in brand en er zijn inmiddels mensen met zware brandwonden in 

2.0 13 mei 15.43 ambulance 18 
AAD Oost 

AAD-Oost 

Nieuwe 
Weme 
Enschede 

CPA AAD- 
Oost Hengelo 

2.0 13 mei 15.44 

Chauffeur 
ambulance 

centralist 

LCI 893 
18 

LCI 893 

2.0 13 mei 15.44 Nieuwe 
Weme 
Enschede 

ambulance 18 
AAD Oost 

Chauffeur 
ambulance 

LCI 893 
18 
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ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEDE 
Deelreconstructie cluster 6 

Geneeskundige.hulpverleningsketen /CPA en ambulancezorg 

Verslei._ Datum - Tijdstip rjjving gebeurtenis/t,oellchting 1- 1 1 

_ 

Functionaris - Bron - . Organisatie 
(veen e(d). 

ambulance 18 
AAD Oost/ 

Plaats -= 
handetïng 4 

Nieuwe 
Weme 
Enschede/CP 
A AAD Oost 
Hengelo 

2.0 13 mei 15.45 LCI 893 Chauffeur 
ambulance 
l8/eentralist 

RAV IJssel 
Vecht 

GHOR GGD 
Twente 

AAD-Oost 

AAD Oost 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

13 mei 

13 mei 

13 mei 

13 mei 

ambulance IJssel 
Vecht 

MLRT 

centralist 

LCI 1117 
dossier IGZ 

LCI 893 

LCI 893 

15.46 

15.48 

15.48 

Ca 
1.5.50 

CPA Ussel 
Vecht Zwolle 

? 

CPA AAD- 
Oost Hengelo 

Walhof- 
straat- 
Deurra-inger- 
straat 

particuliere auto's onderweg naar het ziekenhuis. 
De chauffeur van de eerste ambulance deelt aan de CPA AAD-Oost mee 
dat zijn ambulance is geexplodeerd en hij verzoekt de Zaustat naar de 
vijfsprong Roomweg/Deurningerstraat te sturen. Op basis van de 
informatie van de chauffeur van de eerste ambulance geeft de CPA aan 
ambulancebemanningen door dat zij naar de vijfsprong 
Roomweg/Deurningerstraat moeten rijden. Daar stromen de gewonden 
toe. 
Er worden door ambulancebemanningen en burgers veel gewonden 
gemeld in de Tollensstraat. Nic. Beetsstraat en aan de Harviksingel. 

De eerste ambulance is onderweg. Uiteindelijk zijn er ( 17.12 uur) 8 
ambulances uit de regio IJssel Vecht naar het rampgebied, inclusief de 
ambulance met het MMT van de Isalaklinieken uit Zwolle 
De medisch leider rampterrein (MLRT) meldt zich bij de CPA AAD- 
Oost. Zij wordt geinformeerd over de situatie en gaat naar de 
Deurni ngetstraat/Walhofstraat. 
De leden van het Sigmateam Twente worden door de CPA AAD-Oost 
opgeroepen. De chauffeur van de Geneeskundige combinatie (GNK) 
meldt zich bij de CPA en gaat naar de Sigma-auto. 
De dienstdoende OvD-G is inmiddels teruggelopen van de Grolschfabriek 
naar het kruispunt Walhofstraat-Deurningerstraat. de chauffeur van de 
eerste ambulancebij de Grotsch fabriek achterlatend, deze wilde niet mee. 
Vanaf het kruispunt Walhofstraat/ Deurningerstraat zoekt de OvD-G 
contact met de bemanning van de tweede ambulance en verzoekt hen de 
ambulance op het kruispunt Walhofstmat/ Savorin Lohmanlaan te laten 
staan. Vervolgens zijn de gewonden richting tweede ambulance gestuurd. 
Aan de CPA AAD-Oost geeft de OvD-G de richting en de plaats door 
waar heen de ambulances moeten rijden. 
Via de Brandweer Borken wordt de Brandweer Gronau door de RAC 
Hengelo gealarmeerd. Omdat rekening wordt gehouden met meerdere 
doden en gewonden wordt ook de leidinggevend Not-Arzt (LNA) uit 
Gronau gealarmeerd. 
De CPA deelt, in een eerste inventarisatie aan het hoofd CPA die 
onderweg vanuit zijn auto contact zoekt. mee dat inmiddels de CPA's 

OvD-G LCI 893 
LCI b 

2.0 13 mei 15.50 RAC Hengelo RAC centralist 

2.0 13 mei Ca. 
15.50 

CPA AAD- 
Oost Hengelo 

AAD-Oost 

LCI af 
dossier IGZ 

LCI 893 
dossier IGZ 

centralist 
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ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEDE 
Deelreconstructie cluster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen /CPA en ambulancezorg 

Férsie Datum- 

r 

Tijdstip Plaats 
- handeling 

:4lrganlsade 

= ' (eenheid) 
Funcfïq uris à icon, 

2.0 13 m3i Ca. 
15.50 

op weg naar 
Enschede 

AAD-Oost hoofd CPA dossier IGZ 

2.0 13 mei ca. 
15.55 

op weg naar 
Enschede 

ambulaneebe- 
manning 

LCI 1117 

2.0 13 mei 15.55 

, 
•'1 , 
- - 

,'~hriljving-gebeu•lsl toelichting 
- . • ..r • _ . -. 

Ussel-Vecht, Oost-Veluwe en regio Achterhoek om bijstand zijn 

gevraagd, de Sigmateams worden opgeschaald. 
Twee ziekenhuizen in de regio, het Twenteborg Ziekenhuis in Almelo en 

het Streekziekenhuis Midden Twente in Hengelo, zijn geinformeerd 

(ongeveer om 15.40 uur). Het Medisch Spectrum Twente (MST) in 
Enschede is niet door de CPA gewaarschuwd, zij zijn door een eigen 
medewerker over de situatie geïnformeerd. 

Het hoofd CPA AAD-Oost stelt de (waarnemend) directeur AAD-Oost 
telefonisch op de hoogte van een ernstig ongeluk, mogelijk een ramp. 
Beiden spreken met elkaar af dat het hoofd CPA de (waarnemend) 
directeur op de hoogte zal houden. 

Een van de ambulances van IJssel Vecht meldt aan de CPA IJssel Vecht 
dat zij geen contact kunnen krijgen met de CPA AAD Oost. Zij willen 

weten of er een loodspost is waar zij zich moeten melden. De CPA zal bij 
de politiemeldkamer navraag doen. 

De eerste ambulance uit de CPA regio Achterhoek meldt zich. Deze wordt 
naar de Deumingerstraat/Walhofstraat gestuurd. De CPA vraagt de CPA 
Groningen, die contact opneemt, zo veel mogelijk ambulances naar 
Enschede te sturen in verband met een ontploffing met honderden doden 
en gewonden. 

De coördinator GHOR Twente vraagt de CPA AAD-Oost een Duitse 
traumaheli (Nordhorn en Rheine) op te roepen. 

Het MMT uit het Twenteborg ziekenhuis in Almelo wordt door de CPA 
opgeroepen. aan de politie wordt gevraagd het team op te halen omdat er 
geen ambulances meer beschikbaar zijn. 

De CPA Apeldoorn deelt mee dat er drie ambulances onderweg zijn naar 

Enschede. 

Twee CPA centralisten/CGV'en van de post Hengelo vertrekken naar 
Enschede. 

De CPA AAD-Oost verzoekt de CPA IJssel-Vecht om de bijstand te 
coördineren van de ambulances uit de CPA regio's Ussel-Vecht, regio 

Achterhoek en Oost-Veluwe. De gevraagde bijstand is gebaseerd op de 
schatting van de CPA dat er mogelijk honderden zwaargewonden zullen 

zijn, als gevolg van de ontploffing van de vuurwerkfabriek. 

ambulance 
RAV llssel 
Vecht 

ambulance 

Achterhoek/C 
PA 

Groningen 

GHOR GGD 
Twente 

AAD Oost 

centralist LCI 893 

2.0 

2.0 

naar 

Deurninger- 
straat/Wal- 
hofstraat 

? 

CPA AAD 

Oost Hengelo 

CPA 
Apeldoorn 

naar 

Enschede 

13 mei 

13 mei 

15.56 

15.57 

LCI 893 

LCI 893 

HSGA 

eentralist 

CPA 
Apeldoorn 

AAD 
OostIZaustat 

2.0 

2.0 

2.0 

13 mei 

13 mei 

13 mei 

15.58 

16.00 

16.00 CPA AAD- AAD-Oost 
Oost Hengelo 

centralist 

CGV 

centralist 

LCI 893 

LCI 893 

LCI 893 
LCI ap 
LCI 1247 
LCI 1261 
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Versie Dalurn ..Tijdst[p K_ ' Praats Fuadlonaris Broom 

ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCJ1EDE 
Deelreconstructie cluster b 

Geneeskundige hulpverleningsketen /CPA en ambulancezorg 

Qrganisatie„ Beschtrijving gebeurtettiis/ toe iïchting • • 

De (gevraagde) activiteiten van de CPA IJssel-Vecht leiden tot een grote 
toestroom van ambulances uit de regio's Drenthe, Groningen, Friesland, 
Utrecht, Flevoland, Amsterdam, Rijnmond, Arnhem, Nijmegen, 
Apeldoorn, Ede, Doetinchem en Duitsland . Uit de regio's Kennemerland 
en Noord Dolland Noord, Zuid-Kennemerland en Gooi en Vechtstreek 
komen ook ambulances. Het is niet duidelijk of deze door de CPA Ussel-
Vecht zijn opgeroepen of dat ze op eigen initiatief komen. De ambulances 
worden naar het AVZA tankstation op de Al gestuurd. 

2.0 13 mei ca. 
16.00 

CPA Ussel 
Vecht Zwolle 

CPA IJssel 
Vecht 

centralist LCI 1117 

2.0 13 mei 16.00 van Nieuwe 
Weme naar 
Van 
Heekpark 

AAD Oost 
ambulance 58 

De CPA Ussel Vecht deelt aan de Politiemeldkamer (Zwolle?) mee dat er 
een aantal ambulances onderweg is naar Enschede. De politiemeldkamer 
heeft dat al vernomen 
CPA IJssel Vecht deelt desgevraagd mee dat er een vuurwerkopslagplaats 
is ontploft en er diverse doden en gewonden zijn. De CPA AAD Oost 
neemt echter de telefoon niet meer op en daarom vraagt de CPA de 
Politiemeldkamer na te gaan of er iets van een loodspost is ingesteld waar 
de ambulances van IJssel Vecht naar toe moeten. 
De Politie meldkamer gaat er achter aan en zal er bij de CPA Ussel Vecht 
op terugkomen. 

Intw;„en is de plaats waar de ambulancebemanning van de tweede 
ambulance een gewondennest wil inrichten, bij de supermarkt de nieuwe 
Weme, ook niet meer veilig. Er is instortingsgevaar en brandgevaar. In 
overleg met de OvD-G wordt besloten om op te breken en een nieuw 
gewondennest in te richten bij het Van Heekpark. De door de explosie 
ontzette ambulance rijdt stapvoets via de Walhofstraat tussen de menigte 
door naar het Van Heekpark. De ambulanceverpleegkundige en de SEH 
verpleegkundige lopen achter de ambulance aan, en proberen zich een 
beeld te vormen van het aantal en de soort gewonden. Op hun tocht 
verbinden zij de gewonden, leggen infuzen aan e.d. Daarbij houden zij in 
de gaten of de gewonden kunnen lopen of niet. Eén gewonde met 
(waarschijnlijk) een dwarslaesie-nemen zij- in de ambulance mee. Deze 
gewonde is later door één van de ambulances bij het Van Heekpark naar 
één van de ziekenhuizen vervoerd. 
Terwijl de ambulance optrekt. probeert de OvD-G het hek aan de rand van 
het Van Heek park te openen, dit mislukt , het hek zit .op slot. 

Bemanning 
ambulance 
5810vD-G 

LCI h 
LCI 1124 
LCI b 
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veftie -' 
- 

Bntum ' tijdgdp' 
_ 

- Pmts ' ' 
handeling, 

- Orgnn fi 
_ (eenheid) 

1 unedotwrh beschrijving gebeurtinL1 toelichting 

- - 

Uiteindelijk wordt verderop, eveneens bij het Van Heèkpark, hoek 

Bron 

een gewondennest ingericht. S̀ingel/Hengelosestraat, 

2.0 

2.0 

13 mei 

13 mei 

16.02 

16.03 

LNA-D 
Gronau 

AAD Oost 
ambulance 15 

LCI af 
dossier IGZ 

LCI 893 

naar 
Glanerbrug 
naar Van 
Heek park 
Enschede 

naar Van 
Heek park 
Enschede 

LNA-D Gronau 

Bemanning 
ambulance 15 

2.0 13 mei 16.03 ambulances 
RAV Ussel 
Vecht 

De leidinggevend Not-Arzt (LNA) uit Gronau vertrekt met zijn 
commandowagen naar de Duits-Nederlandse grensovergang Glanerbrug. 

De CPA AAD-Oost wordt door een ambulancebemanning ( 15) gevraagd 
de politie te bellen om een deel van de binnenstad af te zetten. Zij zijn met 
een deel van het MMT van het MST Enschede onderweg naar het Van 
Heekpark. 
Twee ambulances van regio Ussel-Vecht melden zich bij de CPA AAD- 
Oost. Zij worden naar het Van Heekpark gestuurd. 

De HSGA Twente belt de CPA Ussel Vecht met de mededeling dat ze in 
Enschede een calamiteit hebben en vraagt aan Zwolle een complete 
geneeskundige combinatie (GNK) te sturen. De CPA IJssel Vecht zegt 
daarvoor zorg te dragen, men zal nog van de CPA AAD Oost vernemen 
waar ze zich moeten melden. 

LCI 893 

2.0 13 mei 16.05 RCC Hengelo GHOR 
Twente 

Bemanning 
ambulance 

HSGA LCI 893 
LCI 1117 

2.o 13 mei 16.05 AAD Oost Van Heek 
park, 
tegenover 
garage 
Roeloffzen 

OvD-G De OvD-G meldt aan de CPA AAD-Oost dat ambulances en Sigmateams 
moeten worden gestuurd naar een nieuw coördinatiepunt nl. de hoek van 
de Deurvingers[raat/Hengelosestraat, het Van Heek park, tegenover 
garage Roeloffzen. Op verzoek van de OvD-G heeft één van de 
teamleiders van AAD-Oost hier een loodspost ingericht. Op deze plaats is 
het veilig. De OvD-G vraagt de CPA om alle beschikbare ambulances 
daar te laten samenkomen om van daaruit eventueel ernstig gewonden te 
kunnen vervoeroen. Daar zal ook de tent van het Sigmateam,worden 
opgezet. ' 
Aan twee inmiddels bij het Van Heek park gearriveerde 
ambulanceverpleegkundigen/OvD-G'en vraagt de dienstdoende OvD-G 
de functie OvD-G op zich te nemen. Hierdoor kan-hij zich bezig houden 
met contacten met de brandweer en de onderlinge verbindingen. De beide 
OvD-G en houden zich vanaf dat moment voomamelijk bezig met de 
coordinatie en inzet van de geneeskundige hulpverleners erf de col rdinatic 
van de afvoer van gewonden. 
De OvDG-en worden hierbij belemmerd door onvoldoende adequate 
communicatiemiddelen. 

LCI 893 
LCI b 
LCI 1248 
LCI a 
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Vendu -Datwn-- Tïjjdstlp `©rg>inísaiie = ; B~rijvinggébe•ctenislt Lichting _ 

2.0 13 mei AAD Oost 
ambulance 18 

AAD Oost 

Pat - ~• 
'han deliág 

? 

Van 
Heekpark 
Enschede 

8rne 

LCI 893 16.06 

16.06 2.0 

Functionaris 

Chauffeur 
ambulance 18 

centralist 13 mei LCI 893 
LCI 1248 

2.0 13 mei 16.06 Van 
Heekpark 
Enschede 

AAD Oost 
ambulance 18 

'De chauffeur van de eerste ambulance vraagt opnieuw aan de CPA AAD- 
Oost zo snel mogelijk de verbindingswagen (7austat) naar het Van 
Heekpark te sturen omdat er coördinatieproblemen dreigen te ontstaan. 
Om 16.06 uur is het eerste MMT, van het MST Enschede, ter plaatse bij 
het Van Heekpark en neemt daar de medische coördinatie op zich. Een 
adequate communicatie tussen het MMT en de OVD-G aldaar is niet 
mogelijk vanwege een gebrek aan communicatieapparatuur (mobilofoon). 
De communicatie onderling over,het afvoeren van gewonden verloopt via 
een ambulancechauffeur die als koerier optreedt. Het is (nog) niet bekend 
wanneer de andere MMrs, uit Almelo, Zwolle, Deventer, Nijmegen. 
Apeldoorn en Duitsland, in Enschede aankomen. 
De chauffeur van de eerste ambulaice geeft aan de OvD-G (7) door dat de 
wind draait en dat het risico bestaat dat ook de andere bunkers van de 
vuurwerkfabriek in de lucht vliegen. Hij stelt voor uit voorzorg enkele 
ambulances aan de kant van de Oldenzaalsestraat te plaatsen. Hierop 
wordt geen uitsluitsel gegeven door de OvD-G. Hij deelt nog mee dat er 
een,TI slachtoffer is waar nu het MMT van het MST Enschede bij wordt 
betrokken. 
Ambulance 17 van de AAD-Oost bericht dat zij met drie Ti patiënten 
naar het Streekziekenhuis Midden 'wente in Hengelo gaan. 
De verpleegkundige van ambulance 5 van de AAD-Oost meldt aan de 
CPA AAD-Oost dat alle lopende patiënten zich moeten melden bij het 
Van Heekpark, waar ze worden opgevangen door het Sigmateam. Zijn 
collega blijft daar samen met de OvD-G (7). Ambulance 5 gaat weer het 
gebied in. 

De HSGA Twente vraagt aan de CPA Ussel-Vecht, de CPA Nijmegen, de 
CPA Flevoland een volledige GNK (haakarmvoenuig. Sigmateam, twee 
ambuteams en een MMT) naar Enschede te sturen, aan de regio 
Achterhoek en de regio Noord-West Veluwe vraagt hij een 
materiaalwagen en een Sigmateam naar Enschede te sturen. Alle GNK's 
moeten zich melden bij het AVZA-tankstation afslag 31 van de Al. 

LCI 893 Chauffeur 
ambulance 18 

2.0 

2.0 

13 mei 

13 mei 

16.06 

16.07 

naar SMT in 
Hengelo 
Van 
Heekpark 
Enschede 

AAD Oost 
ambulance 17 
AAD Oost 
ambulance 5 

LCI 893 

LCI 893 

Bemanning 
ambulance 17 
Verpleegkun-dige 
ambulance 5 

2.0 13 mei vanaf 
16.07 

gemeentehuis 
Enschede (?) 

GHOR GGD 
Twente 

GHOR GGD 
Twente 

LCI 893 

2.0 13 mei 16.08 CPA AAD 
Oost Hengelo 

AAD Oost De CPA AAD-Oost geeft een voorwaarschuwing aan het Streekziekenhuis centralist 
Koningin Beatrix te-Winterswijk. 

LCI 893 
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rVeroe _ Datum- -Tijdstip, Bron --Orgnisatie 
(eenhei#) 

ambulance 11 

AAD Oost 

AAD Oost 

CPA Ussel 
Vecht 

- Frats - 
handeling 

Weekpark 
Enschede 
CPA AAD 
Oost Hengelo 

CPA AAD 
Oost Hengelo 

CPA IJssel 
Vecht Zwolle 

2.0 

2.0 

2.0 

13 mei 

13 mei 

13 mei 

16.08 

16.09 

tussen 
plm. 
16.10- 
17.00 

LCI 893 

LCI 893 

LCI 1117 

ambulance 11 

centralist 

centralist 

centralist/ver- 
pleegkundige afd. 
SEH 

2.0 13 mei 

gewondennest gaan opzetten bij het Van Heekpark, tegenover garage 
Roeloffzen. 
- De CPA AAD Oost vraagt de CPA Nijmegen om bijstand 

De CPA AAD-Oost geeft een voorwaarschuwing aan het Deventer 
Ziekenhuis. 

CPA IJssel Vecht vraagt bij de Spoedeisende hulp van het Sophia 
Ziekenthuis om een traumateam voor Enschede. Er is daar een ramp 
gebeurd, een vuurwerkfabriek is ontploft en een opslagplaats, met 
meerdere doden, diverse slachtoffers. De CPA meldt dat zij cr ook heen 
gaan met 5 ambulances van de regio IJssel Vecht en een geneeskundige 
combinatie (GNK). 
Op de vraag van het ziekenhuis of zij hun rampenplan in werking moeten 
stellen zegt 
CPA IJssel Vecht dat dat voorlopig nog niet hoeft. Zij weten nog niet 
waar de slachtoffers heen gaan, hoeveel het er exact zijn. Er wordt nu 
over 20-30 slachtoffers gesproken, en meerdere doden. CPA IJssel Vecht 
spreekt af dat zij de artsen van het ziekenhuis komen halen. Zij moeten 
eerst nog een Sigmateam oproepen. Met een kwartiertje zullen de artsen 
gehaald worden 

CPA iJssel Vecht roept mensen op die nodig zijn om met de GNK naar de 
ramp in Enschede te gaan. Afgesproken wordt dat de acht leden van het 
Sigmateam en de Sigmaauto naar de CPA IJssel Vecht komen. Het 
Sigmateam is om 16.45 uur compleet in Zwolle aanwezig voor vertrek. De 
brandweer zal bij de CPA ook de haakarmbak op halen. De GNK vertrekt 
kort daarna, met een politie-escorte naar Enschede. 

CPA IJssel Vecht roept een ambulance op en deelt de bemanning mee dat 
er een ramp is in Enschede, deelt daarbij mee dat Ussel Vecht er met 5 
ambulances naar toe gaat, met een volledige GNK, inclusief MMT. De 
CPA vraagt de bemanning het MMT van het Sophia ziekenhuis op te 
halen en naar de CPA te brengen. De bemanning vraagt of het dan gaat 
om een arts, een chirurg, een anesthesist en een verpleegkundige. De CPA 
Ussel Vecht bevestigt dat ze die moeten halen en naar de post in Zwolle 
moeten brengen: Het MMT staat over een kwartiertje klaar in het 

tussen 
ca. 
16.10- 
17.00 

CPA IJssel 
Vecht Zwolle 

CPA IJssel 
Vecht 

centralist/ 
Sigmateam 

LCI 1117 
dossier IGZ 

2.0 13 mei tussen 
plm. 
16.10- 
17.00 

CPA IJssel 
Vecht Zwolle 

CPA Ussel 
Vecht/ 
ambulance 
RAV IJssel 
Vecht 

LCI 1117 centralist/ 
ambulance 
bemanning 
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Versie _ Drstuffi : :Tijdstip- 
• 
_ t 

ham+ 11ng, ' 
jving gebeurte•i ; 

• 
• : rt : 
' É - 

beUdhting . Functio~•_ `- - Bron _ Organisa#i>t : 
•eedhelcl•.``"" 

CPA Ussel 
Vecht/ 

ambulances 
RAV Ussel 
Vecht 

AAD-Oost 

AAD-Oost 

tussen 
ca. 

16.10- 
17.00 

16.10 

16.11 

2.0 

2.0 

2.0 

13 mei 

13 mei 

13 mei 

LCI 1117 

LCI 893 

LCI 893 

Sophiaziekenhuis. 

CPA Ussel Vecht belt diverse ambulancemedewerkers om bemanningen 
compleet te krijgen. Iemand van de ambulancedienst (Raalte?) die zelf de 

centralist! 

ambulance 
CPA belt wordt gevraagd naar de post in Zwolle te komen om "het gebied bemanning 
af te dichten" in verband met de ramp in Enschede. 

De CPA AAD-oost waarschuwt de SEH van het Streekziekenhuis Midden centralist 
Twente. 

De CPA AAD-Oost deelt de OvD-G mee dat de Zaustat met twee CPA- centralist 
eentralisten/CGV'ers onderweg is naar het Van Heekpark, naar garage 
Roeloffzen. 

De CPA wordt versterkt met een derde centralist die op de CPA de CGV, 
die met de Zaustat naar het rampterrein is vertrokken, zal vervangen. 

LNA-D Gronau De leidinggevend Not-Arzt (LNA) uit Gronau vertrekt met de Brandweer 
Gronau van Glanerbrug naar het rampgebied. 

2.0 13 mei AAD-Oost Ca. 
16.13 

16.15 2.0 13 mei 

LCI 1247 
LCI 1261 

LCI af 
dossier IGZ 

LNA-D 
Gronau/ 
Feuerwehr 

Gronau 

AAD-Oost 

AAD-Oost 

CPA Ussel 
Vecht Zwolle 

CPA AAD- 

Oost Hengelo 

CPA AAD- 
Oost Hengelo 

CPA AAD- 
Oost Hengelo 

naar 
rampgebied 

Enschede 

CPA AAD- 

Oost Hengelo 

CPA AAD- 

Oost Hengelo 

gemeentehuis 
Enschede 

CPA AAD 
Oost Hengelo 

naar 

loodspost 
Walhofstraat 
Enschede 

2.0 

2.0 

13 mei 

13 mei 

vanaf 

ca. 

16.15 

16.17 

centralist 

centralist 

LCI 893 

LCI 893 

2.0 

2.0 

2.0 

Verschillende ambulances uit de buitenregio's melden zich. Zij worden 

door de CPA AAD-Oost naar het Van Heekpark gestuurd. 

De CPA AAD Oost vraagt bij het regionaal meldcentrum politie om de 
singel bij het Van Heekpark aan beide kanten af te sluiten, omdat daar 
groot wordt opgeschaald en omdat daar de S•gmatent wordt opgebouwd. 

Door een vertegenwoordiger van het Beleidsteam (BT) op het stadhuis in 

Enschede wordt aan de CPA meegedeeld dat het rampenplan in werking is 
gesteld. 

De CPA AAD-Oost geeft een voorwaarschuwing aan het Slingeland 
Ziekenhuis te Doetinchem 

Een ambulance van Ussel Vecht deelt aan de CPA IJssel Vecht mee dat 
zij naar de Walhofstraat in Enschede gaan. Daar is de loodspost en daar 

vindt de coordinatie plaats. De bemanning maakt melding van een hele 
grote brand maar weet niet wat er verder gebeurt De CPA IJssel Vecht 
vertelt hen dat er een vuurwerkfabriek is ontploft 

13 mei 

13 mei 

t3 mei 

16.17 

16.18 

ca. 
16.19 

BT Enschede 

AAD Oost 

ambulance 
RAV IJssel 
Vecht 

LCI 893 

LCI 893 

LCI 1117 

BT-lid 

centralist 

ambulancebe- 

manning 
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Versië Datum °T~ Plaats.: 

2.0 13 mei 16,19 gemeentehuis 
Enschede 

ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEDE 
Deelreconstructie cluster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen /CPA en ambulancezorg 

Organisatie 11esc1irljviug eheartenis/toelichting. :Functionaris = 

GHOR GGD 
Twente 

De HSGA Twente belt de CPA AAD-Oost met de mededeling dat hij nu 
een bulk ambulances uit de omliggende regio's heeft laten komen. Hij 

HSGA 

stuurt die allemaal naar de parkeerplaats bij het Avia tankstation aan de 
Al. Hij wil graag dat daar iemand van AAD Oost aanwezig is om hen 
verder wegwijs te maken en te begcleiden. Vooral de buitenlandse 
ambulances kennen heg noch steg. De CPA AAD Oost zegt toe dat men er 
voor zal zorgen dat de ambulances vanaf de parkeerplaats naar de plaats 
van de ramp worden geleid- 

Bron 

LCI 893 

2.0 13 mei 16.20 SNIT in 
Hengelo 

Sigmateam 
Twente 

LCI 893 Chauffeur 
Sigmateam Twente 

2.0 13 mei 16.20 AAD-Oost CPA AAD- 
Oost flengelo 

centralist LCI 893 

2.0 13 mei 

Het Sigmateam Twente meldt nog drie leden van het team te gaan ophalen 
bij het SMT in Hengelo en daarna naar het Van Heekpark te gaan. De 
CPA deelt mee dat daar het verzamelpunt is waar wordt opgeschaald en 
dat daar de Sigmatent moet worden opgezet. Ook de Zaustat komt naar 
die plaats. 

De CPA AAD-Oost deelt aan de politiemeldkamer mee dat er een groot 
aantal ambulances voor bijstand uit het land is opgeroepen en dat die 
gestuurd worden naar de parkeerplaats bij het AVIA-tankstation aan de 
Al. Gevraagd wordt er voor te zorgen dat daar iemand van de politie staat 
om deze ambulances te begeleiden. 
CPA Ussel Vecht belt de Meldkamer brandweer (Zwolle?) en deelt mee 
dat er een ramp in Enschede is. De Meldkamer brandweer heeft daar niets 
van gehoord. 
CPA Ussel Vecht laat de meldkamer weten dat de Geneeskundige 
combinatie (GNK) en dus ook de haakarmbak van de GNK richting 
Enschede moet worden gestuurd en vraagt aan de meldkamer of zij daar 
voor kunnen zorgen. Meldkamer brandweer zegt dat zowel de 
haakarmbak als een haakarmvoertuig naar hun toe komt. 
Een ambulance (94) meldt dat men met een deel van het MMT van het 
MST een zwaargewonde naar het MST in Enschede gaat vervoeren. 

tussen 
ca. 
16.20- 
17.00 

CPA IJssel 
Vecht Zwolle 

CPA Ussel 
Vecht/ 
Meldkamer 
brandweer 

centralist LCI 1117 

naar MST 
Enschede 

AAD Oost 
ambulance 94 

Bemanning 
ambulance 94 

AAD-Oost CPA AAD- 
Oost Hengelo 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

13 mei 

13 mei 

13 mei 

13 mei 

16.22 

16.23 

16.26 

16.30 

centralist De CPA AAD-Oost probeert contact te krijgen met de CGV'en van de 
Zaustat. Die reageren niet op de oproepen. 

LCI 893 

LCI 893 

LCI 893 

LCI 893 

centralist De CPA AAD-Oost probeert nogmaals contact te krijgen met de CGV'en 
van de Zaustat. Die reageren ook nu niet op de oproepen. 

AAD-Oost CPA AAD- 
Oost Hengelo 

AAD-Oost CPA AAD- 
Oost Hengelo 

centralist De CPA AAD-Oost probeert voor de derde keer contact te krijgen met de 
CGV'ers van de Zaustat. Die reageren nog steeds niet op de oproepen. 
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ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEDE 
Deelreconstructie cluster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen /CPA en ambulancezorg 

Tijdstip , Plaats 
handeling 

Verste 

2.0 

'Datum 
- 

13 mei 

, -. Beschrijving gebeurtenis/ toelichting ' Organlsstle 
(eenheid) 

LNA Gronau/ 
Dcutsch-land 

16.25 rampgebied 
Enschede 

Fune(ionaris • 

LNA 

Bron 

LCI af 
dossier IGZ 

2.0 13 mei 16.27 naar Van 
Heekpark 
Enschede 

LNA Gronau/ 
Deutschland 

LNA Gronau LCI af 
dossier IGZ 

2.0 13 mei 1630 C-PA AAD- AAD-Oost 
Oost Hengelo 

centralist LCI 893 

2.0 13 mei Ca 
16..10 

Bodden- 
kampsingel 
t.o. 
Roeloffzen 

Aankomst LNA Gronau met zijn commandowagen in het rampgebied: De 
straten zijn moeilijk doorgankelijk vanwege rondvliegend puin, mensen 
lopen in paniek rond, hij ziet zwaar- en lichtgewonde slachtoffers, er 
liggen ook doden op de weg. 

De LNA-D uit Gronau wordt opgevangen door de Nederlandse politie. 
Hij ontmoet op deze plaats ook een Nederlandse huisarts. Met deze 
huisarts en een gewonde verlaat hij noodgedwongen, vanwege acuut 
explosiegevaar, het gebied. Onder politie escorte rijdt hij naar het Van 
Heekpark waar hij zich meldt bij de OvD-G. Hier draagt hij de gewonde 
voor verdere behandeling over. 

De CPA AAD-Oost zoekt contact met de OvD-G bij het Van Heekpark en ° 
krijgt te horen dat de Zaustat daar is aangekomen en operationeel wordt 
gemaakt. De CPA vraagt aan de OVD-G te regelen dat de Zaustat de 
autotelefoon aanzet, zodat de CPA contact kan krijgen. De OVD-G vraagt 
de CPA na te gaan of er een sporthal in de buurt, b.v. bij de Hogeschool. 
beschikbaar is om gewonden naar toe te brengen,. 
De Zaustat is ter plaatse en parkeert in de nabijheid van de VC-wagens 
van de brandweer en de politie, aan de Boddenkampsingel bij garage 
Roeloffzen. 
De Zaustat test dan de communicatiemiddelen: er zijn 4 
mobilofoonkanalen (eerste mobilofoon: Kanaal 5 Enschede; tweede 
mobilofoon: Kanaal 27 rampenkanaal; derde mobilofoon: Kanaal 10 
rampenkanaal en vierde mobilofoon: politiekanalen, Duitse ambulances 
en heli's). Bovendien inventariseert de Zaustat de aanwezige ambulances 
en andere disciplines ter plaatse en wordt er met de OvD-G overlegd over 
de situatie. Het blijkt dat er om 16.30 uur ongeveer 10 ambulances ter 
beschikking staan bij het Van Hoekpark. 
Deze Zaustat is ,een tot verbindingswagen omgebouwde oude ambulance. 
In de Zaustat bevinden zich 4 mobilofoons, en twee mobiele telefoons die 
voorzien zijn van belkaarten, meer niet. De Zaustat wordt bemand door de 
beide CGV'en die hiertoe zijn opgeleid. De CGV'en hebben een 
onderlinge taakverdeling afgesproken. Zij hebben geen•administratieve 
ondersteuning. De zender van de Zaustat is niet sterk, de Zaustat wordt 
dan ook regelmatig " weggedrukt " door de VC-wagens van de brandweer 

AAD Oost 
Zaustat 

CGV LCI 893 
LCI d 
LCI e 
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ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEDE 
Deelreconstructie cluster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen /CPA en ambulancezorg 1 november 2000, versie 2.0 

Verste _ Datum. Tijdstip Functionaris - Bron Plaats 
handeling 

Nijmegen 

CPA Ussel 
Vecht Zwolle 

Organisatie 
(eenheid) 

Sigmateam 
Nijmegen 

CPA Ussel 
Vecht/ CPA 
AAD Oost 

2.0 

2.0 

13 mei 

13 mei 

1633 

16.38 

Lid Sigmateam 
Nijmegen 

centralist 

LCI 893 

LCI 893 
LCI 1117 

2.0 

2.0 

13 mei 

13 mei 

l" 

16,39 

DH V 
Enschede 

AAD Oost 
Zaustat 

Enschede 

Van 
Heekpark 
Enschede 

huisarts 

CGV 

- --Beschrijving gebeurtenis/ toelichting . 

en politie. 
Het 5igmateam Nijmegen belt met-de CPA AAD-Oosten vraagt of er ook 
een MMT en een haakarmbak uit Nijmegen nodig zijn. Dat wordt 
bevestigd door CPA AAD-Oost. 
De CPA Ussel-Vecht belt de CPA AAD-Oost met de mededeling dat er 
nu met 5 ambulances onderweg zijn. Als de centralist van AAD Oost 
meldt dat het om honderden gewonden gaat zegt de CPA Ussel Vecht toe 
nog meer ambulances (uit het land?) te zullen sturen. De centralist van 
AAD Oost vraagt om de ambulances te sturen naar de loodsplaats bij het 
AVIAtankstation. Al afslag 31. 
De CPA wordt door een huisarts verzocht om de Centrale Huisartsen Post 
in Enschede te bellen en te vragen of alle artsen die daar zijn, met hun 
materiaal naar het Van Heek park kunnen komen. 
De Zaustat meldt zich gereed bij de CPA. Meegedeeld wordt dat de 
autotelefoon van de Zaustat aan staat, naar dat de CPA moeilijk contact 
zal kunnen krijgen omdat alles overbezet is. Wet staat de mobilofoon 
permanent aan en kan er zo vanuit de Zaustat met de CPA worden 
meegeluisterd. De Zaustat vraagt om het Twenteborg Ziekenhuis in 
Almelo te bellen met de mededeling dat er een bus met 25 gewonden naar 
dit ziekenhuis onderweg is. 
Het MMT (anesthesioloog, chirurg, verpleegkundige) van het Twenteborg 
Ziekenhuis arriveert bij het Van Heekpark. Dit MMT meldt zich bij de 
reeds aanwezige leider van het MMT (anesthesioloog, anesthesie-
verpleegkundige) van het Medisch Spectrum Twente. 
De CPA AAD-Oost vraagt aan de OvD-G bij het; Van Heekpark om een 
inschatting van het aantal doden en gewonden. De OvD-G denkt dat er 
honderden gewonden zijn, het Van Heekpark dreigt vol te lopen. Het , 
aantal doden is nog niet te schatten. 
Omdat men in het Van Heek park ervan uit gaat dat er nog zeer veel 
gewonden zullen komen, is het belangrijk de aanwezige gewonden zo snel 
mogelijk af te voeren. Dit wordt grotendeels met bun-cen gedaan, de 
aanwezige ambulances willen de OvDG-en zo min mogelijk gebruiken, zij 
worden vastgehouden voor de zwaargewonden die nog zullen komen. 

LCI 893 

LCI 893 
LCI d 

2.0 13 mei 16.40 MMT 
Twenteborg 
Ziekenhuis 

AAD-Oost 

Van 
Heekpark 
Enschede 

CPA AAD- 
Oost Hengelo 

MMT ? (interview) 

2.0 13 mei 16.40 centralist LCI 893 
LCI 1248 
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1 november 2000, verste 2.0 

ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEDE 
Deelreconstructie cluster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen /CPA en ambulancezorg 

Vet ie ;. atum:; .Tq s P, „- Plaats . •- -_Orgë•nt dle 
":handeling <•' - (eenheid) 

" _- -Seschtijving-gebeu> nWtoelichting - Ftwetionris- 

2.0 13 mei 16.44 AAD Oost 

Enschede 
Van 
Heekpark 
Enschede 

Enschede 

Enschede. 

De Zaustat vraagt bij de CPA 2 TET-bussen aan. CGV 

Ilmn 

I,CI 968 

LCI 893 
LCI 968 

LCI 893 2.0 13 mei 16.44 DHV 
Enschede 

AAD-Oost 

huisarts 

2.0 13 mei 16.44 centralist LCI 893 

2.0 

CPA AAD- 
Oost Hengelo 

gemeente 
huis 
Enschede 
naar MST 
Enschede 
RCC 

13 mei 16.44 HSGA LCI 893 

2.0 

2.0 

13 mei 

13 mei 

GHOR GGD 
Twente 

AAD Oost 

GHOR GGD 
Twente 

AAD-Oost 

16.45 

16.47 

ambulance 4 

HSGA 

LCI 893 
LCI 968 
LCI 893 

2.0 13 mei 16.47 

De Centrale Huisartsen Post in Enschede stuurt op verzoek van de CPA 
AAD Oost alle artsen die daar aanwezig zijn met hun materiaal naar het 
Van Heek park. 

De CPA geeft op verzoek van de Zaustat aan de SEH van het Twenteborg 
Ziekenhuis door dat er een bus met 25 gewonden naar hen onderweg is. 
zonder daarbij nadere informatie te kunnen geven. 

De HSGA Twente vraagt aan de CPA Amsterdam het hel itmumateam te 
sturen en extra ambulances. 

Ambulance 4 gaat in opdracht van de Zaustat met een TI slachtoffer naar 
het MST Enschede. 

De HSGA Twente vraagt aan de CPA Rijnmond het helitraumateam te 
sturen en extra ambulances. 

De CPA AAD-Oost vraagt aan de politiemeldkamer om twee TET bussen 
voor het vervoer van gewonden naar de ziekenhuizen en naar de 
Pathmoshal te regelen en de bussen te sturen naar het Van Heekpark. 

De CPA geeft aan de Zaustat door dat de Pathmossponhal door de politie 
wordt ontruimd en gereed wordt gemaakt voor het opvangen van 
gewonden. Er moeten stretchers van de vliegbasis Twente komen. 
De LNA- D inventariseert bij de OvD-G het aantal benodigde 
geneeskundige hulpverleners en medische hulpmiddelen. Aansluitend 
regelt hij de komst van 6 helikopters. met elk een arts en twee 
reddingswerkers aan boord, ongeveer 18 chirurgen en anesthesisten, en 
veel materieel. 
Op verzoek van de OvDG neemt hij de leiding van een (tweede) "Duits" 
gewondennest op. zich. In dit gewondennest worden tussen de 140 en 160 
licht - half zwaar gewonden behandeld. Hij communiceert aanvankelijk 
met zijn eigen telefoon, hetgeen erg moeizaam gaat. Hij maakt daarom 
veelvuldig gebruik van de (politie) koerier. "ter ontvangt hij van de 

centralist CPA AAD- 
Oost Hengelo 

CPA AAD- 
Oost Hengelo 

'Van 
Heekpark 

LCI 893 

2.0 13 mei 16.47 AAD-Oost centralist LCI 893 

2.0 13 mei 16.50 LNA-Gronaul 
Deutschland 

LNA LCI af 
dossier IGZ 
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ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEDE 
Deetreconstructie cluster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen /CPA en ambulancezorg 

Versie-, Datum- Tij~ -- Organisati Funetióaaris - ,, Pl4stts 
hand 

MST 

Enschede 

Bron 

2.0 13 mei 16.50 MST Coordinator SEH LCI 893 

2.0 13 mei 16.52 CPA AAD- 
Oost Hengelo 

CPA AAD- 

Oost 
eentralist LCI 893 

2.0 13 mei 1652 CPA AAD- 

Oost Hengelo 
AAD-Oost Beleidsmede- 

werker AAD Oost 
LCI 893 
LCI 1126 

2.0 13 mei 1652 CPA AAD- AAD-Oost 
Oost Hengelo 

= Be cch*fEir•Eng•gebeurteni f ioelicltt rg 

OVDG een portofoon. 
Het MST laat weten aan de CPA AAD Oost dat er patiënten naar de 
verkeerde locatie in Enschede worden gestuurd. Het MST locatie 
Enschede heeft twee ingangen. De juiste locatie voor de opvang van 

slachtoffers (SEH) wordt opgegeven. 

De CPA AAD-Oost probeert de paraatheid in de regio Twente te 
herstellen. Een ambulance uit Almelo wordt daartoe in Almelo 
vastgehouden. 
Uit een bericht aan de CPA (17.00 uur) blijkt echter dat er geen 
ambulances van AAD-Oost (meer) staan op de post Almelo en evenmin 

op de post Hengelo. 

Op de CPA wordt afgesproken wie van de centralisten de communicatie 
met de Zaustat gaat onderhouden. Voor het overige hebben de centralisten 
geen onderlinge taakverdeling. De inmiddels gearriveerde 

beleidsmedewerker van de AAD-Oost gaat de werkzaamheden 
coordineren. 

De CPA deelt aan de Zaustat mee dat de opgeroepen traumaheli 's uit 
Duitsland, Amsterdam en Rotterdwn zich direct bij de Zaustat zullen in 

melden op een apart kanaal. Dat blijkt enige technische problemen te 
geven omdat het betreffende kanaal via een portofoon moet gaan. 

De verpleegkundige van de eerste ambulance (18) meldt zich na een lange 
tijd van radiostilte opnieuw bij de CPA. [tij vertelt dat zijn ambulance is 
geëxplodeerd en dat hij zijn chauffeur is kwijtgeraakt. Hij staat nu bij het 
CBB-gebouw aan de Voortsweg/Hulsmaatstraat, waar hij een 
gewondenn est wil inrichten. Er zijn al veel gewonden, maar hij staat er 
alleen voor. Hij vraagt of hier een Sigmateam kan komen. 

Vanuit de politiemeldkamer wordt meegedeeld dat de politie uit 
Oldenzaal de Duitse ambulances naar het Van Heekpark zal loodsen. 

Huisartsen uit Borne die hun hulp aanbieden worden door de CPA AAD 

Oost aan naar het gewondennest bij het CBB-gebouw aan de 
Voortsweg/Hulsmaatstraat gestuurd. 

De SEH van het MST Enschede geeft de opnamecapaciteit door en vraagt 
wat er kan worden verwacht aan slachtoffers. Ook het ziekenhuis in 
Deventer stelt die vraag. De CPA kan hier nog geen antwoord op geven. 

Centralist LCI 893 

2.0 13 mei 16.54 AAD Oost 

ambulance 18 

CBB-gebouw 
Voortsweg/ 

Huismaat- 
straat 

Enschede 

Politiemeld- 
kamer (7) 

Bome 

Verpleegkun-dige 
ambulance 18 

LCI 893 

2.0 

2.0 

13 mei 

13 mei 

16.58 

16.59 

Centralist 

huisarts 

LCI 893 

LCI 893 

Politiemeldka 

met 

huisartsen 

Borne 

SEN MST 
Enschedef 
Deventer 

2.0 13 mei 16.59 MST 
Enschede) 
Deventer 

Coordinator SEH LCI 893 
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ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEDE 
Deelreconstructie cluster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen /CPA en ambulancezorg 1 november 2000, versie 2.0 

-Versie , =;Datum- Tijdstip s`_Plaats . _©cgan~- 
- 

ziekenhuis ziekenhuis 

. Beschrijvinggebeurtenis%t[►elí tg Pnnctionaris.:.' 

2.0 

2.0 

13 mei 

13 mei 

17.00 

17.00 

naar SMT 
Hengelo 
Van Heek 
park naar 
CBB gebouw 
Enschede 

AAD Oost 

AAD Oost 
OVD-G 

bemanning 
ambulance 13 

OvD-G 

LCI 893 
LCI 968 

LCI 893 
LCI b 
LCI g 

2.0 13 mei 17.00 

Ambulance 13 vervoert in opdracht van de Zaustat - 
een T1 slachtoffer naar het SMT in Hengelo. 

De dienstdoende OvD-G gaat vanuit het Van Heek park naar het CBB 
gebouw om daar poolshoogte te nemen. Hij belooft de verpleegkundige 
van de eerste ambulance de door hem gevraagde hulp te zullen 
organiseren. Kon na zijn vertrek uit het CBB gebouw verneemt de OvD-G 
echter dat ook het CBB gebouw niet langer veilig is. Er wordt daarom 
geen extra hulp voor het CBB gebouw gemobiliseerd, Niet tang daarna 
wordt het gewondennest van het CBB gebouw verhuisd naar het Sparta 
terrein. 

Door de Zaustat wordt aan de CPA gevraagd om een centraal 
telefoonnummer open te laten stellen, waarop burgers algemene 
informatie kunnen krijgen en dit telefoonnummer aan de 7_austat door te 
geven. 

Ook het regionaal meldcentrum politie vraagt de CPA of er al een centraal 
telefoonnummer is voor algemene informatie. Dat blijkt niet het geval te 
zijn. De politiemeldkamer zal dat nu gaan regelen. 

Het Rode Kruis Enschede biedt de CPA EHBO'ers aan. De CPA verwijst 
naar het gewondennest bij het CBB-gebouw aan de - 
Voortswegz/Hulsmaatstraat 

De bussen waar de CPA om gevraagd heeft zijn onderweg. 

AAD Oost 
Zaustat 

Van 
Heekpark 
Enschede 

regionaal 
meld-centrum 
politie (?) 

Enschede 

CGV LCI 993 

2.0 13 mei 17.01 centralist LCI 893 

2.0 13 mei 17.02 

regionaal 
meld-centrum 
politie 

NRK 
Enschede 

meldkamer 
politie 
RAV Ussel- 
Vecht 

LCI 893 vertegen- 
woordiger NRK 

centralist 2.0 

2.0 

13 mei 

13 mei 

17.02 

17.05 

meldkamer 
politie (?) 
CPA IJssel 
Vecht Zwolle 

De CPA IJssel-Vecht vraagt aan de CPA AAD- Oost of de ziekenhuizen 'centralist 
en brandwondencentra gewaarschuwd moeten worden. Op verzoek van de 
CPA AAD Oost neemt de CPA IJssel-Vecht, op basis van het door de 
CPA AAD-Oost gemelde scenario van honderden gewonden c.q. doden, 
ook de coördinatie op zich een voorwaarschuwing te geven aan de 
ziekenhuizen in de buitenregio's (Zwolle, Meppel. Emmen. Heerenveen. 
Hardenberg, Hoogeveen, Flevoland en Arnhem) met het verzoek om 
eventueel gewonden uit Enschede op te vangen. CPA Ussel-Vecht 
waarschuwt ook de brandwondencentra in Groningen, Beverwijk en 
Rotterdam en vraagt bijstand van het brandwondenteam uit het 
Zuiderziekenhuis Rotterdam. 

LCI 893 

LCI 893 
LCI 1117 
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ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEDE 
Deelreconstructie cluster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen /CPA en ambulancezorg 

Versie 

2.0 

Organisatie _ _ 
(eenheid) , 

Datum 

13 mei 

Tijdstip 

17.05 

~ ving gebeurtenis/ toelichting _ _ Functionaris - 

eentmiist 

Plaats- 
handeling 

politiemeld 
kamer (?) 

Van 
Heekpark 
Enschede 

CPA IJssel 
Vecht Zwolle 

LCI 893 

2.0 13 mei 17.06 

politie 
meldkamer 

AAD Oost 
Zaustat 

CPA IJssel 
Vecht/ NVIC 

CGV 

2.0 13 mei vn,raf ca 
I Z I0 

LCI 893 
LCI 968 

LCI 1117 centralist 

naar 
Enschede 

Life Line 1 2.0 

2.0 

13 mei 

13 mei 

17.10 

17.12 AAD Oost CPA AAD 
Oost Hengelo 

LCI 893 

LCI 893 

piloot 

centralist 

2.0 13 mei 

De CPA krijgt gemeld dat het MMT uit Deventer met de politie uit 
Deventer onderweg is. Zij worden naar het Van Heekpark geloodst 

De Zaustat meldt dat er een bus met 12 en T3 gewonden op weg is naar 
het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winter swijk. 

De CPA IJssel Vecht belt eerst het Nationale Vergiftiging- en 
Informatiecentrum (NVIC) omdat men denkt dat de brandwondenteams 
via dit centrum worden gealarmeerd. Na interne ruggespraak deelt het 
NVIC mee dat deze alarmering niet via hen verloopt, dat er op de CPA 
protocollen moeten zijn voor de alarmering van de brandwondenteams. 

De Heli lire line 1 uit Amsterdam meldt zich bij de CPA in. 

Het Streekziekenhuis in Winterswijk wordt ingelicht over de komst van 
twee bussen met T2 en T3 gewonden. De CPA weet desgevraagd niet 
precies hoeveel gewonden er aan komen, over het getal 40-50 ontstaat 
enige consternatie bij de SEH, omdat daarvoor onvoldoende 
opvangcapaciteit is. Men zal echter de gewonden opvangen. 

De politiemeldkamer meldt aan de CPA AAD-Oost dat er twee doden zijn 
gevonden. De vindplaats wordt doorgegeven. 
Daarnaast wordt meegedeeld dat er een verbindingsbus van de KLPD uit 
Driebergen onderweg is. Deze bus wordt vanaf 13.00 uur de vaste locatie 
van het CoRT. Vanaf dat moment komt daar het CTPI bijeen. 
De Zaustat deelt aan de CPA AAD-Oost mee dat er weer een bus, nu met 
25 T2 en T3 gewonden naar het MST, locatie Oldenzaal, gaat. 

De CPA AAD-Oost verzoekt één van de ambulanceverpleegkundigen 
(tevens CPA centralist) naar de verzamelplaats bij het AVZA-tankstation 

te gaan staan om daar de buitenregionale ambulances op te vangen en 
door te geleiden. Op verzoek van één van de HSGA's voegt zich kort 
daarop een (leerling) ambulancechauffeur bij deze verpleegkundige. Deze 
chauffeur is in het bezit van een eigen auto met sterkere communicatie 
apparatuur dan de ambulances van de AAD-Oost. Van deze 
communicatieapparatuur zullen beiden later dankbaar gebruik maken. 

17.13 politiemeid- 
kamer (?) 

politiemeldka 
mer 

centralist LCI 893 
LCI 1131 

2.0 13 mei 17.15 AAD Oost 
Zaustat 

AAD-Oost 

Van 
Heekpark 
Enschede 

CPA AAD- 
Oost Hengelo 

CGV LCI 893 

2.0 13 mei 17.16 centralist LCI 893 
LCI j 
LCI 1249 
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ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCIIEDir 
Deelreconstructie cluster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen /CPA en ambulancezorg 

Dat"- . - --Tijdstip 

-' 
Versie 

2.0 

Plaats ,_ • Q  ïsátle • . _ , • 

.. handeling g? 

, -•> B•hy;•j•i,ng gebeurtenis/ tocliclféing•  :. _ . 

13 mei 17.20 gemeente 
huis 
Enschede 

GGD Twente 

Functionadir 

directeur 

 Bron 

LCI 893 

17.20 - Van 
Heekpark 
Enschede 

2.0 

2.0 

2.0 

13 mei 

13 mei 

13 mei 

AAD Oost 
OvD-G 

Sigmateam 
Twente 

CPA Ussel 
Vecht 

naar Van 
Heekpark 
Enschede 
CPA Ussel 
Vecht Zwolle 

17.20 

vanaf 
ca. 
17.27 

LCI af 
dossier 1GZ 

LCI 893 

LCI 1117 

OVD-G 

Chauffeur 
Sigmateam 

centralist 

De directeur GGD Twente neemt contact op met de IISGA Twente. 
Meegedeeld wordt dat de CdK is ingeschakeld en dal de gemeentelijke 
diensten worden opgeschaald. Er is behoefte aan een situatierapport. De 
FISGA zegt dat er gezien de chaos nog geen overzicht is. Hij vraagt de 
directeur GGD via de burgemeester van Enschede en de CdK bij het 
ministerie van Defensie toestemming te regelen dat de vliegbasis Twente 
als opvanglocatie kan gaan dienst doen, ingeval er honderden doden 
zouden zijn. 
De OvD-G verzoekt de LNA Gronau om in Duitsland traumatologische 
bedden en brandwonden bedden beschikbaar te stellen. 

Het Sigmatcam Twente meldt de CPA AAD-Oost dat zij naar het 
gewondennest aan.het Van Heekpark rijden maar nog steeds geen 
politiebegeleiding hebben. 
De CPA Ussel Vecht belt de SEH's van een aantal ziekenhuizen. de 
brandwondencentra in Rotterdam worden via de CPA Rijnmond gevraagd 
een brandwondenteam naar Enschede te sturen. De brandwondencentra in 
Beverwijk en Groningen ontvangen een voorwaarschuwing om zich voor 
te bereiden op de eventuele komst van slachtoffers uit Enschede, evenals 
de beide ziekenhuizen in Zwolle en het ziekenhuis in Meppel. 
De Ambulanceverpleegkundige van AAD-Oost deelt mee dat er nog steeds 
geen ambulances bij het AVZA tankstation zijn aangekomen. Wel heeft 
men gehoord dat er ambulances aan de overkant kant zouden staan, bij de 
parkeerplaats Frans op den Bult. Het blijkt dat de CPA/2austat inderdaad 
ook ambulances naar die plaats dirigeert. 
Omdat er geen ambulances bij het AVZA tankstation beschikbaar zijn. 
krijgen de daar als enige aanwezige verpleegkundige en de chauffeur van 
AAD-Oost de opdracht van de CPA om naar een ongeval in Oldenzaal te 
gaan. 
De CPA's in Drenthe en Rijnmond nemen contact op met de CPA Ussel 
Vecht om af te stemmen hoeveel ambulances men naar Enschede zal 
sturen. Rijmond stuurt 5 en Drenthe stuurt 2 ambulances. Deze 
ambulances worden door de CPA Ussel Vecht verwezen naar de 
loodspost bij het Aviatankstation aan de Al, afslag 31. 

2.0 13 mei 17.28 AVIA 
Tankstation 

AAD Oost 
ambulance 

Ambulanceverplee 
gkundige 

LCI 893 
LCI 1249 
LCI j 

2.0 13 mei tussen 
17.30- 
17.50 

v 

CPA's in 
Drenthe 
(Assen) en 
Rijnmond 
(Rotterdam) 

CPA Drenthe 
en CPA 
Rijnmond 

centralist LCI 1117 
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ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEDE 
Deelreconstructie cluster ó 

Geneeskundige hulpverleningsketen /CPA en ambulancezorg 

Datum- Tijdstip Versie 

2.0 2.0 

Organisatie 

MST 

- Plaats 
handeling 

MST 
Enschede 

13 mei 1732 

Bron 

LCI 893 

Functionaris 

Voorzitter Raad 
van Bestuur 

2.0 13 mei 17.37 Brandweer 
Enschede 

Brandweer 
Enschede 

centralist LCI 893 

2.0 13 mei 17.40 LNA 
Deutsch-landt 
Gronau 

AAD-Oost 

LNA LCI af 
dossier IGZ 

2.0 13 mei 17.40 

Van 
Heekpark 
Enschede 

CPA AAD- 
Oost Hengelo 

Politiemeld- 
kamer (?) 

Glanerbrug 

centralist LCI 893 

2.0 13 mei 17.41 

Beschrijving gebeurtenis/ toelichting, 

Vanuit het MST Enschede wordt personeel aangeboden om in het 
rampgebied zelf ondersteuning te geven. Met de CPA wordt afgesproken 
dat artsen en verpleegkundigen van het ziekenhuis naar het gewondennest 
bij het Van Heekpark zullen gaan. 

De Brandweer Enschede vraagt aan de CPA AAD-Oost iemand te sturen 
voor psychische bijstand. Als blijkt dat de brandweer traumazorg wil 
aanvragen wordt afgesproken dat de brandweer hierover wordt 
teruggebeld door de HSGA Twente. 
De LNA-D/ Gronau deelt de OvD-G in het Van Heek park mee dat er in 
de naburige Duitse ziekenhuizen 233 bedden beschikbaar zijn, waarvan 
14 IC bedden en 19 brandwondenbedden voor volwassenen en 15 
brandwondenbedden voor kinderen. 
De GNK regio Ussel-Vecht komt aan bij de parkeerplaats aan de At. bij 
de afslag 31 AVZA-tankstation. Daar blijkt niemand aanwezig te zijn om 
hen op te vangen en te begeleiden naar het rampterrein in Enschede. 
Uit een verzoek van de politiemeldkamer aan de CPA om ondersteuning 
door het RIAGG blijkt dat het RIAGG Enschede alle personeel heeft 
ingezet en voor ondersteuning verwijst naar de SEH van een ziekenhuis. 

Op verzoek van de LNA-D/ Gronau wordt bij de grenspost Glanerbrug 
een Duitse loodspost ingericht. Van hieruit worden voortaan de benodigde 
hulpverleners en materieel onder politie begeleiding naar de 
gewondennesten vervoerd. 
In Osnabruck wordt een container gereed gehouden met 80 intensieve 

behandelingseenheden, waaronder complete beademingsapparatuur. 
Een ambulance (24) uit Nijmegen meldt zich eveneens in vanuit de 
parkeerplaats van het AVZA tankstation aan de Al. Er is nog steeds 
niemand van de AAD-Oost aanwezig. Men weet niet wat te doen. 
Er blijkt sprake van een misverstand: omdat ambulance 01 van de AAD-
Oost naar een spoedgeval is gezonden heeft de Zaustat ter vervanging 
ambulance 902 van de regio IJssel-Vecht als coördinatiepunt aangewezen. 
deze staat echter aan de andere kant van de Al. op de parkeerplaats bij 
Frans op den Bult. De twee parkeerplaatsen zijn door elkaar gehaald. De 
Zaustat zal dat corrigeren. 

Vanaf 17.45 uur melden zich de ambulances uit de buitenregio's die 

Politiemeld 
kamer (?) 

LNA 
Deutsch-land/ 
Gronau 

centralist LCI 893 

2.0 13 mei 17.42 LNA LCI af 
dossier IGZ. 

2.0 13 mei 17.42 AVIA 
tankstation 

ambulance 
GGD 
Nijmegen 

Ambulancebe- 
manping 

LCI 893 

2.0 13 mei 17.45 naar AVIA ambulances Ambulancebemann LCI 893 
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Verste Dafirm aTijdstlp .Plaats: _ 

._ handeling 

org bate_ 
-,'(eenheid} ', 

• I•Sch•Jving•gebeurt•is/ toellc•ing ,' •• 

2.0 13 mei 

Tankstation 

CPA 
Flevoland- 
Almere/ 
GNK Ussel 
Vecht 

17.45 

buitenregio's 

CPA 
Flevoland! 
GGD IJssel 
Vecht 

Func#onaris 

ingen 

centralist LCI 893 

2.0 13 mei ca 17.45 ziekenhuizen 
in Enschede, 

Almelo. 
Oldenzaal en 
Deventer 

CPA Ilssel- 
Vecht Zwolle 

MST/ 
Deventer- 
ziekenhuis) 
Twente-barg 
ziekenhuis 

RAV Ussel- 
Vecht 

SEH LCI 893 

2.0 13 mei 17.48 

daarop door de CPA naar de parkeerplaats bij het AVZA-tankstation 

worden gestuurd. 

De CPA Flevoland meldt aan de CPA AAD-Oost dat hun ambulances en 

GNK nu bij de loodspost aan de Al bij het AVZA-tankstation slaan, maar 
daar, op enkele politiemensen na, niemand hebben aangetroffen. De 
politiemensen weten niet wat ze moeten doen met die bijstand. De CPA 
AAD-Oost deelt mee dat er mensen van hen aankomen. 

Ook de GNK en het MMT uit Ussel-Vecht en de materiaalwagen van de 
GNK uit de regio Noordwest-Veluwe staan (nog steeds) op de 
parkeerplaats bij het AVIA-tankstation op politiebegeleiding te wachten. 

De ziekenhuizen in Enschede, Almelo, Oldenzaal en Deventer vragen bij 
de CPA of er nog gewonden komen. Zij hebben opgeschaald en hebben 
dus voldoende capaciteit. De CPA deelt mee geen meldingen te hebben 

gekregen over het vervoer van gewonden. 

De CPA Ussel-Vecht geeft aan de CPA AAD Oost een tussenstand van de 
gevraagde bijstand. Zij geven daarbij op welke andere CPA's (Rotterdam, 
Friesland, Drenthe) reeds om bijstand zijn gevraagd, welke (beide 

ziekenhuizen in Zwolle. ziekenhuis in Meppel en welke 
brandwondencentra. Het Zuiderziekenhuis in Rotterdam heeft laten weten 
een brandwondentertm naar de loodspost Al bij het AVIA-tankstation te 
zullen sturen. Bij die gelegenheid deelt de CPA Ussel-Vecht ook mee dat 
hun GNK op deze loodspost staat te wachten maar verder niemand heeft 

aangetroffen. 

De bemanning van de Haakarmbak/GNK van Ussel Vecht belt de CPA 

Ussel Vecht. Ze staan bij AVZA tankstation, maar daar blijkt geen 
loodspost te zijn. Er staat niemand. De bemanning vraagt om overleg met 

de politiemeldkamer en verzoekt over het resultaat terug te bellen. 

CPA Ussel Vecht belt de meldkamer van de politie met de mededeling dat 
ze de GNK op de loodspost hebben staan bij afslag 31 bij het 
AVIAtankstation. (Nadere informatie over dit gesprek ontbreekt). 
CPA IJssel Vecht belt met het hoofd van de CPA AAD Oost en vertelt dat 
zij de complete GNK op de loodspost hebben staan, iets voorbij afslag 31 
bij het Avia tankstation. Maar daar zien ze verder niemand. Men wil daar 

Centralist LCI 893 
LCI 1117 

2.0 13 mei ca. 
/7.50 

AVZA- 

tankstation 
Enschede/CP 
A Ussel 
Vecht Zwolle 

GNK Ussel 

Vecht/CPA 

Ussel Vecht 

bemanning 

GNK/centralist 

LCI 893 

LCI 1117 
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ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEDE 
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Geneeskundige hulpverleningsketen /CPA en ambulancezorg 

V ege - x D•t• Tij~ - Plaatsi Organische 
(einheidS 

.,•> - • chdj ng-gebeurteeniis/ toelichting•r.: _ _. Func onatis Bron 

2.0 13 mei ca 17.50 CPA Utrecht CPA Utrecht 

weggehaald worden. De CPA AAD Oost zegt toe er een auto heen te 
sturen. Er stond een ambulance van AAD-Oost, maar deze blijkt weg te 
zijn gehaald in verband met een spoedrit. 
De CPA Ussel Vecht meldt vervolgens de stand van zaken rond hun 
coordinatie voor AAD Oost. De drie brandwondencentra Beverwijk, 
Rotterdam en Martini Groningen zijn inmiddels gewaarschuwd. 
Rotterdam stuurt een brandwondenteam naar de loodspost. De beide 
Zwolse ziekenhuizen zijn op de hoogte gebracht. evenals de 

Diaconesseziekenhuis in Meppel. Het hoofd van de CPA AAD Oost 
vraagt of de CPA Ussel Vecht ook nog contact heeft met andere CPA's. 
want hij heeft begrepen dat de CPA IJssel-Vecht het aantal ambulances 

dat naar Twente komt zal coördineren. CPA Ussel Vecht bevestigt dit en 

meldt dat Rijnmond 5 ambulances stuurt. Drenthe zal zoveel sturen als 
men kan missen. Friesland gaat nog na wat men kan sturen. 

De CPA Utrecht vraagt om informatie aan de CPA Ussel Vecht om te 

kunnen bepalen hoeveel ambulances zij moeten sturen. CPA Ussel Vecht 
zegt dat de situatie wat chaotisch is maar dat de CPA AAD Oost nog 
steeds om ambulances vraagt. Er schijnen honderden gewonden te zijn. 
CPA Utrecht vraagt om nadere gegevens in te winnen, de GHOR moet 

toch in Twente in werking zijn. Voorlopig probeert Utrecht 6 ambulances 
naar Enschede te sturen. 

Een van de ziekenhuizen wil weten of het juist is dat er verpleegkundigen 
naar de Pathmoshal moeten gaan, aangezien deze aan de SEH moeten 

worden onttrokken. Door de CPA wordt dit ontkend. Er is daar een 
Sigmateam en er worden lichtgewonden behandeld. 

Omstreeks dezelfde tijd belt een huisarts, die met enkele collega's bij de 
Pathmoshal staat, dat er daar niets meer te doen is , hij vraagt of zij zich 
elders verdienstelijk kunnen maken. Door de CPA wordt aan de Zaustat 

gevraagd gewonden naar de Pathmoshal te sturen. 

CPA IJssel Vecht meldt aan zijn GNK die bij het AVIA tankstation staat 

dat zij op de juiste loodspost staan, maar dat de ambulance die AAD Oost 
daar had staan even weg moest voor een spoedrit. De bemanning van de 

GNK meldt dat ze nu achter de politie aanrijden en richting Oldenzaal 
gaan. 

centralist LCI 1117 

2.0 13 mei 17.50 ? ? arts LCI 893 

2.0 13 mei 17.50 Pathmoshal 

Enschede 
huisarts huisarts LCI 893 

2.0 13 mei ca 17.55 CPA IJssel 
Vecht 

ZwolieJGNK 
bij AVZA 
tankstation 

CPA Ussel 
Vecht/GNK 
IJssel Vecht 

centralist/bemanni 
ng GNK 

LCI 1117 
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Versie -Datum T(jdstip_,- -_ Plaats 

2.0 13 mei 17.56 CPA 
Arnhem/ 
CPA 
Groningen 

ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEDE 
Deelreconstructie cluster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen /CPA en ambulancezorg 

Organisatie Beschrijvinggebltenisf toelïehting eur-_ 

CPA 
Arnhem/ 
CPA 
Groningen 

CPA Arnhem belt CPA Ussel Vecht met de mededeling dat er vier 
ambulances, één uit Zevenaar, en drie uit Arnhem onderweg zijn. 
CPA Ussel Vecht vraagt of deze ambulances zich willen melden bij de 
loodspost en niet bij de CPA AAD Oost. Volgens CPA Arnhem hebben 
de ambulances de mededeling meegekregen om naar de loodspost bij de 
afslag 31 te gaan. Daar horen ze verder. 
CPA Groningen belt CPA IJssel Vocht en meldt dat ze in ieder geval S 
extra ambulances onderweg hebben, dat er in totaal 9 komen. Er kunnen 
er eventueel nog meer gestuurd worden. 

Functionaris 

centralist 

Bron . 

LCI 1117 

2.0 13 mei 17.58 RIAGG 
Almelo 

RIAGG 
Almelo 

RIAGG 
medewerkers 

LCI 893 

2.0 13 mei 18.00 BT Enschede HSGA 
Twente 

HSGA LCI 893 
LCI 1117 

2.0 13 mei 18.00 naar Van 
Heekpark 
Enschede 

GNK IJssel 
Vecht 

Twee verschillende personen van het RIAGG Almelo en RIAGG Hengelo 
bieden aan om te helpen. Op dat aanbod wordt door de CPA niet 
ingegaan omdat het niet duidelijk is hoe het op dat moment met de opvang 
is gesteld. 

Blijkens de gegevens van zowel de CPA IJssel-Vecht als de IiSGA 
Twente zijn er op dit moment een groot aantal ambulances uit de 
buitenregio's beschikbaar: CPA Friesland: 7; CPA Groningen: 9; CPA 
Drenthe: 9; CPA Utrecht: 6; CPA Arnhem: 4; CPA Nijmegen: 9; CPA 
Apeldoorn: 1 l; CPA Flevoland: 6; CPA Ussel-Vecht: 7; CPA Rijnmond: 
6, CPA Amsterdam: 10. 

De GNK van IJssel-Vecht vertrekt met politiebegeleiding naar de Zaustat 
bij het Van Heek park. Van daar uit gaat de GNK naar het gewondennest 
bij het Spama terrein aan de Kotkampweg. Na aankomst dienen zich hier 
nauwelijks gewonden aan. Het MMT regio IJssel-Vecht heeft één licht 
gewonde behandeld. 

CPA IJssel Vecht wordt gebeld door een van hun ambulancebemanningen 
(?) Deze deelt mee dat ze allemaal staan te wachtets bij het rampterrein. 
Het is een gigantische puinhoop, er is een rookkolom van een paar 100 
meter hoog, men kan het rampterrein niet in. Er staan 3 trauma heli's op 
het veld. Het is een massa van geel en groen van EHBO'ers en 
Sigmateams e.d. Maar ze kunnen absoluut niet naar het rampterrein toe. 
De eerste gewonden, licht gewonden, zijn al weg. Maar men weet niet of 
er nog zwaargewonden worden gevonden. Het kan nog wet uren kan 
duren voordat men weer terug kan naar Zwolle. 

Doordat er spontaan gewondennesten worden gevormd is het voor de 

LCI 893 
dossier IGZ 

2.0 13 mei ca 18.00 Van 
Heekpark 

ambulance 
RAV Ussel 
Vecht 

LCI 1117 ambulancebe- 
maning 

2.0 13 mei _ 18.00 Spartaterrein AAD CGV/ver- LCI 893 

Inspectie voor de Gezondheidszorg Blad 27 van 72 



ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEDE 
Deelreconstructie cluster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen /CPA en ambulancezorg 1 november 2000, versie 2.0 

ersie > _DafuM à rT ¢StIP. Plaats , 
`handelidg 

Enschede 

Orga•ïisatie ' 
(eenheid) 

Besehdjvi9g gebeukt &, tofllchling, _ Bron 

Oost/Zaustat/ 
ambulance 12 

AAD Oost/ 
ambulance 12 

2.0 13 mei 18.00 Spahater 
rein Ereschede 

Fuuuctïaeu► _ 

pleegkundige 
ambulance 18 

Verpleegkun 
dige ambulance 12 

Zaustat niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn. Volgens ambulance 12 
van de AAD-Oost zouden er geen gewonden meer zijn bij het 
gewondennest op het Spaha terrein. 
Kort daarop belt de verpleegkundige van de eerste ambulance via de 
mobilofoon van ambulance 12 met de mededeling dat er net een bus met 
gewonden vanaf het CBB gebouw is vertrokken. De verpleegkundige staat 
nu aan de Kotkampweg bij het Sparta terrein waar een nieuw 
gewondennest zal worden ingericht voor de gewonden die zich vanuit de 
wijk kunnen aanmelden. Ook de huisartsen zijn vanuit het CBB gebouw 
meegekomen. De CPA stelt de Zaustat in kennis van de verplaatsing van 
het gewondennest. 

De GNK regio Ussel-Vecht wordt naar het Spartaterrein geleid. Deze zet 
hier een Sigmatent op. 

De Duitse helibemanning die inmiddels bij het Van Heekpark is 
aangekomen vraagt via de Zaustat aan de CPA nog drie Duitse heli's op te 
roepen (Sanderbusch, Siegen en Bieleveld). 

LCI 893 

2.0 13 mei 18,00 AAD 
OosUGNK 
IJssel Vecht 

Duitse heli's 

centralist LCI 893 

2.0 13 mei 18.00 helibemanning LCI 893 

naar Spahater 
rein 

Van 
Heekpark 
Enschede 

GGD 
Rotterdam 

CPA Ussel 
Vecht Zwolle 

2.0 

2.0 

13 mei 

13 mei 

tussen 
18.00- 
19.00 

ca 
18.06- 

18.17 

GGD 
Rotterdam 

CPA IJssel 
Vecht 

LCI 1117 

LCI 1117 

De GGD Rotterdam belt-de CPA Ussel Vecht en vraagt of iemand GGD functionaris 
informatie kan verstrekken over Enschede. CPA Ussel Vecht deelt met 
dat zij coördineren. GGD Rotterdam heeft op dit moment voor bijstand 6 
ambulances klaar staan en vraagt of dat het nog zinvol is dat deze naar 
Enschede gaan. CPA IJssel Vecht vindt het zinvol, want er zijn meer dan 
100 zwaargewonden. GGD Rotterdam zegt dat het duidelijk is en dat met 
de CPA Rijnmond is afgesproken dat de 6 ambulances naar de loodspost 
gaan. 
Op de vraag van CPA Ussel Vecht hoe het staat met het brandwonden 
team zegt de GGD dat zij dat via de CPA Rijnmond moeten vernemen. 
daar bemoeien •ji zich niet mee. 
CPA IJssel-Vecht geeft het ziekenhuis in Hardenberg een centralist 
voorwaarschuwing over de ramp in Enschede. CPA Ussel Vecht deelt mee 
dat in tegenstelling tot wat op teletekst staat, het gaat om meer dan 100 
zwaargewonden waarbij het best mogelijk zou kunnen zijn dat er ook 
patiënten naar dit ziekenhuis komen. Zo gauw men daar meer over weet 
wordt het ziekenhuis gewaarschuwd. 
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Fiinctionaris 

CPA IJssel Vecht belt met de SEH van het Bethesda ziekenhuis in 
Hoogeveen en geeft een voorwaarschuwing in verband met de ramp in 
Enschede. Het Bethesda ziekenhuis blijkt nog van niets te weten. CPA 
IJssel Vecht legt uit dat daar een vuurwerk opslagplaats in de lucht is 
gegaan. Er zijn honderden doden en meer dan 100 zwaargewonden. Het is 
dus mogelijk dat ook van dit ziekenhuis gebruik moet worden gemaakt. 
Zo gauw de CPA daar meer over weet, hoon men dat. Maar het geheel 
kan nog wet uren gaan duren. In tegenstelling tot wat op teletekst staat 
heeft CPA IJssel Vecht doorgekregen dat er meer dan 100 doden, en meer 
dan 100 zwaargewonden zijn. Op de vraag van het Bethesda ziekenhuis of. 
ze ook rekening moeten houden met brandwonden bevestigt CPA IJssel 
Vecht. 
CPA Ussel Vecht belt ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen en deelt 
aan-de SEH mee dat eihonderden gewonden zijn in Ehschede. Men heeft 
daar van de ramp,gehoord en weet niet meer dan dat er 1 dode zou zijn. 
CPA Ussel Vecht zegt dat zij andere berichten hebben en dat het daar een 
chaos.is: heel veel brandwonden, Aangezien de slachtoffers straks 
verspreid worden, wordt alvast even een vooraankondiging,gegeven. Ook 
Heerenveen kan gewonden krijgen. 
CPA IJscel Vecht belt vervolgens ook het Scheperziekenhuis in Emmen 
een geeft een voorwaarschuwing 
CPA Ussel Vecht belt het Deventer ziekenhuis en geeft een 
voorwaarschuwing in verband met de ramp in Enschede. Daar blijkt men 
nog van niets te weten. CPA IJssel Vecht zegt dat er een ramp is met 
diverse doden en waarschijnlijk honderden gewonden. Er is een 
vuurwerkfabriek in de lucht gevlogen, midden in het centrum van 
Enschede. De binnenstad brandt daar zo`n beetje. Er zijn dus veel 
slachtoffers, die misschien ook tsaar het Deventer Ziekenhuis worden 
vervoerd, vanwege de spreiding van slachtoffers. 
De OvD-G Nijmegen meldt zich bij de CPA AAD-Oost met een GNK, hij 
is onderweg naar Eetschede. Hij wordt door de.CPA naar het AVZA- 
tankstation verwezen. Daar aangekomen krijgt de OvD-G Nijmegen de 
opdracht om met de GNK naar een iets verder,weg gelegen 
industrieterreintje te rijden. Na ongeveer 30 minuten wachten krijgt de 

2,0 13 mei 18.10 naar AVZA 
Tankstation 

ambulancedie 
nst/ GGD 
Nijmegen 

OvD-G LCI 893 
LCI aq 
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OvD-G de opdracht om met de GNK naar Miracle Planet te gaan en daar 
een gewondennest in te,richten. Met politie begeleiding gaan zij daarheen. 

•undiQnstrtc __ • Brat. ,- . 

2.0 13 mei 18.10 AVZA 
Tankstation 
Enschede 

AAD Oost loodspost- 
functionaris 

LCI 893 
LCI j 
LCI 1249 

2.0 13 mei 18.12 Hengelo Apotheek Apotheker 

2.0 13 mei 18.15 

LCI 893 
dossier 1GZ 

LCI 893 AAD Oost AVZA 
Tankstation 
Enschede 

Van 
Heekpark 
Enschede 

De ambulanceverpleegkundige en chauffeur die in Oldenzaal hulp hebben 
verleend keren naar het AVIA tankstation terug. De verpleegkundige 
wordt door de CPA verzocht daar een loodspost in te richten en de functie 
loodspost functionaris op zich te nemen. Met behulp van de chauffeur 
ontvangt en registreert hij de ambulances, regelt hij de politie bijstand ( de 
politie stond met 10 motoren klaar), onderhoudt hij contacten met de CPA 
en de Zaustat en zorgt hij voor de logistiek. De communicatie met de 
Zaustat blijkt technisch niet gewaarborgd, de afstand is te groot. Daarom 
maken beiden gebruik van de privé communicatieapparatuur van de 
ambulancechauffeur. Via dienst privé portofoon en privé mobiele telefoon 
is communicatie wel mogelijk. 

Een apotheker uit Hengelo biedt via de CPA AAD-Oost aan extra 
materialen te leveren voor de gewondennesten. Hij geeft zijn 
telefoonnummer door en zal door de CPA worden teruggebeld. 

De loodspost functionaris geeft door dat er 12 ambulances gereed staan en 
drie GNK's. 

Het blijkt dat Zaustat, noch via de portofoon, noch via de mobiele 
telefoon. contact kan krijgen met de loodspostfunctionaris. De onderlinge 
contacten verlopen daarom voorlopig via de CPA. Vanuit de Zaustat 
wordt tevens meegedeeld dat er bij de console van alles verkeerd zit. Om 
dat te herstellen wordt de stroom er door de CGV en afgehaald, maar 
daardoor zijn ook alle verbindingen verbroken. Die moeten eerst door de 
CGV en worden hersteld. 

CPA Friesland belt CPA IJssel Vecht en deelt mee dat er van hen 7 
ambulances onderweg zijn. 
Ze vragen of de CPA Ussel Vecht enig idee heeft hoeveel ambulances er 
nodig zijn. CPA Ussel Vecht zegt dat er tot nu toe, in tegenstelling tot wat 
op teletekst te zien is, toch wel meer dan 100 zwaar gewonden zijn. Na 
ruggespraak deelt de CPA Friesland mee dat er acht ambulances 
onderweg zijn, die er allemaal op de hoogte van zijn dat ze zich moeten 
melden bij de loodspost bij de A 1. Verder deelt de CPA mee dat ze nog 

2.0 13 mei 18.16 AAD 
Oost/Zaustat 

loodspost- 
functionaris 

CGV LCI 893 

2.0 13 mei 18.19 CPA 
Friesland 
Leeuwarden/ 
CPA 
Groningen 

CPA 
Friesland/ 
CPA 
Groningen 

centralist LCI 1117 
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O anL•aiie 
; («nhèld) 

une onstris . bron 

politiemeid 
kamer (?) 

politiemeld 
kamer (?) 

2.0 

2.0 

2.0 

13 mei 

13 mei 

13 mei 

18.20 

18.22 

18.22 

AAD Oost CPA AAD 
Oost Hengelo 

AAD Oost CPA AAD 
Oost Hengelo 

centralist 

centralist 

centralist 

.. .-, = Besd►d•rving gebeurteinw,toét chting _; 

bezig zijn en dat het kan zijn dat ze nog meer personeel bereiken. 'We 
gaan gewoon door tot dat jullie zeggen: stop." 
CPA Groningen meldt dat zij 11 ambulances op weg heeft naar Enschede. 
en eert ambuteam. CPA Ussel Vocht zegt dat dit wel voldoende is. 
Er is volgens een mededeling van de politiemeldkamer aan de CPA AAD 
Oost nog een MMT uit Apeldoorr, onderweg. 
De CPA vraagt aan de loodspostfunctionaris om alle ambulances die bij 
het AVZA tankstation binnenkomen-aan te melden bij de Zaustat. 
De CPA belt het Actiecentrum van de GGD en geeft het telefoonnummer 
en de informatie van de apotheker door. Deze apotheker leven op verzoek 
van het tijdelijk opvangcentrum op de Vliegbasis Twente een voorraad 
van de meest noodzakelijke geneesmiddelen, omdat hier onvoldoende 
geneesmiddelen beschikbaar zijn. Hetzelfde geldt voor de Diekmanhal. 
waar evacués worden opgevangen. Degenen die daar zijn opgevangen, 
zijn ook hun medicijnen'kwijt. De apotheker kan nagaan welke 
medicijnen de evacués gebruiken. 
De CPA deelt het Actiecentrum GGD tijdens dit gesprek ook nog mee dat 
de voorzitter van het bestuur van de verpleeghuizen en verzorgingshuizen 
in de regio aanbiedt om de huizen open te stellen voor de verzorging van 
gewonden. 
De CPA krijgt bericht vanuit de bus die, met een politie-escorte, weer op 
de terugweg is naar Enschede, dat het 5treckziekenhuis Koningin Beatrix 
in Winterswijk had gerekend op zwaargewonden. Dat bleek niet het geval 
te zijn. Dit ziekenhuis wil voortaan tijdig geïnformeerd worden over het 
aantal en soort bewonden. 

LCI 893 

LCI 893 

LCI 893 
IGZ dossier 

2.0 13 mei 18.22 TET bus op weg van 
Winterswijk 
naar 
Enschede 

Arkestadion/ 
Miracle 
Plant 
Ereschede 
CPA Ussel 
Vecht "Zwolle 

? LCI 893 

2.0 13 mei 18.23 CGV De Zaustat vraagt aan de CPA AAD- Oost om politieassistentie te sturen 
naar Miracle Planet. in verband met de opvang van ontheemden. 

AAD 
Oast/Zaustm 

CPA Ussel 
Vecht 

LCI 893 

2.0 13 mei ca. 
18.25 

centralist, CPA Ussel Vecht meldt aan de CPA Friesland dat men geen ambulances 
meer hoeft te sturen, behalve de 8 die al toegezegd zijn. CPA Ussel Vecht 
vraagt hen er rekening mee te houden dat de ambulances uren weg zullen 
blijven en na te gaan welke consequenties dat kan hebben voor hun eigen 
paraatheid. CPA Friesland zegt dat er een paar bemanningen voor de 

LCI 1117 
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Functionaris 
-- 

Bron - , Organisdtie _, 
(eenheid) 

AAD Oost/ 
Loodspost- 
functionaris 
/Zaustat 

2.0 13 mei 18.25 AVZA 
Tankstation 
EnschedeJ 
Van 
Heekpark 
Enschede 

Loodspost- 
functionaris 

CGV 

LCI 893 

2.0 13 mei ca. 
18.28 

CPA Ussel 
Vecht Zwolle 

CPA IJssel 
Vecht 

eigen dienst een late dienst hebben, dat zullen ze zelf verder regelen. 
De loodspostfunctionaris bij het AVIA-tankstation deelt de CPA mee dat 
hij geen contact kan krijgen met de Zaustat. De CPA legt daarop zelf het 
contact met de Zaustat. Doorgegeven wordt dat er inmiddels 20 
ambulances staan bij het AVZA-tankstation, dat de lichtgewonden naar het 
vliegveld Twente (hangar 9) gaan en de zwaargewonden naar de 
ziekenhuizen MST in Enschede, het Deventer Ziekenhuis en het 
Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk- De Zaustat deelt 
daarop mee dat alle materieel weg moet bij het Van Heekpark vanwege 
een ontploffingsgevaar van de Grolschfabriek. De bemanning van de 
Zaustat is voorlopig alleen per mobiele telefoon te bereiken. 
CPA Ussel Vecht belt met de CPA Flevoland met het verzoek om de 
ziekenhuizen in hun regio een voorwaarschuwing te geven. Er kunnen 
mogelijk slachtoffers konen uit Enschede. De CPA Flevoland vraagt om 
aantallen. Die heeft CPA Ussel Vecht niet omdat men nog bezig is bij het 
rampterrein en men daar moeilijk in kan komen. Maar er zijn mogelijk 
honderd of meer slachtwTérs dus die moeten verspreid worden. CPA 
IJssel Vecht vraagt CPA Flevoland om de ziekenhuizen te melden dat ze 
slachtoffers kunnen verwachten. 
CPA Flevoland zegt toe alle 3 de ziekenhuizen, Flevo ziekenhuis, 
Zuiderzee ziekenhuis en Dr. Jansen ziekenhuis een vooraankondiging te 
geven, en vraagt ook een afkondiging te doen als het niet nodig blijkt te 
zijn. CPA IJssel Vecht zegt dat toe. 
CPA Drenthe belt CPA Ussel Vechten vraagt of men daar enig idee heeft 
hoe het er in Enschede voorstaat. Zij kunnen eventueel nog een ambulance 
die kant op sturen, maar misschien zwemmen ze dan straks in de auto's. 
CPA Drenthe heeft ook gehoord dat ze niet op het rampterrein terecht 
kunnen. CPA Ussel Vecht denkt-niet dat er nieuwe ambulances gestuurd 
hoeven worden. Wel, wordt er gevraagd na te denken over eventuele 
aflossing, want dat kan nog wel een poosje duren. Het schijnt allemaal 
nogal moeizaam te gaan. Maar er zijn verder geen ambulances meer 
nodig. 
De (waarnemend) directeur arriveert op dc CPA AAD-Oost en voert 
overleg,-over de situatie met het hoofd CPA en de beleidsmedewerker 

centralist LCI 1117 

2A 13 mei ca 18.30 CPA Drenthe 
Assen 

CPA Drenthe centralist LCI t 117 

2.0 13 mei ca. 
18.30 

AAD-Oost 
Hengelo 

AAD-Oost directeur dossier IGZ 
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CPA. 

Funcdotiaris . - 8rón 

2.0 13 mei Pathmoshal huisarts 18.30 
Enschede 

huisarts LCI 893 

2.0 13 mei 18.30 OvD-G AAD Oost 
OvD-G 

Streek- 
ziekenhuis 
Koningin 
Beatrix 

2.0 13 mei 18.31 

LCI af 
dossier IGZ 

LCI 893 

Van 
Heekpark 
Enschede 
Streek- 
ziekenhuis 
Koningin 
Beatrix in 
Winters 
wijk 

naar Gronau 

Vliegbasis 
Twente 

directeur 

13 mei 

13 mei 

18.35 

18.35 

Duitse 
ambulances 

Duitse heli's 

2.0 

2.0 _ 

De huisarts die eerder uit de Pathmoshal belde neemt opnieuw contact op 
met de CPA AAD Oosten deelt mee dat er nog steeds geen gewonden 
zijn. Er melden zich alleen mensen die als vermist zijn opgegeven. De 
CPA antwoordt dat er ook gewonden zullen worden gestuurd. 

De OvD-G in het Van Heekpark verzoekt de LNA-D Gronau 20 
behandelplaatsen voor licht en half zwaar gewonde beschikbaar te stellen. 

De directeur patiëntenzorg van het Streekziekenhuis in Winterswijk deelt 
aan de CPA mee dat er net een bus met 6 gewonden is binnen gekomen, 
hij vraagt of er nog meer gewonden komen. De CPA bevestigt en spreekt 
af dat men zal proberen tevoren te waarschuwen als er gewonden naar het 
ziekenhuis gaan. 

Vertrek vanuit het Van Heek park van 8 gewonden in Duitse ambulances 
naar een ziekenhuis in Gronau. 

Aan de CPA wordt toestemming gevraagd voor de tanding van 8 Duitse 
heli's op de vliegbasis Twente. Na enige verwarring over wie die 
toestemming moet geven en contact daarover met het Actiecentrum van de 
GGD, blijkt dat er inmiddels toestemming is. 
Uiteindelijk landen hier drie Duitse helikopters, zij blijven tot de volgende 
morgen stand by, , twee helikopters verhuizen mee naar het Arkestadion, 
één helikopter keert terug naar de thuisbasis. 
Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk belt met de CPA, 
dit keer naar aanleiding van een vraag van het Actiecentrum van de GGD 
over de opvangcapaciteit. Men deelt mee dat de CT-scan defect is, dat er 
6 (lopende) patiënten binnen zijn gekomen, dat er nog veel 
opvangcapaciteit is. De CPA geeft het bericht door aan het Actiecentrum 
GGD. 

De CPA krijgt bericht van de Zaustat dat het Van Heekpark is ontruimd 
en dat het gewondennest, de Sigmateams, de heli's en de Zaustat 
verhuizen naar het Arkestadion. Hieronder bevinden zich ook de Duitse 
Helikopters en 20 Not-agaten. Zodra de Zaustat weer een overzicht heeft 
op de nieuwe standplaats zal contact worden opgenomen met de CPA. Het 

dossier 1G7_ 

LCI 893 
LCI af 

ambulance 

Heli 
bemanning 

2.0 13 mei 18.38 Streek- 
ziekenhuis 
Koningin 
Beatrix 

Streek- 
ziekenhuis 
Koningin 
Beatrix in 
Winters 
wijk 

naar 
Arkestadion 
Enschede 

? LCI 893 

2.0 13 mei 1839 AAD 
Oost/Zaustat 

CGV LCI 893 
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2.0 13 mei ca 18.40 CPA Ussel 
Vecht 
Zwolle/ Flevo 
ziekenhuis 
Almere 

CPA Ussel 
Vecht/ Flevo 
ziekenhuis 

centralistl? LCI 1117 

2.0 13 mei MST SEH 18.40 
Enschede 

_ lies•htgjving goeurtenW, tooèflchting - 

GNK en het M.MT uit Nijmegen worden alvast van het AVZA-'tankstation 
naar het Arkestadion gestuurd. 
CPA IJssel Vecht vraagt aan de CPA Arnhem (?) of men daar de 
ziekenhuizen al vooraankondingen heeft gegeven. Hierop wordt 
ontkennend geantwoord 
Daarop vraagt CPA Ussel Vecht om bij alle ziekenhuizen toch 
voorwaarschuwingen te geven, voor mogelijke slachtoffers. En als het niet 
nodig zou zijn krijgt men weer een afkondiging van CPA Ussel Vecht, 
Het Flevo ziekenhuis in Almere deelt de CPA Ussel Vecht mee dat zij van 
hun CPAde vraag hebben gekregen om te inventariseren wat hun 
capaciteit op dit moment is. De belster zegt dat ze niet veel,kunnen 
bieden. Ze hebben 4 IC bedden waarvan 2 niet beademing. 
Wel zijner nog een aantal bedden geblokkeerd en zijn er nog 8 
zaalbedden over. Op de kinderafdeling zijn nog 4 bedden en nog een 
aantal boxen. 
CPA IJssel Vecht zegt dat ze verder nog niets weten. Het is nog een chaos 
iti Enschede. Afgesproken wordt dat het Flevoziekenhuis nader zal horen. 

De coordinator van de SEH van het MST Enschede onderhoudt 
regelmatig contact met de CPA AAD-Oost Hij meldt nu dat er geen 
patiënten meer zijn op de SEH. Er zijn er ongeveer 50 geweest, de opvang 
is- goed verlopen. Het rampenplan werkt volgens hem goed. De CPA kan, 
desgevraagd ,. door de verplaatsing van de Zaustat geen indicatie geven 
van het aantal en de categorie nog te verwachten-gewonden. 

Het Actiecentrum GGD Twente belt 'CPA Ussel Vecht en geeft het 
telefoonnummer door waarop men bereikbaar is. Er is een overzicht van 
de capaciteit van de ziekenhuizen rondom Enschede. Deze gegevens 
worden naar de CPA Ussel Vecht_Zefaxt. 
Ambulance 1'7 meldt de CPA AAD-Oost dat zij in overleg met de Zaustat 
een gewonde brandweerman (T1) vervoeren naar het MST. 
Om 18.53 uur meldt de CPA aan de SEH van het MST de.komst van de 
ambulance 17 met de gewonde brandweerman. 
De RAC van de brandweer meldt aan de CPA een tweede gewonde 
brandweerman bij de Roomweg/Schurinkweg, men verzoekt om een 
ambulance. 

Coordinator SEH LCI 893 

2.0 13 mei ca. 
18.46 

AC GGD 
Twente 

Actiecentrum 
GGD Twente 
in Enschede 

naar MST 
Enschede 

Lid AC LCI 1117 

2.0 13 mei 18.42 AAD Oost/ 
ambulance 17 

LCI 893 Ambulancebe- 
manring 

2.0 13 mei 18.48 RAC Hengelo RAC Centralist LCI 893 
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18.50 CPA AAD 
Oost Hengelo 

2.0 

2.0 

13 mei 

13 mei 

AAD Oost 

CPA Ussel 
Vecht 

Functionaris-_, 

l 

centralist 

centralist ca 18.50 CPA Ussel 
Vecht Zwolle 

_.Bron . 

'= 
LCI 893 

LCI 1117 

2.0 13 mei 18.50 Van 
Heekpark 
Enschede 

AAD 
Oost/OvD-G 

OvD-G LCI 893 
LCI d 

De CPA geeft ambulance 12, die bij het Sparta terrein staat, de opdracht 
naar de gewonde brandweerman aan de Roomweg te gaan. 

CPA IJssel Vecht belt met de CPA Stedendriehoek 
te Apeldoorn met de vraag of men daar de ziekenhuizen een 
vooraankondiging heeft gegeven. Men zegt van niet maar informeel weten 
de ziekenhuizen wel dat er wat aan de hand is. De CPA te Apeldoorn 
vraagt of de CPA IJssel Vecht nog contact heeft met de CPA AAD Oost 
en informatie heeft over het aantal slachtoffers. CPA IJssel Vecht zegt dat 
het contact heel moeilijk is en dat er gesproken wordt over ruim 100 
slachtoffers. 
De CPA te Apeldoorn zegt toe de ziekenhuizen in Zutphen. Deventer en 
Apeldoorn een vooraankondiging te zullen geven. 

Eén van,de OvD-G'en bij het- Van Heekpark deelt de CPA mee dat er nog 
allerlei materieel weg moet bij het Van Heekpark. De brandweer zorgt 
voor het vervoer van de Sigmacontainer, er zullen echter ook nog vaten 
benzine moeten worden weggehaald. Deze benzine is bedoeld voor de 
aggregaat van de Zaustat. 

De CPA vraagt aan de brandweercentrale om zowel de Sigmaeontainer als 
de vaten benzine weg te laten halen. Alles moet naar het Arkestadion 

worden verplaatst. In dit gesprek deelt de CPA de RAC mee dat de 
gewonde brandweerman bij de Roomweg dooreen ambulante zal worden 
opgehaald. 

De loodspostfunctionaris bij het AVIAtankstation stelt aan de CPA voor 
om de verzamelplaats van de buitenregionale ambulances te verplaatsen 
naar de overzijde van de weg, naar het Texaco tankstation omdat van 
daaruit beter naar zowel Enschede als naar de vliegbasis kan worden 
gereden. 
De CPA gaat akkoord. 

Uit het antwoord op een vraag van het MST in Oldenzaal aan de CPA 
AAD-Oost waarom er geen patiënten komen blijkt dat men het 
rampgebied niet in kan. 

Het MST Enschede vraagt aan de CPA AAD-Oost het vervoer van een 
brandwondenpatiënt naar het Martiniziekenhuis in Groningen te regelen. 
De Zaustat wil daarvoor een traumaheli inzetten. Het maken van een 

2.0 13 mei 18.53 
- 

AAD Oost CPA AAD 
Oost Hengelo 

centralist LCI 893 

2.0 13 mei 
_ 

18.54 AVZA 
Tankstation 

AAD Oost/ 
loodspost- 
functionaris 

Loodspost- 
functionaris 

LCI 893 

2.0 13 mei 18.55 MSTMST 
Oldenzaal 

MST 
Enschede! 
Arkestadion 

Hoofd SEH LCI 893 

2.0 13 mei 18.56 MST/AAD 
Oost/ austat 

MST LCI 893 
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Enschede 

r Omanlsátie = - Beschit ge i te dsl toi" tfngFunctionaris _ : $ron 

CGV 

AAD Oost/ 
loodspost- 
functionaris 
RIAGG 
Almelo 
AAD 
Oost/Zau 
stat 
AAD 
Oost/OvD-G 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

13 mei 

13 mei 

13 mei 

13 mei 

18.57 

1857 

18,58 

18.59 

AVIA 
Tankstation 
Enschede 
RIAGG 
Almelo 
Arke 
stadion 
Enschede 
Arke 
stadion/ 
Miracle 
Plant 
Enschede 

Loodspost 
functionaris 

Medewerker 
RIAGG 
Centralist/ 
CGV 

OvD-G 

LCI 893 

LCI 893 

LCI 893 

LCI 893 

2.0 13 mei ca 19.00 CPA 
Friesland 
Leeuwarden 

CPA 
Friesland 

verbinding met de traumaheli heeft nogal wat voeten in de aarde omdat 
niet duidelijk is hoe die moet worden bereikt. Uiteindelijk blijkt dat niet te 
lukken en vraagt de Zaustat aan de CPA hiertoe contact op te nemen met 
de vliegbasis. 
De loodspostfunctionaris deelt aan de CPA mee dat er bij het AVZA- 
tankstation inmiddels 30 ambulances staan. Hij vraagt voor 80 man eten, 
want er is niets aanwezig. 
Het RIAGG Almelo vraagt, via de CPA,contact met hun collega's in 
Enschede om eventueel te kunnen assisteren. 
Merde Zaustat is weer volledige communicatie mogelijk. 

Eén van de OvD-G'en verzoekt de CPA om het Actiecentrum van de 
GGD te vragen alvast de psychosociale opvang van het eigen personeel te 
regelen. Het blijkt dat de HSGA Twente hier al eerder om heeft verzocht, 
de gevraagde opvang zal worden geregeld. 

CPA Ussel Vecht wordt gebeld door CPA Friesland die meedeelt dat 
Friesland 3 heli's heeft staan, weliswaar geen traumaheti's, maar heli's 
waarin de Waddeneilandenpatiënten worden vervoerd. Op de vraag wat 
dit voor een heli's zijn antwoordt CPA Friesland dat het heli's zijn van de 
luchtmacht.'Er zitten ook CPA kanalen en brancards in. een complete 
ambulance uitrusting, compleet vakkundig personeel, deze heli's zijn 
geschikt om patiënten te vervoeren. In principe kan er in één heli één 
patiënt, maar ze kunnen ook worden omgebouwd tot 4 patiënten per heli. 
Dat kost een half uur. 
Eén heli wil men graag achterhouden, maar een tweede heli is in dit 
geval bemand en die zou naar de vliegbasis Twente kunnen vliegen, deze 
vliegbasis is inmiddels opengesteld. 
De derde heli wordt nog nagekeken op technische mankementen. Daar is 
nog eenbemanning voor. CPA Friesland heeft de heli al aangeboden aan 
het NCC, maar die zegt een officiële bijstandsaanvraag af te wachten. De 
centralist van CPA IJssel Vecht verbindt door met de HSGA van IJssel 
Vecht. Die blijkt de heli's te kennen 

centralist LCI 1117 
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Fuu ionarik Rmn 

2.0 13 mei ca 19.00 GNK uit 
Groningen bij 
Enschede 

bemanning GNK LCI 1117 GNK 
Groningen 

LNA- 
D/Gronau 
MMT Zwolle 

2.0 

2.0 

13 mei 

13 mei 

19.00 

19.00 

dossier IGZ 

LCI 893 

LNA 

arts MMT 

2.0 13 mei 19.02 

Arkestadion 
Enschede 

Sparta 
terrein 
Enschede 
Vliegbasis 
Twente 
Enschede 

Politiemeld- 
kamer (?) 

CPA 
Groningen 

? LCI 893 

2.0 

w Be cheljvtKggehenrtenis -toelichfing , _ F 

CPA Friesland meldt dat het hun bedoeling is op deze heli 's te attenderen, 
als ze nodig zijn kan men ze aanvragen. De HSGA kan zich voorstellen 
dat er in Enschede behoefte aan de heli 's kan zijn en spreekt af dat CPA 
IJssel Vecht dit opneemt met de CPA AAD Oost. Die kunnen een inzet 
dan rechtstreeks met de CPA Friesland regelen. CPA Friesland zegt dat 
dit dan ook moet worden afgestemd met het NCC 

De GNK uit Groningen meldt zich bij CPA IJssel Vecht. Zij worden 
verwezen naar de loodspost op de Al. tussen Hengelo en Enschede, iets 
voorbij afslag 31 bij het Avia tankstation. 
De LNA -D geeft in het Arke stadion de OvD-G eert volledige 
inventarisatie van de gereedstaande beschikbare Duitse reddingseenheden. 
Het MMT regio Ussel-Vocht verzoekt vanuit het Sparta terrein aan de 
CPA om medicijnen te halen bij het MST. Een ambulance die bij de 
Zaustat-staat krijgt de opdracht. 

De vliegbasis Twente meldt aan de CPA dat zij in opdracht van het 
Actiecentrum van de GGD een heli sturen naar het MST voor het vervoer 
van, een brandwondenpatiënt naar Groningen. 

De politiemeldkamer bericht aan de CPA dat er op de vliegbasis Twente 8 
Duitse heli's staan, niet 8 artsen aan boord. Het telefoonnummer waannee 
de heli's kunnen worden opgeroepen wordt doorgegeven. 

CPA Groningen meldt aan CPA Ussel Vecht dat er nu 13 ambulances 
onderweg zijn naar Enschede en dat er nog 3 ambulances achter de hand 
zijn. CPA Ussel Vecht zegt dat er tot nader order niet meer ambulances 
nodig zijn , maar dat men wel aan mogelijke aflossing moet denken omdat 
het geheel nog wel enige uren kan gaan duren. 

De loodspostfuncdonads bericht aan de CPA dat de politie de voorkeur 
geeffaan een (nieuwe) loodspost op de parkeerplaats bij het truckerscafé 
Frans op den Buit, boven een loodspost bij het Texaco tankstation. De 
parkeerplaats bij Frans op den Bult wordt ook bij oefeningen gebruikt en 
is nu vrij . De CPA gaat hiermee akkoord. 

Iemand van de GNK Ussel Vecht (?) meldt aan de CPA Ussel Vecht dat 
men op het CVV Spomerrein Sparta aan de Kortkampweg in Enschede 
staat. Daar is nu alles opgebouwd o.l.v. de assistent medisch leider van de 
GGD Twente. Verder is er niets te doen, het is afwachten. CPA Ussel 

13 mei 1.9.03 

Vliegbasis 
Twente 

Politiemeld 
kamer 

CPA 
Groningen 

centralist LCI 893 

2.0 13 mei ca 19.04 centralist LCI 1117 

2.0 13 mei 19.04 Avia 
Tankstation 
Enschede 

AAD Oost/ 
loodspost 
functionaris 

Loodspost 
functionaris 

LCI 893 

2.0 13 mei ca 19.06 GNK IJssel 
Vecht (?) 
' Kotkampweg 

GNK IJssel 
Vecht (?) 

bemanning GNK LCI 1117 
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Brom_ 

2.0 13 mei ca 19.08 CPA 
Rijnmond 
Rotterdam 

CPA 
Rijnmond 

centralist LCI 1117 

2.0 13 mei 

Vecht deelt mee dat er volgens de laatste berichten meer dan 20 doden 
zijn en het aantal gewonden de 100 ruim overstijgt. 
CPA Rijnmond belt CPA IJssel Vecht en meldt dat het brandwondenteam 
uit Rotterdam inmiddels is vertrokken, dat dit team waarschijnlijk over 3 
kwartier tot een uur in Enschede zal zijn. 
'CPA Rijnmond heeft di- team naar de loodspost bij het Aviatankstation 
gestuurd en heeft bovendien net contact gehad met de 6 ambulances uit 
Rotterdam die onderweg zijn naar Enschede. Die rijden nu bij Apeldoorn 
en gaan ook naar de loodspost. 
Op de vraag van CPA Rijnmond naar de situatie deelt CPA IJssel Vecht 
mee dat er tientallen doden en meer dan 100 zwaargewonden zijn. Verder 
is het nog erg chaotisch ter plaatse. De CPA Ussel Vecht heeft gehoord 
dat men nog niet het gebied in zou kunnen. 

Uit een melding bij de CPA blijkt dat de GNK uit Nijmegen aan de 
Hengelosestraat staat te wachten. Ambulance 20 van de AAD-Oost, die de 
GNK bij de loodspost had moeten ophalen en daar het Arkestadion had 
moeten begeleiden trof hen daar niet aan. De GNK wordt nu door de CPA 
naar het Arkestadion geloodst. 

Ambulance 51 van de AAD-Oost meldt aan de CPA dat zij in opdracht 
van de politie een spoedrit naar de Nicolaas. Beetsstraat gaan uitvoeren. 
doen. De CPA verzoekt de ambulancebemanning deze rit af te stemmen 
met de Zaustat en niet in opdracht van de politie te gaan rijden. 

Het aantal ambulances is gegroeid tot 60. Deze ambulances maken zich 
klaar om naar de nieuwe loodspost bij Frans op den Bult te verhuizen. 

19.10 Hengelose- 
straat 
Enschede 

GNK 
Nijmegen 

Bemanning 
Sigmateam 

LCI 893 

2.0 13 mei 19.11 naar Nic. 
Beetsstraat 
Enschede 

naar 
loodspost 
Frans op de 
Bult 

AAD 
Oost/ambulan 
ce 51 

AAD Oost/ 
loodspost 
functionaris 

bemanning 
ambulance 51 

LCI 893 

2.0 13 mei 19.13 Loodspost 
functionaris 

LCI 893 

2.0 13 mei 19.13 CPA AAD AAD Oost 
Oost Hengelo 

De CPA verneemt dat er opnieuw een ambulance van de AAD-Oost door 
de politie op weg is gestuurd (naar de Merelstraat/Putterstraat). Dit is voor 
de CPA aanleiding om contact op te nemen met de politiemeldkamer en te 
verzoeken het ambulancevervoer voortaan door de CPA te laten regelen. 
De CPA dreigt anders het overzicht te verliezen. De politiemeldkamer 
belooft beterschap. De CPA informeert ook het BT in Enschede over dit 
voorval. 

Het ziekenhuis in Hardenberg belt de CPA IJssel Vecht. Hun chirurg 

centralist LCI 893 

2.0 13 mei ca 19.15 ziekenhuis in ziekenhuis in _ LCI 1117 chirurg ziekenhuis 
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Hardenberg 

Orgat alle 
(eén d) 

Harden-berg 

Puntenaria, = 

Hardenberg 

2.0 13 mei 79.15 CPA AAD 
Oost Hengelo 

AAD Oost centralist LCI 893 

2.0 13 mei 19.15 -CPA AAD 
Oost Hengelo 

AAD 
Oost/zaustat 

_ .~hrjjving gebeurte ! toellchtirt .. 
- - - 

vraagt naar het telefoonnummer van het Actiecentrum van de GGD in 
Twente. Hij is een paar keer gebeld door hen en hij wil nu even 
terugbellen, maar heeft geen telefoonnummer. CPA Ussel Vecht heeft ook 
geen telefoonnummer van het Actiecentrum. Het Actiecentrum zou 
gevraagd hebben of er al gewonden in het ziekenhuis Hardenberg waren. 
maar de chirurg weet niet wat er eventueel onderweg is. Afgesproken 
wordt dat de CPA Ussel Vecht hen informeert zodra zij een aankondiging 
van, vervoer van gewonden naar Hardenberg krijgen. 

De melding van de politiemeldkamer van 19.03 uur wordt door de CPA 
doorgegeven aan de Zaustat. Er blijken ook nog 7 andere heli's op de 
vliegbasis (Zuidkamp) te staan. De CPA geeft de Zaustat het 
telefoonnummer door van degene die de inzet van de heli's regelt. 

De CPA maakt met de Zaustat de balans op: er is een haakarmbak 
onderweg naar het Arkestadion. Er is nog een OVD,G bij het Van 
Heekpark aanwezig, deze wacht op het ophalen van de Sigmacontaincr 
door de brandweer. Hierbij is vertraging ontstaan. Naar het MST 
Oldenvlal en Enschede en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in 
Winterswijk kunnen zwaargewonden worden gebracht. In hangar 9 van de 
vliegbasis Twente kunnen lichtgewonden worden oplevangen. 

De LNA-D/Gronau richt met behulp van één van de OvD-G'en van AAD- 
Oost een gewondennest in, bestaande uiteen triageplaats en 8 
behandeleenheden. Hier zijn voornamelijk lichtgewonde slachtoffers 
behandeld. 

Vanaf,dit tijdstip worden alle buitenregionale ambulances die zich bij de 
CPA melden naarde parkeerplaats Frans op den Bult gestuurd. Deze 
ambulances worden echter niet door de Zaustat ingezet omdat er, naast de 
gewonden die in de bussen op weg zijn naar de ziekenhuizen , geen 
gewonden te vervoeren zijn. 

Er blijkt weer een ambulance op weg te zijn gegaan zonder medeweten 
van de CPA. 

Ambulance 12 meldt dat men met de gewonde brandweerman (met 
brandwonden) naar het MST in Enschede vertrekt. 

De CPA vraagt aan de toodspostfunctionaris bij Frans op den Bult vijf 

Centralist! 
CGV 

LCI 893 

2.0 13 mei 19.17 Miracle 
Plant 
Enschede 

LNA- 
D/Gronau 

LCI af LNA 
OvD-G 

2.0 13 mei 19.20 CPA AAD AAD Oost 
Oost Hengelo 

centralist LCI 893 
LCI d 

CPA AAD 
Oost Hengelo 

naar MST 

2.0 

2.0 

13 mei 

13 mei 

19.20 

19.20 

W 893 AAD Oost 

AAD 
Oostlambu 
lance 12 

AAD Oost 

ambulance 

Bemanning 
ambulance 12 

centralist 

LCI 893 

2.0 13 mei 19.20, CPA AAD LCI 893 
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Ver;de -Datum- T'jjdsdp, r- Pisets - _ OrgaaLsatie= _ :Deschr,idng g~u~W toelichting _ 

Oost Hengelo ambulances naar het Arkestadion te sturen. 
2.0 13 mei 19.20 Enschede GGD Twente Het Actiecentrum van de GGD bericht aan de CPA dat er in het Dish 

Hotel in Enschede een hulppost is ingericht voor psychische opvang van 
de hulpverleners. Deze hulppost is inmiddels operationeel. Medewerkers 
van de brandweer zijn hier al naar toe. Mediant coördineert de 
hulpverlening. Het 06-nummer van de coordinator wordt aan de CPA 
doorweven. 

2.0 13 mei 19.25 Miracle 
Planet 
Enschede 

ambulance 
dienst/GGD 
Nijmegen 

Aankomst GNK regio Nijmegen en de OvD-G uit Nijmegen in Miracle 
Planet. In overleg met één van de aanwezige OvDG-en van AAD-Oost 
neemt de OvD-G Nijmegen de coordinatie van de inzet van de 
geneeskundige hulpverleners en de coordinatie van de afvoer van 
gewonden op zich. Hij deelt de CPA mee dat hij nog geen Haakarmbak 
heeft staan. De CPA verwijst hem naar de Zaustat , die daar ook aanwezig 
is. Het blijkt dat de Haakarmbak uit Nijmegen net bij het Arkestadion 
arriveert. Ook de Haakarmbak van Flevoland wordt door de CPA van de 
loodsplaats naar het Arkestadion gestuurd. Onder leiding van de OvD-G 
wordt snel een gewondennest ingericht, bestaande uit een triageplaats en 
een aantal behandeleenheden. Uiteindelijk zijn hier vier gewonden 
behandeld. 
Daarnaast is er in Miracle Planet veel psychosociale hulp verleend. Ook 
door de Duitse hulpverleners, de Duitse taal vormde hierbij geen enkele 
barrière. 

bron .: 

LCI 893 

LCI 893 
LCI aq 
dossier IGT_ 

2.0 13 mei 1916 AAD Oost CPA AAD 
Oost Hengelo 

RIAGG 
Zwolle 

centralist LCI 893 

2.0 13 mei ca 
19.30 

RIAGG 
Zwolle 

De CPA bericht verschillende personen, die zich voor assistentie melden, 
dat er geen extra hulp meer nodig is. Er zijn a1 meer dan 100 ambulances 
aanwezig, 60 daarvan staan te wachten. zij hebben niets te doen. 

De RIAGG Zwolle belt met de CPA Ussel Vecht. De HSGA van de GGD 
IJssel Vecht heeft de RIAGG gebeld over hun bijstand voor het 
ambulancepersoneel e.d., wanneer men terugkomt in Zwolle van het 
rampterrein in Enschede. De RIAGG kan de coordinator van de 
slachtofferhulp niet bereiken. Hij is niet thuis en de RIAGG kan op een 
bandje alleen een tel.nr. inspreken. Daarom wil de RIAGG graag van de 
CPA Ussel Vecht het tel.nr. hebben van een coordinator van 
slachtofferhulp. Dat tel.nr. is niet bekend bij de CPA iJssel Vecht 
De RIAGG zegt dat stachtofferhulp meestal door de politie wordt 

LCI 1117 RIAGG- 
functionaris 
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opgeroepen, men dacht dat de CPA daarom over het tel.nr. zou 
beschikken. De RIAGG spreekt af zelf de politie te zullen bellen. CPA 
IJssel Vecht zoekt het tel.nr van de politie op en geeft het door aan de 
RIAGG. 

2,0 13 mei ca 19.30 ambulances 
CPA Noord-
Holland 
Noord in 
Alkmaar bij 
Enschede 

ambulances 
CPA Noord- 
Holland 
Noord 

LCI 1117bemanning 
ambulances nrs. 
83, 84, 87 en 88 

2.0 13 mei 19.30 CPA AAD AAD Oost 
Oost Hengelo 

centralist LCI 893 

2.0 

2.0 

13 mei 

13 mei 

19.30 

19.30 

De ambulances nrs. 83, 84, 87 en 88 uit Alkmaar melden zich bij CPA 
Ussel Vecht en verifiëren waar ze heen moeten rijden. CPA IJssel Vecht 
deelt mee dat ze iets voorbij de afslag 31 bij het Avia tankstation moeten 
zijn . verder geen contact moeten opnemen met de CPA AAD-Oost. dat ze 
bij de loodspost worden opgevangen. 

Er ontstaat een discussie tussen de CPA en een melder, naar aanleiding 
van de vraag of lichtgewonden met een bus van de Pathmoshal naar het 
ziekenhuis kunnen worden vervoerd. Volgens de CPA worden in de-
Pathmoshal uitsluitend evacués opgevangen. Naar aanleiding hiervan 
vraagt de CPA aan de politiemeldkamer waar de lichtgewonden worden 
verzorgd. 
De Zaustat bericht aan de CPA dat er in het Dish hotel opvang is voor alle 
medewerkers die daar behoefte aan hebben. 

De CPA vraagt aan de politiemeldkamer een busje met Duitse Nat-artten 
op te halen die bij de Duitse loodspost Glanerbrug staan. Het is de 
bedoeling dat zij naar het Arkestadion worden begeleid. 
Eén van de bemanningsleden van een ambulance vamAAD-Oost, die bij 
het Arkestadion staat, vraagt aan de CPA naar een van de OvD-G's van de 
AAD-Oost. Hij deelt mee dat alle ambulances uit het Van Heekpark zijn 
aangekomen bij het Arkestadion. Hij spreekt van "wel honderd" 
ambulances. Deze ambulances staan in een uithoek van het Arkestadion, 
bij Miracle Planet. Hij weet dat het de bedoeling is dat hier een nieuw 
gewondennest wordt ingericht, maar er is geen onderlinge communicatie 
mogelijk. De Zaustat blijkt niet in de buurt te staan. Die staat bij de 
ingang van het Arkestadion . 

LCI 893 Arke 
stadion 
Enschede 
CPA AAD 
Oost Hengelo 

Arke 
stadion 
Enschede 

AAD 
Oostflaustat 

AAD Oost 

AAD Oost 
ambulance 

2.0 13 mei 19.37 

CGV 

centralist 

Ambulance- 
bemanning 

LCI 893 

LCI 893 
dossier IGZ 

2.0 13 mei 1938 AAD Oost CPA AAD 
Oost Hengelo 

'centralist De CPA AAD Oost deelt de bemanning van de Zaustat mee dat er, op 
verzoek van het Actiecentrum van de GGD, een helikopter met Not-artsen 
aan boord naar het Arkestadion komt. 

LCI 893 
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centralist 

Bron 
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dossier IGZ 

2.0 13 mei 19.43 ambulance 
dienst 
Nijmegen 

OvD-G LCI 893Miracle 
Planet 

Enschede 

Arke 
stadion 

Enschede 

Arke 
stadion 

Enschede 

2.0 13 mei 19.45 LNA/OvD-G LCI af 

2.0 13 mei 19A7 ambulance 
dienst (?) 

De CPA zoekt contact met twee OvD-G's, en verzoekt hen de 
gewondennesten in Miracte Planet te gaan coördineren. De CPA deelt 
daarbij mee dat er bij het Arkestadion ambulances en artsen staan, die 

daar weinig kunnen beginnen omdat er geen communicatieverbindingen 
zijn (in totaal zijn er 18 artsen uit Duitsland en 25 uit Nederland). De 
Zaustat staat bij het Arkestadion en is daar druk met het regelen van 

allerlei zaken. De CPA verzoekt beide OvD-G en naar Miracle Planet te 
gaan en de verbindingen te coördineren. 

De OvD-G uit Nijmegen verzoekt de CPA, politie naar Miracle,Planet te 
sturen omdat er bij het Arkestadion veel sensatiezoekers zijn. De CPA 
neemt dit op met het Actiecentrum . 

De LNA-D/Gronau en de OVD-G komen met elkaar overeen dat er geen 
verdere Duitse hulp nodig is: 

Een ambulancebemanning die vergeefs verbinding heeft gP7Mht met de 

Zaustat vraagt de CPA eten en drinken te regelen voor het grote 'aantal 
hulpverleners dat bij het Arkestadion staat. Er ontbreken ook 
toiletvoorzieningen. De-suggestie wordt gedaan te (laten) regelen dat een 

deel van het Arkestadion toegankelijk wordt•gemaakt. De wachtende 
hulpverleners blijken niet te weten dat Miracle Planet open is. InMimele 
Planel is op dat moment voldoende eten en drinken aanwezig (restanten 
van feestgangers die voor de komst van de geneeskundige hulpverleners 
vrijwillig zijn vertrokken). 

Vanuit de Zaustat wordt wederom aan de CPA meegedeeld dat in het Dish 
Hotel alles is geregeld voor de opvang van politie-, brandweer- en 
ambulancepersoneel. 

De CPA bek, op verzoek van de Zaustat, het Actiecentrum GGD met de 
mededeling dat ergeen extra ambulancesmeer uit het land nodig zijn. Er 
staan genoeg ambulances, voorlopig worden er geen ambulances ingezet, 
omdat het rampgebied nog niet is vrijgegeven. 

Het MMT uit Nijmegen meldt de CPA AAD-Oost dat men met een GNK, 
een aantal artsen en een haakarmvoertuig bij Miracle Planet staat en graag 
wil weten wat er aan gewonden te verwachten is. Rode Kruis 
medewerkers richten hier een EHBO-post in, ook een tiental huisartsen 

Ambulance 
bemanning 

LCI 893 
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AAD 
Oosaaustat 
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neemt hier hun intrek. De coordinatie is in handen van een huisarts uit 
Rijssen. Artsen uit het MST Ereschede richten in Miracle Planet een 
noodhospitaal in. De triage wordt gecoordineerd door een anesthesist uit 
het MST. In de foyer van Mirade Planet wordt een opvangplaats ingericht 
voor ontredderde slachtoffers en evacuées. In de foyer vindt ook de 
registratie van TI, T2.en T3 patiënten plaats (d.m.,v. gewondenkaarten). 

-2.0 13 mei 19.56 

- 

Frans op de 

Bult 
Enschede 

AAD Oost LCI 893 loodspost 
functionaris 

2,0 13 mei 19.58 Arke 
stadion 
Enschede 

AAD Oost/ 
ambulance 
dienst 

Vanuit de loodspos; Frans op den Bult vraagt de loodspostfunctionaris aan 
de CPA om aan de Zaustat door te geven dat een anesthesist uit 

Groningen met twee verpleegkundigen onderweg is maar het Arkestadion. 
Wanneer dit bericht, door de CPA aan de 7austat wordt doorgegeven, 
deelt deze mee, zojuist met het hoofd CPA te hebben afgesproken dat er 
geen materieel meer uit de rest van Nederland nodig is. De CPA centralist 

antwoordt hierop dat er zich nog steeds ambulances aanmelden, men kan 
hier weinig aan doen. 

liet hoofd van de CPA krijgt van een OvD-G, tevens teamleider AAD- 
Oost, die bij het Arkestadion aanwezig is, het voorstel om de eigen 
ambulancebemanning van de AAD-Oost wat rust te geven door hen tot 
02.00 uur hen naar huis te laten gaan. Er staan nu zo'n 60 ambulances 
(waarvan ongeveer 40 Duitse ambulances) bij het Arkestadion, zij gaan 
hooguit incidenteel het veld in. Om 02.00 uur zullen de eigen ambulances 

weer terugkomen om de buitenregibnale ambulances af te lossen. Ook de 

brandweer wisselt om 20.00 uur van personeel. 

CPA IJssel Vecht belt de SEH van het Deventer ziekenhuis met de vraag 
of zij een gewonde uit Raalte kunnen ontvangen. Het ziekenhuis zegt dat 
deze naar de iiekenhuizen in Zwolle moet worden.vervoerdtaangezien zij 
binnen afzienbare tijd 40 gewonden uit Enschede zullen krijgen. 
De LNA-D/Gmnau overlegt met de HSGA Twente over een eventuele 
afschaling van de Duitse hulpverlening. Op verzoek van de HSGA lossen 
de Duitse hulpverleners eerst hun Nederlandse collega's af. 

Teamleider LCI 893 

2.0 13 mei ca 20.00 CPA IJssel 
Vecht Zwolle 

CPA Ussel 
Vecht 

centralist LCI 1117 

2.0 13 trui Ca 

20.00 

Arke 

stadion/ 
Miracle 
Plant 

Enschede 

LNA- 
D/Groniu 

LNA LCI af 
dossier IGZ 

2.0 13 mei 20.01 Life Line 2 Arkestadion 
Enschede 

helibemanning De HelikopterLife Line 2 uit Rotterdam7andt met een MMT bij het 

Arkestadion. Daar staan clan al 8 Duitse heli's. Zij melden zich bij de 
7austat 

LCI 893 
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2.0 13 mei 20.07 Frans op de 
Bult 
Enschede 
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functionaris 
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functionaris 
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De Zaustat stelt de CPA AAD Oost ervan in kennis dat er een centraal 
informatie telefoonnummer is. 

Uit het contact tussen de CPA en de Zaustat blijkt dat de Zaustat 
verbinding heeft met de VC-wagen van de.brandweer. De Zaustat weet 
niet precies waar de VC-wagens van de brandweer en van de politie staan. 
De brandweer zou nu het kerngebied ter verkenning in gaan. Dat 
kerngebied wordt begrensd door de Deumingerstraat, de Roomweg, 
kruising Blijdensteinlaan en de Lasondersingel, de Stroinksbleekweg (?) 
en de Hulsmaatstraat, de Voortsweg (?) Door de Zaustat wordt tenslotte 
meegedeeld dat de volgende keer via 112 met de CPA moet worden 
gebeld, omdat het beltegoed. van de mobiele telefoon 2p is. 
Er staan 70 ambulances met ongeveer 150 hulpverleners op de loodsplaats 
bij Frans op den Bult. De loodspostfunctionaris deelt aan de CPA mee dat 

er nog steeds geen eten en drinken voor de bemanningen is aangekomen. 
Als dit bericht aan het Actiecentrum van de GGD wordt doorgegeven 
blijkt dat men daar dacht dat de catering bij de vorige loodspost, bij het 
AVIA-tankstation, moest zijn. 

De chauffeur van de tweede ambulance (58) van de AAD-Oost zoekt 
vanuit het Arkestadion contact met de CPA en vertelt over zijn ervaringen 
bij de explosies. Toen zijn ambulance als tweede ambulance ter plaatse 
kwam belandde hij vrijwel direct in de explosie. Hij heeft verschrikkelijke 
ervaringen opgedaan, zijn ambulance is zwaar beschadigd. Samen met de 
verpleegkundige hebben ze zolang mogelijk hulp verleend, maar zij zijn 

als gevolg van de grote hitte steeds verder opgeschoven naar het Van 
Heekpark. Hij wil nu graag terug naar het rampgebied om verder hulp te 
bieden. Door de CPA wordt hij voor informatie hierover verwezen naar de 
Zaustat. Hij wordt ook gewezen op de opvang voor het personeel in het 
Dish Hotel. Hem wordt gevraagd dit ook aan anderen door te geven. 

Ambulance 20 uit Apeldoorn vervoert in opdracht van de CPA een 
gewonde brandweerman, onder politiebegeleiding naar de vliegbasis. 
Ambulance 11 (?) vervoert een slachtoffer naar hangar 9 van de 
vliegbasis. 

CPA Rijnmond meldt bij CPA IJssel Vecht dat het brandwondenteam uit 

Inspcctïe voor de Gezondheidszorg 
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Rijnmond Rijnmond 
Rotterdam 

ca 20.20 CPA Ussel 
Vecht Zwolle 

2.0 13 mei CPA IJssel 
Vecht 

centralist LCI 1117 

2.0 13 mei ca 20.25 ziekenhuis in 
Hardenberg 

ziekenhuis in 
Hardenberg 

het Zuiderziekenhuis ter plaatse is en vraagt of men nog behoefte heeft 
aan een GNK. Na overleg met de IJSGA deelt CPA iJssel Vecht mee dat 
dat niet nodig is 

CPA Ussel Vecht belt een bemanning van GNK/ambulancedienst van 
Ussel Vecht en vraagt hoe het gaat in Enschede. Deze zegt dat het nog wel 
even kan duren voordat er weer een verkenning van het rampterrein gaat 
plaatsvinden. Meegedeeld wordt dat men van het Van Heekpark naar het 
Arke stadion is gegaan en daar nu staat. 
Het aantal doden is nog niet bekend, dat zou gigantisch zijn. Bij het door 
de wijk rijden heeft de bemanning alleen maar kapotte ramen. deuren, en 
huizen gezien. En mensen in paniek. 
In het Van Heekpark zijn de eerste, meer lichtgewonden opgevangen. 
Maar daar moest men weg, omdat er opnieuw ontploffings evaar was. 

Hen chirurg uit het ziekenhuis in Hardenberg wil van de CPA Ussel Vecht 
de stand van zaken weten. Het hele team is gemobiliseerd en zit klaar in 
het ziekenhuis, maar tot nu toe is er nog geen gewonden ontvangen. Hij 
vraagt of men die nog kan verwachten. 
De CPA zegt daar rog geen zicht op te hebben, want het schijnt dat men 
nog maar nauwelijks op het rampterrein kan komen. Bovendien zullen 
eerst de ziekenhuizen in de omgeving worden benut. 
Er wordt navraag gedaan bij de HSGA van IJssel Vecht. Die blijkt al in 
druk overleg te zijn met de HSGA van Twente om na te gaan wat er nu 
gebeurt. De CPA deelt daarop de chirurg uit het ziekenhuis in Hardenberg 
mee dat er nog niets bekend is, er is nog steeds een chaos. Het is dus niet 
bekend hoeveel ernstig gewonden en hoeveel lichtgewonden er nog zullen 
komen. 
De chirurg stelt voor dat hij dan wat gaat demobiliseren, omdat men op 
korte termijn, binnen 15 minuten, weer in het ziekenhuis kan zijn. Dat lijkt 
CPA Ussel Vecht prima. De chirurg deelt nog mee dat hij al aan het 
crisiscentrum van de GGD Twente heeft opgegeven dat het ziekenhuis een 
multitrauma aan kan en per twee uur 5 lichtgewonden. Het Actiecentrum 
van de GGD Twente had hem eerder gebeld met de vraag of er gewonden 
naar het ziekenhuis Hardenberg onderweg waren, maar daar wist de 

_chirurg niets van. 

chirurg LCI 1117 
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Door de Zaustat, de CPA en de loodspostfunctionaris bij Frans op den 
Bult wordt een inventarisatie van het aanwezige materieel gemaakt 
Volgens (een lage) schatting van de Zaustat staan er 60 ambulances bij 
het Arkestadion. Bij de loodspost Frans op den Buit staan 70 ambulances. 
Bovendien staan daar ook een aantal grote Duitse ambulances van de 
Maltheser Kreuz. Alles tezamen zijn er bij Frans op den Bult tussen de 
200 en 250 man aanwezig.' De loodspostfunctionaris heeft zelf niet meer 
dan 10 ambulances vanaf Frans op den Bult naar het Arkestadion 
gestuurd Geconcludeerd wordt dat er ook ambulances op eigen gezag 
naar het Arkestadion rijden. Het brandwondenteam uit het 
Zuiderziekenhuis in Rotterdam wordt vanaf Frans op den Bult naar het 
Arkestadion gedirigeerd. 
De CPA AAD-Oost vraagt aansluitend aan de CPA Ussel-Vecht een 
overzicht van de aantallen ambulances die via deze CPA naar Enschede 
zijn gestuurd. Tevens verzoekt de CPA AAD-Oost de CPA IJssel-Vecht 
hen geen ambulances meer te sturen. 
Het hoofd van de CPA AAD Oost belt de CPA IJssel Vecht en vraagt een 
overzicht van de ambulances die via Zwolle naar Enschede zijn gestuurd. 
Dat lijstje (met een aantal van 117 ,ambulances) wordt gefaxt naar AAD 
Oost. Daarnaast zijn er vier ~-combinaties, te weten uit Flevoland, 
IJssel Vecht, Doetinchem en Groningen. Uit Nijmegen is er een MMT en 
een Sigmateam . De CPA AAD Oost zegt dat er op dit moment voldoende 
ambulances zijn. De CPA IJssel Vecht zegt toe dat er niets meer wordt 
gestuurd. 

De CPA meldt aan de loodspostfunctionaris dat de catering naar de 
hulpverleners bij de loodspost Frans op de Bult onderweg is. Ook een 
toiletgelegenheid voor 150 man wordt in overleg met de CPA bij Frans op 
den Bult geregeld. 
De OvD-G uit Nijmegen vraagt aan de CPA bij Miracle Planet 
ondersteuning door het RIAGG te regelen voor de slachtoffers. De CPA 
roept hiertoe de coordinator van Mediant op. 

20.32 CPA AAD 
Oost in 
Hengelo 

CPA AAD 
Oost 

hoofd CPA LCI 1117 
LCI 893 

2.0 13 mei 20.35 CPA AAD AAD Oost 
Oost Hengelo 

centralist LCI 893 

2.0 13 mei 2039 Miracle 
Plant 
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Ambulance 
dienst 
Nijmegen 

OvD-G LCI 893 

2.0 13 mei 20.47 SKB SKB 
Winterswijk 

Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk wil van de LCI 893 arts 
CPA weten wat er nog aan gewonden is te verwachten. In gevolge 
alarmfase 2 is een zware bezetting opgeroepen, deze zit nu te wachten. De 

Inspectie voor de Gezondheidszorg Blad 46 van 72 



1 november 2000, versie 2.0 

ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEDE 
~reconstructie duster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen /CPA en ambulancezorg 

Versie , datum : T~ -- P aats- -• 
.handeling 1 

(rganisritie 
(eenbekd) 

`_ ó ne"ttarfs _ Bron 

2.0 13 mei ca 20.47 Arkestadion 
in Enschede 

ambulance 
RAV IJssel 
Vecht 

LCI 1117 ambulancebe- 
manning 

2.0 13 mei 2050 

- Beschrijving gebeudenkt téeiicliting , 
_ = _a : - .1 , .. . 

CPA deelt mee dat er een status quo situatie is omdat men het rampterrein 
nog niet in kan gaan. De CPA zegt toe weer contact op te zullen nemen 
zodra bekend is dat er weer gewonden komen. 

De ambulancebemanning van Ussel Vecht brengt de CPA IJssel Vecht op 
de hoogte van de situatie. Ussel Vecht- zal in ieder geval tot. zeker 2 uur 
vannacht, in Enschede blijven. De ambulancebemanning van AAD Oost 
wordt naar huis gestuurd, terwijl de ambulances uit.de buitenregio's zullen 
blijven. Misschien worden ze ingezet om het terrein, in te gaan, dat wil 
zeggen om doder en zwaargewonden te zoeken. Misschien komen zij 
eerder terug. De CPA deèlt mee dat er in Zwolle al aflossing voorde 
bemanning is geregeld. 
De bemanning deelt desgevraagd mee dat de ambulances van IJssel Vecht 
niet zijn ingezet vmrrvervoer. Er zijn wat lichtgewonden behandeld in het 
begin en vervolgens is men verhuisd naar het Arke. stadion. Zodra men 
weggaat bij het Arkestadion zal de CPA Ussel Vecht worden gebeld. 
De gevraagde catering voor de hulpverleners die bij het Arkestadion staan 
wordt afgeleverd. 

Op de vraag van de CPA bij de Zaustarnaar het aantal gewonden in de 
gewondennesten, de aard van het letsel (T 1J2, of T3) en hoeveel 
slachtoffers er nog, moeten worden vervoerd kan de Zaustat geen direct 
antwoord geven. Dat zal door de Zaustat worden nagegaan bij de 
gewondennesten en de OvD-G en. 

De Zaustat vraagt een ambulance van de ambulancedienst uit Groningen 
(32) een T2 slachtoffer.naar het SMT in Hengelo te vervoeren en zich 
daarvoor te melden bij de OvD-G Nijmegen. 

Uit een contact van de CPA met de OvD-G bij het Arkestadion verneemt 
de CPA dat hij inmiddels al heeft geregeld dat alle 
ambulancemedewerkers van AAD-Oost naar huis kunnen gaan. Deze 
beslissing is genomen omdat het rampterrein nog niet is vrijgegeven en er 
geen schatting van het aantal gewonden kan worden gemaakt. 
Over dit besluit is-geen afstemming geweest met de CPA en/of de Zaustat. 
Omdat de AAD-Oost bemanningen vanaf het begin van de ramp actief 
zijn geweest wordt dit besluit achteraf door de CPA gesanctioneerd. Aan 
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de Zaustat zal opgave worden gedaan- van de bemanningen die naar huis 
gaan en om 02.00 uur weer terugkomen. 
De verpleegkundige van de eerste ambulance is in het MST behandelden 
moet nu verder opgevangen worden. Er wordt door de Zaustat een 
ambulance naar het MST gestuurd die deze verpleegkundige naar huis zal 
brengen. 

Ook het MST in Enschede wil weten hoede situatie is. Op dat moment 
zijn er geen gewonden meer op de SEH. Aangezien de brandweer 
inmiddels het rampgebied is in gegaan, opzoek naar slachtoffers, wordt 
door de CPA bij de ziekenhuizen in Enschede en omgeving 
geïnventariseerd hoeveel T1, en 12 slachtoffers men kan ontvangen. Bij 
het SNIT in Hengelo blijkt de medische ploeg al naar huis te zijn gestuurd 
omdat men daar al enige uren geen slachtoffers meer heeft gehad. 
Hetzelfde is het geval bij het Twenteborg Ziekenhuis in Almelo. Daar 
heeft men 50 gewonden gehad. Een eerder bericht dat hier een aantal 
zwaargewonde patiënten zou komen is onjuist gebleken. Uit de 
inventarisatie bij deze ziekenhuizen blijkt ook dat er bij het MST 3 T1 
slachtoffers zijn opgenomen, bij het SMT in Hengelo ook 3 T1 
slachtoffers en bij het Twenteborg Ziekenhuis in Almelo S TI 
slachtoffers. 
CPA AAD Oost krijgt van het Actiecentrum van de GGD de mededeling 
dat het Actiecentrum is gebeld door het Deventer Ziekenhuis met hët 
bericht dat er een bus met gewonden onderweg zou zijn, geëscorteerd 
door twee politiemensen. Die bus is nog steeds niet gearriveerd. Op de 
CPA weet men niets van dit bericht. 

Door een OvD-G van de AAD-Oost wordt aan de Zaustat doorgegeven 
dat er om 21.30 uur een briefing zal zijn en dat op basis daarvan wordt 
bezien welke ambulancebemanningen zullen blijven en welke kunnen 
vertrekken. Het is dan ook bekend hoeveel gewonden er nog uit het 
rampgebied te verwachten zijn. Hij vraagt de Zaustat dit door te geven aan 
de ambulancebemanningen. De Zaustat deelt hem mee dat er al 
ambulancebemanningen van de AAD-Oost naar huis zijn gegaan en om 
02.00 uur terug komen bij het Arkestadion. De Zaustat geeft de 
mededeling over de briefing door aan de loodspostfunctionaris bij Frans 

coördinator SEH 

centralist 

LCI 893 

2.0 13 mei 20.54 Enschede AC GGD 
Twente 

lid AC LCI 893 

2.0 13 mei 20.57 Arke stadion/ 
Miracle 
Plant 
Enschede 

AAD Oost OV D-G LCI 893 
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2.0 
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13 mei 

Functionaris - . Tijdstip - ,. P3aa'ts 
handeling 

ca 21.00 CPA Drenthe 
in Assen 

Organisatie 
4 e'heiá)_ 

CPA Drenthe 

- Be~,"ng gehpeurt~toeiichting 

op den Bult. 

CPA Drenthe belt CPA Ussel Vecht. Men heeft het Bethesda ziekenhuis 
aan de telefoon gehad omdat door de CPA Ussel Vecht zou zijn gevraagd 
hoeveel gewonden men kan hebben. CPA Ussel Vecht denkt dat iemand 
anders dat heeft gevraagd, maar wil wel weten welke aantallen gewonden 
men in dat ziekenhuis kan opvangen. Dat weet CPA Drenthe niet en 
vraagt het na. 
CPA Drenthe deelt mee 9 ambulances naar Enschede te hebben gestuurd 
en verder nog niets te hebben gehoord_ CPA Ussel Vecht antwoordt dat 
men nog steeds het rampterrein op moet gaan. dat er wel een aantal 
gewonden is behandeld en naar het Deventer Ziekenhuis is gegaan. Recent 
is vernomen dat de ambulances van AAD Oost naar huis zijn en de 
ambulances van Ussel Vecht tot twee uur vannacht zullen blijven. Dat zal 
ook wel gelden voor de ambulances uit Drenthe. CPA Drenthe zal nog 
naar de opvangcapaciteit van het Bethesda ziekenhuis in Hoogeveen 
informeren. 

De Zaustat ontvangt bericht van één van de OvD-G'en van AAD-Oost dat 
er geen gewonden meer zijn in de gewondennesten. 

centralist LCI 1117 

2.0 13 mei 21.00 AAD Oost Arke 
stadion/ 
Miracle 
Plant 
Enschede (?) 

CPA AAD 
Oost Hengelo 

OvD-G LCI 893 

2.0 13 mei 21.03 AAD Oost De CPA meldt aan het Actiecentrum van de GGD dat er een briefing is 
om 21.30 uur en dat er naar aanleiding daarvan een situatierapport komt. 
Aan de hand daarvan wordt besloten of er kan worden afgeschaald_ Het 
bericht dat de gewondennesten leeg zijn wordt eveneens doorgegeven. 
Bovendien wordt meegedeeld dat het MST nog volledig operationeel is 
maar dat het Twenteborg ziekenhuis in Almelo en het SMT in Hengelo al 
hebben afgeschaald. Besloten wordt de briefing van 21.30 uur af te 
wachten alvorens de verder weg gelegen ziekenhuizen te informeren. 

Het Flevo Ziekenhuis vraagt aan de CPA Ussel Vecht naar de stand van 
zaken. met name hoeveel gewonden er kunnen worden verwacht. 
CPA Ussel Vecht zegt daar nog weinig van te weten. Er is net een bericht 
van een collega ter plaatse dat de Twentse ambulances naar huis zijn 
gestuurd en de buitenregionale ambulances tot zeker twee uur vannacht 

centralist LCI 893 

2.0 13 mei ca 21.06 Flevo 
Ziekenhuis in 
Almere 

Flevo 
Ziekenhuis 

? LCI 1117 
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2.0 13 mei 21.07 CPA AAD 
Oost Hengelo 

AAD Oost centralist LCI 893 

2.0 13 mei 21.09 

zullen blijven. Die gaan direct het rampterrein in om doden en 
zwaargewonden te zoeken 
Er zijn wel gewonden vervoerd naar de ziekenhuizen in Twente, maar nog 
niet naar de locaties waar CPA Ussel Vecht zorg voor draagt. 
Het ziekenhuis vraagt hoe groot de kans is dat er gewonden hun richting 
op komen. CPA Ussel Vecht kan daar geen zinnig woord over zeggen. 
Wel denkt CPA Ussel Vecht dat er een aanzienlijk aantal doden zal zijn. 
Het Flevoziekenhuis heeft het getal van 20 gehoord. CPA Ussel Vecht 
zegt dat er bovendien zeker 60 zwaargewonden zijn. Verder kunnen ze 
niet veel meedelen. Het Flevoziekenhuis wacht af. Als er veel gewonden 
die kant opkomen kan het Flevoziekenhuis op Schiphol nog een aantal 
bedden leveren. Die extra capaciteit is al doorgegeven. Afgesproken 
wordt dat het Flevoziekenhuis te horen krijgt wat er te verwachten is. 
De CPA inventariseert de opvangmogelijkheden bij het SKB in 
Winterswijk. Er wordt afgesproken daar voorlopig af te schalen. Met het 
Bethesda ziekenhuis in Hoogeveen wordt hetzelfde afgesproken. De CPA 
zal de ziekenhuizen na de briefin&terugbellen. 
De heli's, die bij het Arkestadion staan, melden dat zij in verband met de 
komende duisternis naar de vliegbasis Twente zullen verrekken en van 
daaruit inzetbaar zijn. 

Het Sigmateam Twente meldt dat er is besloten dat men zich, net als de 
ambulances van de AAD-Oost, gaan terugtrekken uit het Arkestadion. Zij 
zijn niet meer nodig. Dit is overlegd met de OVD-G Nijmegen in Miracle 
Plant. Het Sigmateam blijft wel oproepbaar. 

De herhaalde vraag van het AC waar de bus met gewonden blijft die 
onderweg zou zijn naar het Deventer ziekenhuis, dat opnieuw is gebeld 
door het Deventer ziekenhuis, wordt weer gecheckt bij de CPA en weer 
onjuist bevonden. Het Actiecentrum vraagt de CPA hierover zelf contact 
op te nemen met het ziekenhuis. 

De CPA belt het Deventer Ziekenhuis met informatie over de bus met 
gewonden. Het ziekenhuis deelt bij die gelegenheid mee stand-by te 
hebben gestaan voor de opvang van 200 slachtoffers en zegt tot nu toe 
maar 1 slachtoffer te hebben ontvangen. In overleg met de CPA wordt er 

heli's Arke 
stadion 
Enschede 

Miracle 
Planet 
Enschede 

Bemanning heli LCI 893 

2.0 13 mei 21.10 Sigmateam 
Twente 

Chauffeur 
Sigmateam 

LCI 893 

2.0 13 mei 21.21 Enschede AC GGD 
Twente 

Medewerker AC LCI 893 

2.0 13 mei 21.34 CPA AAD 
Oost Hengelo 

AAD Oost centralist LCI 893 
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nu afgeschaald, aangezien er geen slachtoffers uit het rampgebied naar 
Deventer zullen gaan. 
Een medewerkster van het Nationale Vergiftigingen Informatiecentrum 
(NVIC) belt de CPA Ussel Vecht. Zij vraagt of er ook nog behoefte is aan 
extra informatie over chemicaliën die mogelijk,vrijgekomen zijn bij-de 
ramp in Enschede. CPA Ussel Vecht heeft daar niets over gehoord. Het 
NVIC vraagt of er iets is vernomen van mensen die erg chaotisch waren. 
Ook daarvan is niets bekend bij de CPA. 
Desgevraagd deelt CPA IJsset Vecht mee dat er nu wordt gesproken over 
ruim 100 gewonden meer dan 20 doden. Zo direct gaat men de wijk in. In 
de huizen moeten slachtoffers liggen want die huizen zijn allemaal 
ingestort. 

Functionaris 

Medewerk- 
ster NVIC 

2.0 13 mei 21.50 CPA.AAD 
Oost Hengelo 

AAD Oost centralist LCI 893 
LCI 968 

2.0 13 mei 22.13 Arkestadion 
Enschede" 

AAD Oost/ 
Zaustat 

De CPA vraagt aan de Zaustat bij Miracle Planet een gewonde 
brandweerman op te laten halen. Hiervoor wordt een ambulance uit 
Groningen ingezet die de patiënt zal vervoeren naar het SMT in Hengelo. 
Dit bericht wordt door de Zaustat doorgegeven aan de OvD-G Nijmegen 
in Miracle Planet. 
De resultaten van de briefing zijn bekend. Aan de CPA wordt meegedeeld 
dat de Zaustat terug gaat naar de oorspronkelijke uitgangspositie. bij het 
Van beekpark, tegenover garage Róeloffzen .-Daar staan ook de VC 
wagens van de brandweer en van de politie, van daaruit zal de coordinatie 
plaatsvinden. De Zaustat gaat gedurende de verplaatsing weer uit de lucht. 
Voor de verkenning van het rampgebied worden in totaal 40 ambulances 
achter de hand gehouden, met name de ambulances van de regio's Ussel-
Vecht, de Achterhoek, de Stedendriehoek en Nijmegen. Ook de 
GNK's/Sigmateams uit de regio Ussel/Vecht en uit de regio Nijmegen 
zullen in Enschede blijven. Bij het Arkestadion en bij Miracle Planet 
wordt alles opgeheven. Het materieel dat daar staat gaat weer terug naar 
het Van Heekpark. 
De CPA krijgt van een van de ambulancebemanningen van de AAD-Oost 
bericht dat de Pathmoshal zo goed als ontruimd is. 
De loodspostfunctionaris bij Frans op den Bult krijgt van de CPA te horen 
dat alle daar aanwezige ambulances kunnen vertrekken. De 40 
overblijvende,ambulances die al in Enschede staan, wonden door één van 

CGV LCI 893 

2.0 

2.0 

13 mei 

13 mei 

AAD Oost 
ambulance 
AAD Oost 

22.17 

22.20 

Pathmoshal 
Enschede 
CPA AAD 
Oost Hengelo 

bemanning 
ambulance 
centralist 

LCI 893 

LCI 893 
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Functionaris Bron. 

2.0 13 mei vanaf 
22.20 

CPA Ussel 
Vecht/ 
Zwolle 

RAV Ussel 
Vecht 

centralist 

2.0 13 mei vanaf 
22.21 

AAD Oost CPA AAD 
Oost Hengelo 

LCI 893 
LCI 1117 

LCI 893 centralist 

2.0 13 mei 22.24 rampgebied 
Enschede 

AAD Oost 
Zaustat 

ambulance 
RAV IJssel 
Vecht 

CGV 

_ B6tehrijving gebeurtenis/ toelichting _ 

de OvD-G en-geselecteerd en in vier eenheden van 10 ambulances 
opgesplitst. Er komen 10 ambulances aan de Deumingerstraat te staan en 
30 ambulances aan de Raiffeissenstraat. 
Op verzoek van de CPA AAD-Oost informeertde CPA IJssel- Vecht, alle 
andere door hen ingeschakelde CPA's en ziekenhuizen in het land. Het 
brandwondencentrum in$everwijk blijft nog paraat (uiteindelijk is er 
Reen gebruik gemaakt van dit brandwondencentrum). 
Op basis van de resultaten van de briefing vindt een verdere afschaling 
van ambulances en ziekenhuizen plaats door CPA AAD Oost en CPA 
IJssel Vecht 
De CPA AAD-Oost informeert de ziekenhuizen in en om Enschede. 
Daarbij wordt meegedeeld dat wanneer er gewonden naar deze 
ziekenhuizen worden vervoerd, men hierover,door de betreffende 
ambulance zelf in kennis zal worden gesteld. 
Uit een bericht van de Zaustat blijkt dat het rampgebied door de politie is 
verdeeld in vier segmenten. Voor eik van deze segmenten wordt een 
zoekploeg samengesteld, bestaande uit een OvD-G , een politieman en een 
brandweerman die tezamen°het segment zullen doorzoeken. 
Een ambulancebemanning van Ussel Vecht belt CPA Ussel Vecht. Hij 
deelt mee dat er nu nog 40 ambulances in Enschede staan, die blijven 
voorlopig daar. liet gaat om ambulances die direct uit de omgeving van 
Twente komen. De ambulances die van verder weg komen gaan weer 
terug naar hun standplaatsen. Ook de 5 ambulances van Ussel Vecht 
blijven. De 40 ambulances worden nu via de Zaustat naar een standplaats 
gestuurd en gaan waarschijnlijk vandaar uit het veld in. 
De CPA Ussel Vecht zegt dat er 8 ambulances van de CPA IJssel Vecht 
aanwezig zijn. De nrs. 925 en 914 uit Heerden en de nr. 970 uit Raalte 
zijn daarbij geteld. De ambulances die nu bij het Arke stadion staan en die 
zullen blijven zijn de ambulances nrs. 911, 970,908, 903 en de nr. 935 uit 
Hardenberg, zijn. De ambulance nr. 902 die het MMT uit de Isala 
klinieken heeft vervoerd staat op een andere locatie, nl bij de loodsplaats 
bij Frans op den Bult. Deze ambulance komt terug naar Zwolle. 
CPA IJssel Vecht wordt gebeld door CPA Flevoland. Deze doelt mee dat 
de 6 ambulances van Flevoland en het $igmatean die in Enschede staan, 

LCI 893 

2.0 13 mei ca 22.3.E Arkestadion 
Enschede 

ambulancebe- 
manring 

LCI 1117 

2.0 13 mei ca 22.34 CPA 
Flevoland 
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worden teruggetrokken. Dat heeft Flevoland vernomen van hun OvD-G. 
De CPA Flevoland vraagt of de vooraankondiging naar de ziekenhuizen, 
met name het Flevoziekenhuis, nu moet worden ingetrokken. De centralist 
van CPA IJsstiel Vecht overlegt hierover intern en zal terugbellen. 
Er wordt nog een gewande, met politiebegeleiding, vervoerd van Miracle 
Planet naar het MST in Enschede. 
Ambulance nr. 953 uit Hoogeveen meldt CPA IJssel Vecht dat zij 
onderweg zijn met een opname voor het Sophia Ziekenhuis in Zwolle. 

22.36 naar MST 
Enschede 

2.0 

2.0 

13 mei 

13 mei 

AAD Oost 
Ambulance 
ambulance 
Hoogeveen 

ca 22.40 op weg naar 
Sophiazieken 
-huis Zwolle 

ambulance 
bemanning 
ambulancebe- 
manning 953 

LCI 893 

LCI 1117 

13'mei 

13 mei 

Centrale 
Huisartsen 
post 
CPA Ussel 
Vecht 

2.0 

2.02.0 

22.41 

ca 
22.50- 
23.00 

Almelo 

CPA IJssel 
Vecht Zwolle 

Uit een verzoek om een ambulance voor een patiënt van de Centrale 
Huisartsenpost in Almelo bij de CPA blijkt dat daar geen ambulance 
beschikbaar is. _ 
De CPA Ussel Vecht belt de CPA Doetinehem. Meegedeeld wordt dat• de 
andere CPA's de ziekenhuizen kunnen laten "afbouwen". Alleen de 
ziekenhuizen in hun regio blijven nog paraat, die kunnen nog mogelijk 
enkele slachtoffers verwachten. Dat geldt ook voor het•ziekenhuis in 
Doetinehem. 
Bij de CPA Doetinchem heeft men al gehoord dat hun ambulances 
terugkomeet. 
CPA Ussel Vecht belt de CPA Stedendriehoek te Apeldoorn en deelt mee 
dat er 40 ambulances in Enschede blijven en dat de andere ambulances-uit 
het buitengebied terugkomen. De ziekenhuizen, in hun gebied worden nog 
niet afgeschaald, omdat er rekening moet worden gehouden dat er 
mogelijk nog een enkel slachtoffer kan komen. 
CPA IJssel Vecht deelt mee dat dit alleen geldt voor het ziekenhuis in 
Doetinchem, voor het gebied IJssel Vecht en voor de Stedendriehoek. 
Daarbuiten wordt nu afgeschaald. Wanneer dit in hun regio kan gebeuren 
wordt nog meegedeeld. 
CPA IJssel Vecht belt de CPA Drenthe. Meegedeeld wordt dat de 
voorwaarschuwing van ziekenhuizen kan worden ingetrokken;aan de 
CPA Drenthe wordt gevraagd de ziekenhuizen in,hun gebied te bellen en 
te bedanken voor hun hulp. De CPA Drenthe vraagt welke ziekenhuizen 
door de CPA Ussel Vecht zijn gebeld, Zij hebben alleen contact gehad 
met het Bethesda ziekenhuis in Hoogeveen. CPA IJssel Vecht zegt dat het 

LCI 893 

LCI 1117 

huisarts 

centralist 
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Bethesda ziekenhuis, het ziekenhuis in Meppel en het Scheperziekenhuis 
in Emmen een voorwaarschuwing hebben ontvangen. Van het ziekenhuis 

in Assen weet men het niet. Dit is ook niet door de CPA Drenthe gedaan. 
Dit zal door de CPA Drenthe geverifieerd worden. De CPA Drenthe zegt 
toe alle ziekenhuizen af te bellen. Op de mededeling van de CPA IJssel 
Vecht dat ook al hun ambulances terugkomen zegt de CPA Drenthe 
gehoord te hebben dat ambulance nr. 32 uit Emmen in Enschede zal 
blijven. 

CPA IJssel Vecht belt de CPA Friesland met het laatste bericht uit 

Enschede. Op 40 ambulances na, die direct uit het gebied rond de regio 
Twente komen, gaan alle ambulances terug naar de standplaats. Dat geldt 
ook voor Friesland. Er kan een afschaling plaatsvinden van de 
ziekenhuizen in Friesland. Die zouden ook door de CPA Friesland zijn 
gewaarschuwd. Daar weet de CPA Friesland niets van. 
CPA Friesland zal het verifiëren en de ziekenhuizen afbellen. CPA IJssel ° 
Vecht zegt dat het best mogelijk is dat zij zelf het ziekenhuis in 

Heerenveen gebeld hebben. De anderen zijn door de CPA Friesland 
gewaarschuwd. Afgesproken wordt dat CPA Friesland de ziekenhuizen 
zal afbellen met de mededeling dat men niet meer hoeft te rekenen op 
gewonden vanuit Enschede. 

CPA Ussel Vecht belt CPA Flevoland. die nog zou worden teruggebeld 
over de ziekenhuizen. CPA Ussel Vechtdeeg mee dat alle ziekenhuizen 

kunnen worden afgeschaald en dat de vooraankondiging kan vervallen. 
Ook de ambulances van Flevoland komen terug. 
CPA Flevoland bevestigt dat zij al le ziekenhuizen gaan afbellen. Wel 

blijft er volgens hun informatie nog een ambulance van hen in Enschede 
staan, nr. 920 

CPA Ussel Vecht belt CPA Groningen met het laatste bericht wat betreft 

Enschede. 
Meegedeeld wordt dat er 40 ambulances uit de directe omgeving 

achterblijven en dat de ambulances uit de overige regio's worden 
teruggestuurd. Dat geldt ook voor de GNK's. Er kan een afschaling 
plaatsvinden van de gewaarschuwde ziekenhuizen, inclusief het 

brandwondencentrum Martini in Groningen. CPA IJssel Vecht vraagt of 
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CPA Groningen dat wil doen, met dank voor de geboden hulp 
CPA Groningen zegt toe het AZ Groningen, het RKZ en het 
brandwondencentrum Martini Ziekenhuis af te bellen. 
CPA IJssel Vecht wordt gebeld door CPA te Apeldoorn, naar aanleiding 
van het eerdere bericht van CPA IJssel Vecht dat de ziekenhuizen in het 
gebied nog niet afgeschaald konden worden. 
CPA Stedendriehoek zegt dat, toen ze de ziekenhuizen in hun regio 
hierover belden, die meedeelden dat zij net het bericht hadden gekregen 
uit het actiecentrum GGD Twente dat ze wel mochten afschalen. 
CPA IJssel Vecht overlegt en deelt dan aan de CPA Stedendriehoek mee 
dat zij het zelf mogen bepalen. Het is echter niet uitgesloten dat er nog een 
enkel slachtoffer kan komen. Ze mogen wel afschalen, als ze maar 
voldoende paraat zijn om direct weer gewonden te kunnen opvangen. 

2.0 13 mei 2253 

CPA Steden-
driehoek 
Apeldoorn 
Vliegbasis 
Twente 

Miracle 
Planet 

Enschede 
terug naar 
Duitsland 
Spartaterrein 
Enschede 

CPA 
Steden-
driehoek 

col rdina- 
tor Vliegbasis 

LNA-D/ 
Gronau 

LNA- 
D/Gronau 

ambulance 
RAV IJssel 

coördinator LCI 893 

2.0 13 mei 2255 

De CPA krijgt bericht van de coordinator op de vliegbasis Twente dat 
deze nu, in overleg met de HSGA Twente, de helft van het personeel naar 
huis stuurt. Het overige personeel blijft stand-by in hangar 9. 

De LNA-DIGronau meldt zich bij de OvD-G af, men keert terug naar 
Duitsland. 

De Duitse hulpverleners o.l.v. LNA Gronau vertrekken. 

CPA IJssel Vecht wordt gebeld door een ambulancebemanning van IJssel 
Vecht. Die deelt mee dat het te donker is en dat daarom wordt gewacht tot 

LNA 
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Planet 
Enschede 

Ambulance 
dienst 
Nijmegen/ 
OvD-G 
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het daglicht voordat men weer het rampterrein in gaat. Er zijn hier en daar 
nog wat vuurhaarden. 
De ambulances bij het rampgebied staan nu "opgelijnd" en zullen direct 
onder politie begeleiding het terrein in gaan. Dan wordt er per team 
gezocht naar eventuele gewonden. Bij de CPA Ussel Vecht wordt 
gevraagd of de bemanning het daar nog aankan of dat er voor vervanging 
moet worden gezorgd. Dat wordt niet nodig gevonden. Men heeft echter 
geen idee hoe lang het allemaal nog gaat duren. De bemanningen van de 
achtergebleven ambulances worden om een uur of twee afgelost door de 
ambulancebemanningen van AAD-Oost, maar de bemanningen die willen 
blijven kunnen blijven. 
CPA Ussel Vecht deelt mee dat zodra men terug is in Zwolle, daar alles 
klaar staat voor opvang van de. mensen. 
Het MMT van het Twenteborg ziekenhuis in Almelo gaat terug van 
Mirácle Planet naar het ziekenhuis. De CPA stuurt in- opdracht van de 
OvD-G Nijmegen een taxi op hen op te halen. De OvD-G Nijmegen 
bericht dan tevens dat hij ongeveerdrie kwartier nodig heeft om Miracle 
Planet te ontruimen. Hij zal daarna zelf naar huis gaan. Hij vraagt de 
politie te bellen om bussen te regelen voor de evacués die van daar uit 
naar slaapplaatsen moeten worden gebracht. Bovendien is er warme 
kleding nodig voor de bemanningen van de ambulances die in Enschede 
achterblijven. 
CPA IJssel Vecht belt CPA Arnhem en geeft de laatste informatie door 
over Enschede. Dé ziekenhuizen die door hen zijn gewaarschuwd 
(Zevenaar, Velp, Arnhem) kunnen afschalen. Er blijven een 40-tal 
ambulances vanuit het omliggende gebied en de rest uit het buitengebied 
wondt teruggestuurd inclusief de Geneeskundige combinaties. Door de 
CPA Arnhem wordt gezegd dat er nog twee ambulances van hen in 
Enschede blijven, 4 ambulances hebben al bericht gegeven via de mobiele 
telefoon dat ze op de terugweg zijn. Zij zullen de ziekenhuizen even 
bellen en zien wel waar de 2 ambulances blijven. 
CPA Ussel Vech t dankt voor hun paraatheid. 
CPA Ussel Vecht belt met de CPA Nijmegen en geeft de laatste 
informatie door over Enschede. Het is al bij de CPA Nijmegen bekend dat 

OvD-G LCI 893 
IGZ dossier 

2.02.0 13 mei ca 
23.00- 
00.00 

CPA Ussel 
Vecht Zwolle 

CPA Ussel 
Vecht 

centralist LCI 1117 
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er een 40-tal ambulances blijven, daarbij zijn ook alle negen ambulances 
van de regio Nijmegen. Men weetook van de afschaling van de 
ziekenhuizen en is al begonnen met het geven van voorinformatie. 
CPA IJssel Vecht meldt dat de omliggende ziekenhuizen, een 
Brandwondencentrum (Beverwijk) en verder de ziekenhuizen in 
Doetinchem, Ussel Vecht en Stedendriehoek nog paraat blijven. 
CPA Ussel Vecht belt de CPA's Kennemerland en Noord-Holland 
Noord en meldt de laatste ontwikkelingen in Enschede. Er blijven 40 
ambulances ter plaatse, de rest uit het buitengebied, inclusief de GNK's 
gaan terug. De ziekenhuizen die een vcorwaarschuwing hebben gehad 
kunnen afschalen, met uitzondering van het Brandwondencentrum in 
Beverwijk. Die kan nog een enkel slachtoffer krijgen deze wordt dan per 
heli aangevoerd. De CPA Kennemerland zegt dat Beverwijk onder de 
regio Amsterdam valt. Zelf hebben zij 10 ambulances naar Enschede 
gestuurd, die kunnen dus allemaal terugkomen. 
CPA Ussel Vecht zegt dat'dat grotendeels het geval zal zijut, als er nog 
een ambulance achterblijft dan is dat om het aantal van 40'te completeren: 
CPA Kennemerland zegt dat men verder afwacht en de ziekenhuizen zal 
berichten. 
CPA Ussel Vecht belt met de CPA Amsterdam en geeft het laatste nieuws 
over Enschede door. De ambulances uit de buitengebieden gaan terug, 
inclusief eventuele geleverde Geneeskundige combinaties. Er blijven een 
40- tal ambulances uit de omliggende regio's van Enschede om in 4 
sectoren het rampgebied te doorzoeken. Eventueel gewaarschuwde 
ziekenhuizen mogen afschalen. Op de vraag of dat ook geldt voor het 
Brandwondencentrum Beverwijk deelt CPA Ussel Vecht mee dat die nog 
paraat blijft om eventueel nog een enkel brandwondenslachtoffer per heli 
te ontvangen. 
De CPA Amsterdam vraagt dat dan te melden. De rest van de 
ziekenhuizen worden onder dankzegging afgeschaald. 
CPA Ussel Vecht belt nog met de CPA's in Ede en Utrecht. Men deelt 
mee dat de ambulances uit de buitenregio's terug gaan en voorzover er 
een voorwaarschuwing aan de ziekenhuizen is gegeven kan die weer 
worden iweuckken. 
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handeling 

Dish- hotel 
Enschede 

Enschede 

Functionaris: - 

Directeur ca. 
23.00 

23.09 

Bron 

dossier JGZ 

2.0 13 mei GGD 
Twente/AC 

8es•>t#jv4a8 8ebeu déxit J toelichting 

De (waarnemend) directeur van AAD-Oost bezoekt nazorg bijeenkomst in 
het Dish-hotel. Hier blijkt echter geen personeel van AAD-Oost aanwezig 
te ziin. Daarom keert hij terug naar de CPA AAD-Oost, 

De CPA wordt er door het Actiecentrum van de GGD van in kennis 
gesteld dat bij het Deventer Ziekenhuis uiteindelijk wel de 
politiebegeleiding is aangekomen maar niet de bus met gewonden. Deze 
bus bleek onverwacht bij het Streckziekenhuis Koningin Beatrix in 
Winterswijk te zijn verschenen. De gewonden die in deze bus zaten waren 
echter al behandeld in het MST in Enschede. Het was onduidelijk wat 
deze bus nog in WinterswJjk kwam doen. 

Vanuit het rampgebied word(Jn opdracht van een coordinator van de 
politie, door de bemanning van een Amsterdamse ambulance aan de CPA 
gevraagd waar de OvD-G blijft die deel uit maakt van de ploeg die het 
rampgebied zal doorzoeken. Uit het telefonisch contact met deze OvD-G 
blijkt dat men het rampgebied nok niet in kan. 
Het SMT in Hengelo meldt een opnamestop voor de CCU. Er zijn nog 
wel 3 IC-bedden beschikbaar. 

medewerker AC LCI 893 

2.0 13 mei 23.09 rampgebied 
Enschede 

VZA 
Amsterdam 

LCI 893 Bemanning 
ambulance 

23.17 SMT SMT 
Hengelo 

2.0 

2.0 

13 mei 

13 mei ca 23.18 Spartaterrein 
Enschede 

LCI 893 

LCI 1117 Sigma CPA IJssel Vecht wordt vanuit het rampgebied door iemand van het 
eenheid iJssel . Sigmateam gebeld. 
Vecht 1 Het Sigmateam blijkt nog te wachten. Er is niets te doen. Ze zijn in 

afwachting van de resultaten van de verkenning in het rampterrein. Op dat 
moment hoort het Sigmateam nader of er nog slachtoffers komen. Zelf 
verwacht hij van niet, hij denkt dat hij over een half uurtje kan gaan 
inpakken. Als het Sigmateam daadwerkelijk gaat opruimen hoort de CPA 
dit van hem. 

? 

Sigmateam 

2.0 13 mei, 23.22 CPA AAD 
Oost Hengelo 

AAD Oost centralist LCI 893 

2.0 

,Jn opdracht van het crisisteam vraagt de CPA aan de coordinator van het 
Sigmateam Twente of het team, voordat het naar huis is gegaan, in het 
Dish Hotel is geweest, voor de debriePng. Dit blijkt niet het geval te zijn. 
De coordinator vraagt of het Sigmateam nog terug moet komen. De CPA 
weet dat niet. 

De CPA vraagt aan de bemanning van de Zaustat hoeveel OvD-G en er bij 
het rampgebied staan. Door de Zaustat wordt meegedeeld dat er nu drie 
OVD-G en zijn , zij organiseren de groepen die het rampterrein ingaan. Er 
moet nog een vierde OvD-G bij. Wie de vierde moet worden weet de 

13 mei 23.24 CPA AAD 
Oost Hengelo 

AAD Oost centralist LCI 893 
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VZA 
bemanning 

_ Bron 

2.0 23.25 rampgebied 
Enschede 

Bemanning 
ambulance VZA 

LCI 893 

2.0 

X2.0 

13 mei 23.30 CPA AAD 
Oost Hengelo 

AAD Oost 

v•uggebeurteni0t̀.nelichting -. = 

bemanning van de Zaustat nok niet. 

De Amsterdamse ambulancebemanning vraagt opnieuw aan de CPA waar 
de OVD-G blijft onder wiens leiding deze bemanning, met de politie- en 
brandweercoördinatoren het rampterrein zullen betreden. Er wordt al lang 
op hem_gewacht. 

De HSGA Twente die op dat moment zitting heeft in het erisisteam krijgt 
de mededeling van de CPA dat het Sigmateam niet in het Dish Hotel is 
geweest. Volgens de HSGA is het wegsturen van het'Sigmateam een 
misverstand geweest. Het opnieuw oproepen van dit team zal problemen 
geven omdat het personen zijn uit verschillende Rode Kruisteams van 
Hengelo en Enschede, die afzonderlijk zijn opgeroepen via mobiele 
telefoons. Uit navraag door de CPA van een en ander bij de betreffende 
OVD-G blijkt dat het Sigmateam in overleg met hem is vertrokken. De 
OvD-G blijkt niets te weten over een debrieftng in het Dish Hotel. 
De OvD-G deelt tijdens dit gesprek aan de CPA mee dat het eigen 
ambulancepersoneel van de AAD-Oost om 02.00 uur wordt terug 
verwacht bij het Van Heekpark/garage Roelo€fzen om daar de (40) 
buitenregionale ambulances af te lossen. Bij het Van Heekpark is nu het 
CM ingericht. 

Het hoofd van de CPA neemt contact op met de.7.austat. Hij deelt mee dat 
er twee ambulancebemanningen uit Amsterdam staan te wachten om het 
rampterrein in te gaan. Door de ZausUu wordt meegedeeld dat er nog druk 
overleg gaande is. De CPA vraagt de Zaustat om dit door te geven aan het 
team dat staat te wachten. Het probleem daarbij is dat de 
ambulancebemanning uit Amsterdam niet rechtstreeks bereikbaar is en de 
communicatie moet verlopen via de politiecoördinator die deel uit maakt 
van dat team. Bij die gelegenheid bericht de ZausLat aan de CPA dat er 
grote communicatieproblemen zijn geweest met de brandweer, dat de 
OVD-G zich daar nu mee bezighoudt. Het schijnt dat de brandweer al op 
eigen gezag het rampterrein is ingegaan. 

De CPA ontvangt het bericht van een OvD-G vanuit het Van Heekpark 
dat alle Duitse hulpverleners met hun materieel naar huis zijn en dat alle 
Sigmavoorzienitngen zijn afgebroken. 
De (waarnemend) directeur verlaat de CPA AAD-Oost en vertrekt naar 

Centralist/ 
OvD-G 

LCI 893 

13 mei 23.32 CPA AAD AAD Oost 
Oost Hengelo 

Hoofd CPA LCI 893 

2.0 13 mei 23.34 Van 
Heekpark 
Enschede 

CPA AAD- 

AAD 
Oost/OvD-G 

AAD-Oost 

OvD-G LCI 893 

2.0 13 mei ca Directeur dossier IGZ 
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2.0 13 mei era 23.50 gemeentehuis 
Enschede 

BT Enschede HSGA Ussel Vecht LCI 1117 

2.0 14 mei 00.00 Sparta 
terrein 
Enschede 

Ambulance 
diensten 

zijn logeeradres. Onderweg informeert hij telefonisch een lid van de Raad 
van Toezicht van AAD-Oost over de laatste stand van zaken. 

CPA Ussel Vecht wordt gebeld vanuit Enschede door de HSGA regio 
IJssel Vecht met het verzoek na te gaan hoe de aflossing van de 
bemanning van de ambulances van Ussel Vecht zondag is geregeld. Dat 
geldt ook voor de ambulances uit het buitengebied die nog bij het 
rampterrein staan. De CPA gaat het na en zal terugbellen. 
CPA IJssel Vecht meldt even later aan de HSGA dat alle vervangingen 
van het personeel van Ussel Vecht voor zondag zijn geregeld_ 
De HSGA weet niet wanneer de ambulances van Ussel Vecht terug 
komen, zij hebben helemaal niets gedaan. Hij verwacht ook niet dat ze 
nog wat te doen krijgen. Maar als er nog slachtoffers zijn, zijn er genoeg 
ambulances. 

Zondag 14 mei 2000 

Alle gewondennesten blijken leeg te zijn. Ambulancebemanningen die 
nog bij het Sportpark Sparta staan willen van de CPA weten of ze daar 
nog langer moeten blijven staan. Zij hebben niets te doen. Het blijkt dat, 
naast de 40 ambulances die bij het Van Heekpark staan, daar ook nog 
ambulances van regio IJssel-Vecht, regio Achterhoek en regio Nijmegen 
staan, alsmede eert GNK en Sigmateam van de regio Ussel-Vecht. Veel 
bemanningen hebben zondag weer dienst in hun eigen regio. 

De Zaustat belt met de CPA AAD Oost en geeft een nieuw mobiel 
telefoonnummer door waarop de CGV en bereikbaar zijn. De zoekploegen 
staan nog steeds klaar om het rampgebied in te gaan. Vanwege problemen 
met de mobiele bereikbaarheid van o.a. de Zaustat worden portofoon's, 
accu's en laders bij de CPA opgehaald en naar de Zaustat gebracht. 

Een van de helikopter piloten aan de CPA AAD Oost dat er nog drie 
heli's op de vliegbasis Twente zijn, één uit Rotterdam, één uit Amsterdam 
en één uit Duitsland. Hij geeft het telefoonnummer door aan de CPA 
waarop zij bereikbaar zijn. 

De CPA probeert de vroege diensten van de AAD-Oost te regelen. 
Hierbij ontstaat een probleem met de ambulancebemanningen die te horen 
hebben gekregen dat ze om 02.00 uur weer worden terug verwacht op het 
rampterrein. Het blijkt niet duidelijk te zijn wie op welke post van de 

Ambulance 
bemanning 

LCI 893 

2.0 14 mei 00.00 Van 
Heekpark 
Enschede 

AAD 
Oost/Zaustat 

CGV LCI 893 

2.0 14 mei 00.06 Vliegbasis heli's 
Twente 

`helibemanning LCI 893 

2.0 14 mei vanaf 
00.11 

CPA AAD 
Oost Hengelo 

AAD Oost centralist LCI 893 
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Eunctlonaris•r Bron 

2.0 14 mei CPA Ussel 
Vecht Zwolle 

CPA Ussel 
Vecht 

ca 
00.22- 
00.30 

00.2.2 

centralist dossier IGZ 

2.0 l4 mei CPA AAD AAD Oost 
Oost Hengelo 

centralist LCI 893 

2.0 

2.0 

14 mei 

14 mei 

00.33 

00.41 

y . - ge +Chrijvlag.gebeudenEs/ foelichting ,- - 

AAD-Oost vroege dienst zullen hebben. Evenmin is duidelijk of alleen 
ambulancebemanningen die volgens het rooster dienst hebben naar het 
Van Heekpark moeten gaan. Sommige bemanningen dreigen nu twee 
aaneengesloten dagen te moeten werken. 

Het blijkt dat de CPA geen zicht meer heeft welke bemanning er op welke 
ambulance zit. Op vragen hierover van ambulancepersoneel kan de CPA 
geen antwoord geven. 

De CPA IJssel Vecht begint met een verdere afschaling van de 
ziekenhuizen. (Hardenberg, beide Zwolse ziekenhuizen, Stedendriehoek, 

Doeti nchem) 

De CPA neemt contact op met de Zaustat met de vraag of de ambulances 
op het Spartaterrein nog langer in Enschede moeten blijven. Daar vindt 
men dat deze ambulances nog moeten blijven tot er om 02.00 uur 
aflossing komt. De GNK en het Sigmateam uit IJssel-Vecht zulten ook 
nog moeten blijven omdat dit nog de enige compleet inzetbare combinatie 

is. Als er gewonden uit het rampterrein komen gaan die naar het 
Spartaterrein. 

- Op post Ereschede is geen ambulance meer beschikbaar. 

De CPA AAD-Oost regelt dat erop elk van de standplaatsen (de posten 

Enschede, Hengelo en Almelo) een ambulance komt te staan en vraagt aan 
de CPA Apeldoorn om stand-by te staan voor de paraatheid in hun 
buitengebied 

De CPA IJssel Vecht krijgt bericht dat zowel het Sigmateam als de GNK 
van IJssel Vecht nog in Enschede moeten blijven staan op het 
Spartaterrein. Zij zijn de enige compleet inzetbare combinatie, zij moeten 

daar de eventuele gewonden opvangen die uit het rampterrein komen. 
Ook ambulance 902 met het MMT is nog ter plaatse. De bemanning die 
dit aan de CPA meedeelt klaagt•over de slechte communicatie. 

De coordinator van het Sigmateam neemt contact op met de CPA en 
verneemt dat het Sigmateam niet meer hoeft terug te komen. 

Op de post Almelo is geen ambulance meer beschikbaar. 

De zoekploegen zijn het rampterrein ingegaan. De Zaustat wit daarvan 
eerst het resultaat afwachten voordat ambulancebemanningen naar huis 

CPA AAD 
Oost Hengelo 

CPA AAD 

Oost Hengelo 

AAD Oost 

AAD Oost 

LCI 893 

LCI 893 centralist 

2.0 14 mei ca 00.42 Spartaterrein 

Enschede 

ambulance 

RAV Ussel 
Vecht/ 

GNK IJssel 
Vecht 

Sigmateam 
Twente 

AAD Oost 

AAD 
Oost/Zaustat 

IGZ dossier bemanning Sigma 

en ambulance 902 

2.0 

2.0 

2.0 

14 mei 

14 mei 

14 mei 

00.46 

00.49 

00.50 

chauffeur 
Sigmateam 

CGV 

? 

post Almelo 

rampterrein 
Enschede 

LCI 893 

LCI 893 

LCi 893 
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2.0 14 mei 00.53 AAD Oost CPA AAD 
Oost Hengelo 

CPA AAD 
Oost 

Van 
Heekpark 

centralist LCI 893 

2.0 14 mei 01.10 AAD Oost centralist LCI 893 

2.0 14 mei 01.10 AAD Oost/ 
Zaustat 

Beschrijving gebenrtenW toelkhting 
•. - _.. 

worden gestuurd. Vanuit de Zaustat kan men voor het eerst op een 
monitor videobeelden zien van de operatie in het rampterrein. Er hangt 
een politiehelikopter boven met een camera. Het blijkt dat er nog 
tientallen brandhaarden zijn. 
In opdracht van de 14SGA vraagt de CPA aan de Zaustat om al het 
personeel te laten weten dat ze, alvorens vannacht naar huis te gaan, eerst 
bij het Dish Hotel langs moeten voor overleg, afsluiting en nazorg. Tot nu 
toe schijnt dat niet goed te gaan. 
De CPA vraagt de regio's Achterhoek en IJssel-Vecht om paraat te zijn 
voor het buitengebied van de CPA AAD Oost. 
Dé ambulances van de AAD-Oost worden ingezet voor de 
aflossing van buitenregionale ambulances in het rampgebied. 
De Zaustat deelt aan de bemanning van de ambulances bij het Sportpark 
Sparta mee dat deze loodsplaats kan worden ontruimd. De bemanningen 
van de ambulances uit de regio's Achterhoek, Nijmegen en IJssel-Vecht 
Linnen, volgens de Zaustat, eerst naar het Dish Hotel gaan en vandaar uit 
naar huis. Dit doen zij echter niet. Zij keren direct huiswaarts. 
De ambulances van de AAD-Oost gaan naar het Van Heekpark. 
Ambulancebemanningen van de AAD-Oost melden zich bij de CPA. Zij 
worden door de CPA naar het Van Heekpark gestuurd. 

Ambulance 902 van Ussel Vecht bericht aan de CPA dat zij met het MMT 
terugkomen naar Zwolle. Ook de GNK en het Sigmateam van IJssel Vecht 
breken op bij het Spartaterrein om daarna terug te keren. 

De CPA Nijmegen belt de CPA AAD-Oost met het verzoek hun 
ambulances terug te sturen omdat de bemanning al vanaf zaterdagochtend 
dienst heeft. 

De Zaustat deelt aan de CPA mee dat de zoekploegen onverrichter zake 
uit het rampgebied zijn teruggekomen. Het blijkt een chaos te zijn in het 
rampgebied, men kon er niets zien, alles brandt en er heerst een grote hitte 
door het branden van gasleidingen. Er zijn geen slachtoffers gevonden. De 
politie heeft het gebied afgezet , er vindt op dot moment overleg plaats. 
De 5 ambulances uit IJssel Vecht komen terug naar Zwolle/Raalte. Ook de 

CGV LCI 893 
LCI aq 

2.0 

2.0 

vanaf 
01.17 
ca 01.22 

14 mei 

14 mei 

naar Van 
Heekpark 
Spartaterrein 
Enschede 

AAD Oost/ 
ambulances 
ambulance 
RAV IJssel 
Vecht/GNK 
IJssel Vecht 
CPA 
Nijmegen 

LCI 893 

dossier IGZ 

Ambulance 
bemanningen 
bemanning Sigma 
en ambulance 902 

centralist 2.0 14 mei 0151 CPA 
Nijmegen 

LCI 893 

2.0 14 mei 02.00 Van 
Heekpark 
Enschede 

AAD 
Oostrzaustat 

CGV LCI 893 

2.0 14 mei ca 02.20 Spartaterrein CPA Ussel ? dossier IGZ 
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Vecht 

AAD Oost 

F"u ttonarlt 

2.0 

Enschede 

CPA AAD 
Oost Hengelo 

14 mei 02.24 Hoofd CPA LCI-893 

2.0 14 mei 02.33 Van 
Heekpark 
Enschede 

AAD Oost 

ambulance uit Hardenberg gaat terug naar zijn standplaats. 
In een telefonisch overleg van het hoofd CPA met de (wrnd.) directeur 
van de AAD-Oost wordt de opvang van het eigen ambulancepersoneel aan 
de orde gesteld. De brandweer heeft op zondag om 15.00 uur een 
bijeenkomst voor brandweermensen en hun familie. Gesuggereerd wordt 
een zelfde soort bijeenkomst ook voor het eigen personeel te organiseren. 
Ook de Arbodienst heeft al contact opgenomen met het hoofd CPA om na 
te gaan hoe de opvang van het personeel moet worden geregeld, omdat is 
gebleken dat er maar weinig ambulancepersoneel gebruik heeft kunnen 
maken van de opvang in het Dish Hotel. 
De CPA krijgt van de Zaustat bericht van het resultaat van de zoektocht in 
het rampgebied. De ambulances uit de buitenregio's kunnen weg. Uit de 
eigen regio zijn de nieuwe ploegen gearriveerd. Daarvan zullen 10 
ambulances in het rampgebied blijven staan. De Zaustat deelt mee dat er 
om 03.00 uur weer een briefing is. Het hoofd CPA stelt aan de orde dat de 
CGV'en op de Zaustat en enkele OvD-G en moeten worden afgelost. De 
Zaustat zal hierover contact op nemen met de OvD-G en. 

De CPA AAD Oost deelt de afschaling.mee aan de CPA's in de 
buitenregio's en aan de ziekenhuizen in de regio rond Twente. Dit blijkt 
voor een deel al gebeurd te zijn. door de Zaustat en (eerder) door de CPA 
IJssel-Vecht. 

De Zaustat meldt opnieuw aan de CPA dat er definitief 10 ambulances 
van de AAD-Oost bij het rampterrein blijven staan omdat daar nog 250 
brandweermensen aanwezig zijn. Vanwege het gevaar van explosie als 
gevolg van de brandende gasleidingen mag er geen hulpverlening het 
terrein in. Er wordt gewacht totdat het licht is. Het is inmiddels bekend dat 
er 20 doden zijn. Twee van de vijf OvD-G's zijn naar huis gegaan. zij 
komen om 08.00 uur terug. 

Een van de OvD-G en vraagt aan de CPA of er nog een 
ambulancebemanning op de post Hengelo aanwezig is. Dit is niet het 
geval. De Ov13-G deelt mee dat er bij het Van Heek park een ambulance 
nodig is omdat er teveel ambulances zijn weggestuurd, er zijn nog maar 9 
ambulances stand-by. De CPA stuurt een ambulance van de post 
Enschede. 

CGV LCI 893 

2.0 14 mei Vanaf 
02-37 

CPA AAD 
Oost Hengelo 

AAD Oost centralist LCI 893 

2.0 14 mei 03.24 Van 
Heekpark 
Enschede 

AAD 
Oostrlaustat 

CGV LCI 893 

2.0 14 mei 03.30 Van 
Heekpark 

AAD 
Oost/OvD-G 

OvD-G LCI 893 
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`Ve~-- =Datum- Tijdstip Functionaris ._. Bron 

2.0 14 mei 0.3.45-
04.25 

Plaàts 
handeling - 

CPA AAD 
Oost 
Hengelo/ 
'Twente 
borg 
ziekenhuis 
Almelo 

-•órpnlstitie 
(eenheid) 

AAD 
Oost/MMT 
Twenteborg 
ziekenhuis 

LCI 893 Centralist/ 
CGV 

2.0 14 mei 05.05 rampterrein 
Enschede 

AAD 
OosUZaustat 

- - _ Beschrijvinggebeurten1s/toelichting 

Door de CPA wordt een ernstig ongeval afgehandeld, waarbij drie 
ambulances van de AAD-Oost zijn betrokken en het MMT uit het 
ziekenhuis Twenteborg in Almelo. Bij de coordinatie van dit ongeval 
worden de Zaustat en een OvD-G ingeschakeld omdat er vanuit het Van 
Heekpark ambulances moeten komen. Er ontstaan misverstanden over de 
plaats van ziekenhuisopname van één van de slachtoffers met een ernstig 
neurologisch trauma. Er worden twee verschillende ziekenhuizen 
gealarmeerd en uiteindelijk vindt de OvD-G dat de betreffende 
ambulancebernanning zelf maar moet bepalen naar welk ziekenhuis deze 
patiënt moet worden vervoerd. Uit de terugrapportage van de bemanning 
van één van de ambulances aan de CPA blijkt dat men bij dit ongeluk de 
coordinatie als een probleem heeft ervaren. De inzet van 
ambulancebemanningen bij de ramp in Enschede heeft tot gevolg gehad 
dat de ambulancebemanningen, als koppels, uit elkaar zijn geraakt. 
Een van de CGV'en van de Zaustat vertelt aan de CPA dat hij met enkele 
OvD-G en in het rampterrein loopt. Hij brengt met een OvD-G verslag uit 
aan de CPA. Zij hebben een enorme verwoesting gezien en delen mee dat 
de bemanning van de eerste ambulance ( 18) aan de dood is ontsnapt. Hun 
ambulance is volledig vernield. De gasleidingen worden nu afgedopt, 
waarschijnlijk kan men spoedig weer in het rampterrein gaan zoeken. De 
CGV'en vragen, elk.afzpnderlijk, nadrukkelijk bij het hoofd van de CPA 
aandacht voor de bemanningen van de eerste twee ambulances ( 18 en 58). 
Zij hebben drama's meegemaakt en zijn intensief bezig geweest om na de 
explosies aan mensen in het rampgebied hulp te verlenen. Zij moeten 
opgevangen worden. Op de mededeling dat er opvang is geregeld in het 
Dishhotel deelt de OvD-G mee niet te weten of iedereen daar is geweest. 
Hij was er zelf in elk geval niet van op de hoogte. 
De CGV deelt mee dat er opnieuw een briefing plaatsvindt. Hij maakt ook 
melding van communicatiestoringen zonder daar verder op in te gaan. Er 
zijn inmiddels speciale militairen aangekomen die mensen kunnen redden 
en die met explosieven kunnen omgaan. Het aantal gewonden wordt door 
de CGV geschat op 325. Er blijken weinig namen van slachtoffers bekend 
te zijn, ook is niet duidelijk door welke ambulances de slachtoffers zijn 
vervoerd. 

CGV 10vD-G LCI 893 
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etde ]Datara -Tijdstip •_ Plaats 
='handeling , 

Organisatie 
- (eenheid) 

Functionaris Bron 

2.0 14 mei Vanaf 
05.40 

CPA AAD 
Oost Hengel 

AAD Oost centralist LCI 893 

ramptermin 
Etsschede 
'Vliegbasis 
Twente 
Enschede 

AAD 
Oost/Zaustat 
heli's 

Thuiszorg 

Oó.19 

06.55 

7.02 

2.0 

2.0 

2.0 

14 mei 

14 mei 

14 mei 

• • cht•jving gebeurtenisJtoelichting 

De sterkte van 10 ambulances blijft voorlopig gehandhaafd zolang er 250 
brandweermensen in het rampterrein zijn. De brandweer zoekt in het 
rampgebied naar eigen mensen. Er worden nog twee brandweermensen 
vermist. 
Met de CPA wordt afgesproken dat de 10 ambulances van de AAD-Oost 
om 10.00 uur worden afgelost door ambulances uit het buitengebied. Deze 
vervangende ambulances zullen naar de post in Enschede komen. 
De CPA AAD Oost vraagt weer aan andere CPA-regio's (Drenthe, 
Groningen, Utrecht, Eindhaven. Amsterdam) ambulancebijstand voor de 
vervanging van de 10 ambulances bij het Van Heekpark. De bedoeling is 
dat deze ambulances alleen stand-by staan voor het rampterrein en niet 
voor het reguliere ambulancevervoer worden ingezet. 
Een CGV'en van de Zaustat deelt aan de CPA mee dat men nu de huizen 
op het rampterrein doorzoekt. 
De CPA krijgt het verzoek van de bemanning van de drie helikopters na te 
gaan of zij moeten blijven. De CPA zal dit opnemen met de Zaustat. 
De CPA wordt geconfronteerd met het probleem dat de Thuiszorg de wijk 
Noord in Enschede niet in mag gaan. Dit wordt dooreen verpleegkundige 
van de Thuiszorg bij de CPA gemeld. Dit is het begin van vele 
telefoontjes van verpleegkundigen en verzorgenden die de wijk in moeten 
en van bewoners die geen hulp krijgen. Het management team van de 
thuiszorg wordt gevraagd te zorgen dat deze telefoontjes niet langer bij de 
CPA terecht komen. 
De CPA heeft waarschijnlijk niet direct actie ondernomen op het verzoek 
van de hel ibemanning om na te gaan of zij moeten blijven, want het 
verzoek van de helibemanning wordt opnieuw aan de CPA gedaan. Na 
intern beraad op de CPA wordt besloten dat de heli 's moeten blijven. 
Deze antwoorden dat in dat geval de bemanning zal worden afgelost. 
De CPA deelt aan de Zaustat mee dat de Duitse helikopter bemanning 
liever terug gaat en vanuit Duitsland inzetbaar blijft. De Zaustat bericht 
daarop dat ook de twee andere heli's terug mogen gaan en dat de Duitse 
heli achter de hand wordt gehouden, voor het geval er nog 
brandwondenslachtoffers zijn. 
Er kamen twee nieuwe CPA centralisten, waarvan een uit Apeldoorn, ter 

LCI 893 

LCI 893 

LCI 893 

CGV 

Bemanning heli's 

Thuiszorg 
functionaris 

2.0 14 mei 7.33 Vliegbasis 
Twente 

heli's helibemanning LCI 893 

2.0 14 mei 7.37 CPA AAD 
Oost Hengelo 

AAD 
Oost/Zaustat 

centralist/CGV LCI 893 

2.0 14 mei 07.40 Van AAD eentralist/CGV LCI 893 
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• Organ?•fiie- - 7, 'Béechr•jv[ng gebeurtenit%••oeiicht3ng •:. • . 
(eenhild)-

• Plaats - 
handeling 

Heekpark 
Enschede 

OostrZaustat 

Funcknarks . 

LCI 968 

2.0 14 mei 

14 mei 

14 mei 

732 

7.57 

8.23 

SMT 
Hengelo 

Van 
Heekpark 

rampterrein 

Enschede 

SMT/IC 

AAD 
Oostaaustat 

AAD 
Oost/Zaustat 

aflossing van de bemanning van de Zaustat. Door de Zaustat wordt nog 
aan de CPA doorgegeven dat het aantal gewonden 320 is en dat er 62 

ziekenhuisopnamen zijn. Daar zijn ook de opnamen in Duitse 
ziekenhuizen bij. 

tiet Streekziekenhuis Midden Twente meldt dat er nu, naast de CCU, ook 
een opname stop is voor de IC. 

De Zaustat geeft aan de CPA door welke (1 I) ambulances uit de andere 
regio's bijstand komen verlenen. 

De Zaustat bericht de CPA dat er opnieuw wordt gezocht in het 

rampterrein. Er zijn slachtoffers gevonden. Daar is abusievelijk een parate 
ambulance voor ingezet van de AAD-Oost, post Enschede. terwijl later 
bleek dat het overleden slachtoffers waren. Er ontstaat enige verwarring 
omdat er nu een andere ambulance moet worden gevonden-voor de 
gewonde slachtoffers die men gevonden zou hebben. 

2.0 

LCI 893 

LCI 893 

LCI 893 

? 

CGV 

CGV 

2.0 

2.0 

14 mei 

14 mei 

8.41 

8.43 

Wanneer de helïbemanning wederom contact opneemt met de CPA krijgt helibemanning 
zij het bericht door dat de heli's terug kunnen gaan naar hun bases 

De OvD-G en worden afgelost, er blijven twee OvD-G' en paraat. 

heli's 

AAD Oost 

LCI 893 

LCI 893 

Vliegbasis 

Twente 

Van 
Heekpark 
Enschede 

CPA AAD 

Oost Hengelo 
Van 
Heekpark 
Enschede 

? 

2.0 

2.0 

2.0 

14 mei 

14 mei 

14 mei 

9.00 

9.30 

9-54 

AAD Oost 

AAD Oost/ 
Zaustat 

AAD Oost/ 
ambulance 58 

Het hoofd CPA wordt afgelost 

De twee CGV'en op de Zaustat worden afgelost. 

De verpleegkundige van de tweede ambulance (58) van de AAD-Oost 
meldt zich weer bij de CPA. Hij blijkt opnieuw dienst te doen, maar wil 
graag terug naar het rampterrein. Hij heeft daar in een hel van explosies en 

vuur veel hulp verleend, maar moest zich uiteindelijk terugtrekken. Er 
ontstaat vervolgens een discussie tussen hem en de CPA over zijn taak als 
tweede ambulance en de gebrekkige informatie die de CPA na de eerste 
melding heeft gekregen over de omvang van de ramp en aantallen en 
soorten slachtoffers die zijn vervoerd. Ook van de brandweer en politie 
heeft de CPA geen enkele informatie meer-gekregen. Daardoor was de 
CPA behoorlijk onthand. 

LCI 893 

LCI 893 Verpleegkun 
dige ambulance 58 
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-Versie _ Datum Plaats ' 
handeling. 

Enschede 

Organisatie 
(onheid 

bewoners 2.0 14 mei 

Tijdstip 

vanaf 
10.00 

10.30 

Bron 

LCI 893 

Funetionatfs 

bewoners 
rampgebied 

centralist 2.0 14 mei AAD Oost CPA AAD 
Oost Hengelo 

? 2.0 14 mei 10.48 AAD Dost 

LCI 893 
dossier IGZ 

LCI 893 teamleider 

2.0 14 mei 12.30 Almelo Twente 
borg 
ziekenhuis 

AAD Oost 

? LCI 893 

2.0 14 mei 

Beschríljving gebeurtenis/ toelichting 

De CPA wordt regelmatig gebeld door bewoners uit het rampgebied die 
artikelen uit de thuiszorgwinkel nodig hebben. Deze blijkt dicht te zijn 
(zondag). 
De CPA vraagt bij het MST in Enschede na of het bericht van TV-Oost 
'klopt dat er nog veel mensen uit Enschede in het ziekenhuis moeten 
terugkomen voor gipscontrole en voor tetanusinjecties, die de vorige dag 
niet zouden zijn gegeven. Dit wordt door het ziekenhuis nagevraagd. 
Uit een overleg tussen de CPA en een teamleider van AAD-Oost blijkt dat 
ook deze laatste nog met de verpleegkundige van de tweede ambulance 
heeft gesproken. Deze teamleider vraagt extra aandacht voor hem. Hij 
vindt het niet verstandig dat de verpleegkundige weer het rampterrein in 
gaat. 
Een zaalreservering voor een personeelsbijeenkomst van de AAD-Oost 
wordt bevestigd door het Twenteborg ziekenhuis in Almelo voor 
maandagmiddag 14.00 uur. Iemand van Mediant zal die bijeenkomst 
leiden en nadien ook voor de nazorg van personeel van de AAD-Oost 
zorg dragen. 
Door de CPA AAD-Oost wordt aan de CPA Groningen bericht dat er een 
patiënt uit het MST Enschede per heli naar Groningen moet worden 
overgeplaatst. Hiervoor wordt de traumaheli uit Rotterdam door de CPA 
opgeroepen 
Iemand van de Arbodienst neemt vanuit het Dish Hotel contact op met de 
CPA. De Arbodienst vindt dat de medewerkers van AAD-Oost-die de 
afgelopen nacht zijn ingezet eigenlijk geen dienst zouden mogen doen, 
maar tijd moeten krijgen om op adem te komen. Hij vindt dat de CPA dit 
nu ook al moet regelen met de medewerkers die nu dienst doen. 
De chauffeur van de eerste ambulance blijkt op dat moment in het Dish 
Hotel te zijn. 

De CGV'en melden vanuit de Zaustat aan de CPA dat er nog steeds 
problemen zijn om het rampgebied in te gaan. Het laatste nieuws is dat dit 
komt vanwege het asbestgevaar. Er zou sprake zijn van een enorme 
asbestwolk. 
Eén van de teamleiders van de AAD-Oost meldt aan de CPA dat er gaten 
dreigen te vallen in het dienstrooster omdat met name een aantal 

12.44 CPA AAD 
Oost Hengelo 

Dish Hotel 
Enschede 

eentralist LCI 893 

2.0 14 mei 13.42 Arbodienst Medewerker 
Arbodienst 

LCI 893 

2.0 14 mei 13.45 rampgebied AAD 
Oost/Zaustat 

AAD Oost/ 
teamleider 

CGV LCI 893 

2.0 14 mei 13.55 ? teamleider LCI 893 
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Versier -,Datum tijdstip - Plaats 
=handeling 

=Organisatie- 
- (eenheidje 

functionaris _ Bron 

2.0 14 mei 14.00 Van 
Heekpark 
Enschede 

AAD 
Oost/Zaustat 

CGV LCI 893 

:Y _ Beséh' jvingg~rtenWtoeikhting' 

verpleegkundigen niet beschikbaar is. 
Daarnaast meldt hij communicatie problemen via de mobiele telefoons. , 
Die zijn voorzien van opwaardeerkaarten, het baltegoed is op. Dat geldt 
ook voor de mobiele telefoons van de CGV en van de Zaustat. Het is bij 
de betrokkenen niet duidelijk,hoe d. opwaardering van het beltegoed 
moet worden geregeld: Het duurt enige tijd voor dit probleem, via een 
centralist van de CPA die inmiddels thuis is, is welost. 
Het bericht over het asbestgevaar wordt opnieuw bevestigd door de 
Zaustat, Er is vanwege het asbestgevaar een absoluut toegangsverbod voor 
de binnenring van het rampgebied en voor de buitenring geldt voor de 
hulpverleners dat zij mondkappen en speciaal materiaal moeten dragen. 
Aan de ambulances die in het gebied rijden moet door de CPA worden 
doorgegeven dat zij, ramen en deuren zoveel mogelijk,dichthouden. 
De traumaheli uit Rotterdam, die door de CPA is opgeroepen voor het 
overplaatsen van een patient uit het orGroningen, komt aan bij 
het MST. 
Er is aflossing van de dagdiensten van 10 ambulances geregeld. Om 17.00 
worden zij afgelost door twee ambulances van de AAD-Oost en 8 
ambulances van buiten: 2 uit Drenthe, 2 uit Zwolle, 2 uit Apeldoorn en 2 
uit Friesland. CPA Ussel Vecht regelt deze aflossing voor de CPA AAD 
Oost 
Een van de OvD-G en bericht aan de CPA dat het aantal ambulances dat 
stand-by staat bij het rampgebied wordt teruggebracht van 10 naar 5. Dat 
wordt voldoende geacht nu het aantal hulpverleners is teruggebracht tot 
200. In overleg met de CPA wordt besioten de buitenregionale 
ambulances toch eerst naar Enschede te laten komen en dan ►e bezien wie 
er zal blijven. Het hoofd van de CPA meent dat de aansturing van de 
ambulances dan weer door de CPA in plaats van door de Zaustat zou 
moeten plaatsvinden. 

2.0 

2.0 

14 mei 

14 mei 

14.00 

14.50 

heli 
Rotterdam 

AAD Oost 

naar MST 
Enschede 

CPA AAD 
Oost Hengelo 

helibemanning 

centralist/CGV 

LCI 893 

LCI 893 
dossier IGZ 

2.0 14 mei Van AAD Oost 16.(X1 
Heekpark 
Enschede/ 
CPA AAD 
Oost Hengelo 

LCI 893 OvD-G/ 
centralist 

2.0 14 mei 17.10 CPA ~1 
Vecht Zwolle 

AAD 
Oost/RAV 
Ussel Vecht 

centralist Voor maandag 15 mei worden weer ambulances bij andere CPA's 
geregeld. De coördinatie hiervan wordt weer bij de CPA IJssel- Vecht 
gelegd. Er zijn vanaf maandag 12 00 uur 14 extra ambulances nodig om 
ook het reguliere ambulancevervoer in Twente te kunnen verrichten. De 
medewerkers van AAD-Oost hebben dan een evaluatiebijeenkomst. 

LCI 893 
LCI 1117 
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Versie =` Datum _ Tijdstip . --- Plaats , 
'handeling 

2.0 14 mei 19.03 

Fctnctionuris 

ambulance 908 

- Beschrijving gebeurteuW toelichting- 

_ 

Meisje overstuur (familie in Tollensstraat geweest). Ambulance 908 van 
Ussel Vecht door Zaustat gestuurd 

Ambulance 908 terug bij Zaustat, geen vervoer verricht. 

Organisatie 

(eenheid) 

RAV IJssel 
Vecht 

RAV IJssel 
Vecht 

AAD 
Oost/Zaustat 

LCI 968 

2.0 14 mei 

Van 
Heekpark 
Enschede 

Van 
Heekpark 
Enschede 
rampgebied 
Enschede 

19.45 Ambulance 908 LCI 968 

2.0 15 mei 8.00- 
1700 

CGV LCI 968 

2.0 15 mei 15.00 

De ambulances van buiten de regio melden zich bij Zaustat 
Zaustatbemanning draagt bijzonderheden over aan OVDG. 
Nieuwe ambulances worden geïnformeerd door OvDG. 
Een ambulance is stand-by bij Zaustat voor hulpverlening aan 
hulpverleners in het rampgebied. 

3 ambulances worden in buitengebied paraat gehouden ivm vrij geven 
woningen in buitengebied. Mogelijk risico's voor bewoners, glas, 
vallende dakpannen, emotie bij het zien van de woningen. 
Er zijn vanaf dit tijdstip nog twee ambulances (een uit Utrecht en een uit 
Drenthe) voor het rampterrein beschikbaar. 

buitengebied 
Enschede 

rampgebied 
Enschede 

AAD Oost/ 
Zaustat 

AAD 
Oost2austat 

ambulances LCI 968 

2.0 15 mei Vauaf 
23.00 

LCI 968 

2.0 

2.0 

16 mei 

17 mei 

Vanaf 
08.00 
vanaf 
08.00 

rampgebied 
Enschede 

rampgebied 
Enschede 

AAD 
Oost/Zaustat 

AAD 
Oost/Laustat 

Vanaf dit tijdstip zijn er 5 ambulances beschikbaar uit de buitenregio's: 2 
uit Eindhoven, t uit Utrecht, 1 uit Apeldoorn en 1 uit Flevoland. 

Overdag zijn er 5 ambulances beschikbaar: 2 uit Haaglanden en 3 uit 
Rotterdam. 

LCI 968 

LCI 968 

i 
17 mei 2.0 14.00 

14.30 

15.00 

centralist 

centralist 

LCI 968 

LCI 968 
2.0 

2.0 

17 mei 

17 mei 

De CPA meldt dat er 10 personen van AAD Oost naar het rampgebied 
komen 

De CPA meldt dat er nog 2 personen van.AAD Oost met echtgenotes en 
iemand van Mediant naar het rampterrein komen 
Ambulances 2 en 46 van GGD Rotterdam worden naar ongeval gestuurd 
door Zaustat 

CPA AAD 
Oost 

CPA AAD 
Oost 

rampgebied 
naar 
Hengelose- 
straat 
rampgebied 
Enschede 

rampgebied 
Enschede 

AAD Oost 

AAD Oost 

GGD 
ambulancedie 
nst Rotterdam 

GGD 
ambulancedie 
nst Rotterdam 

ambulances 
Maastricht 

LCI 968 ambulances 2 en 
46 

2.0 17 mei 16.00 Ambulances 2 en 46 van Rotterdam terug bij Zaustat LCI 968 

2.0 17 mei 18.10 

ambulances 2 en 
46 

ambulances 4527 
en 4632 

Voor de avond en de nacht zijn er twee ambulances (uit Maastricht) 

beschikbaar bij het rampterrein. 
LCI 968 

Inspectie voor de Gezondheidszorg Blad 69 van 72 

Bron 



1 november 2000, versie 2.0 

ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCUEDE 
Deelreconstructie cluster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen /CPA en ambulancezorg 

Plaats Or•anisalie. $eschrjjving. ebeurieitis/-1 eliehuls 
=•u = 
-   

yersle 
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2.0 

2.0 

2.0' 

2.0, 

2.0 

2.0 

08.00 

08.00 

10.00 

Datum 

18 mei 

19 mei 

19 mei 

19 mei 

19 mei 

19 mei 

Functlonaxls 
- -

ambulances 22 en 
15 
CGV 

CGV 

CTPI 

CVG/OvD-G 

rampgebied 
Enschede 
rampgebied 
Enschede 
rampgebied 
-Enschede 

rampgebied 
Enschede 

rampgebied 
Enschede 

Over deze dag is geen relevante informatie beschikbaar 

Overdag zijn er 2 ambulances beschikbaar van regio Haaglanden (22 en 
15) 

Er is een CTPI. Hieraan wordt deelgenomen door de CGV uit Apeldoorn. 

Opnieuw een CTPI. Ook hier gaat de CGV uit Apeldoorn heen. Tijdens 
dit CTPI blijken er problemen met de Arbeidsinspectie te zijn ontstaan 
omtrent de blootstelling aan asbest. 
Er komt een melding van het CTPI dat alle werkzaamheden op het 
rampterrein tot nader order zijn stopgezet, in verband met een 
ondeugdelijke bescherming tegen asbest. Dit geeft veel commotie. 
Opnieuw een CTPI. 

LCI 968 

LCI 968 

LCI 968 

LCI 968 

LCI 968 

LCI 968 

AAD 
Oost/Zaustat 
CTPI 

AAD 
Oost/Zaustat 

AAD 
Oost/Zaustat 

CTPI 

AAD 
Oost/Zaustat 

AAD 'Oost 

1057 

12.14 

2.0 

2.0 

19 mei 

19 mei 

rampgebied 
Enschede 

CPA AAD 
Oost 

I3.11 

16.17 

Op het rampterrein wordt de uitgebrande ambulance 18 bezocht om na te 
gaan of de zuurstof en deniloxflessen veilig zijn. 

Het hoofd van de CPA informeert bij de Zaustat naar de situatie. De 
bemanning van de Zaustat deelt mee dat men druk doende is met de 
organisatie van de stille tocht en dat om ca 16.00 uur de werkzaamheden 
op het rampterrein weer zijn hervat. 

Brandweer/ 
CGV 

Hoofd CPA/CGV 

LCI 968 

LCI 968 

2.0 19 mei 16.30 route stille 
tocht 
Enschede 

7 Vanaf 16.30 uur nemen de aangewezen ambulances reeds hun positie in ambulances 
voor de stille tocht. 
De ambulance 15 van Haaglanden is voorwaardenscheppend ingezet t.b.v. 
het psychiatrisch ziekenhuis de Helmerzijde, i.v.m. de crematie in Usselo. 
De afspraak was dat na de crematie deze ambulance zich zou melden bij 
de Zaustat tbv de stille tocht. Door een miscommunicatie met post 
Enschede en de CPA is deze auto te vroeg teruggestuurd naar Den Haag. 
Voor de opvang van gewonden tijdens de Stille tocht heeft dit geen 
nadelige gevolgen gehad. 
In verband met de stille tocht worden de werkzaamheden op het 
rampterrein stilgelegd. Het laatste CTPI wordt gehouden. Na de stille 
tocht zal de Zaustat worden ontmanteld en wordt de coördinatie van het 
gewondenvervoer weer overgenomen door de CPA. 

LCI 968 

2.0 19 mei 18.00 rampgebied 
Enschede 

AAD 
Oosnaustat 

LCI 968 
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-» handeling 1 

Tijdstip 
•Y 

19.14 - 
20.51 
20.51 

✓stille tocht 
Enschede 

2.0 

2.0 

19 mei 

19 mei 

diverse 
ambulances 

diverse 
ambulances 

AAD Oost 

politiemeldka 

mer ? 

•a Bron 

LCI,968 

LCI 968 

LCI 968 2.0 19 mei 20.59 

Tijdens de stille tocht wordt een aantal personen onwel. De inzet van 
ambulances voor deze mensen wordt door de Zaustat geregeld. 

Alle ambulances zijn weer inzetbaar en de meeste zijn aan de post 
Enschede aan de Tromplaan 

Melding van de politie van patiënt met psychische problemen bij 

Deurningerstraat/ asondersingel. Ambulance 8 van Arnhem is ter plaatse 

en brengt 2 mensen over naar de Tromplaan waar een post is ingericht van 
Mediant. 

De dienstdoende OvD-G geeft de opdracht om de Zaustat te ontmantelen. 
omdat alles in de stad weer onder controle is. 

De Zaustat is weer terug in de garage. 

post 
Enschede 
AAD Oost 

Deurninger- 
straat 
Enschede 

rampterrein 

Enschede 

AAD Oost 
post Hengelo 

Politieambulance 

5 
' 

OvD-G 2.0 

2.0 

19 mei 

19 mei 

21.16 

2230 

AAD 
Oosaaustat 

AAD 
Oost/Zaustat 

logboek 

logboek 
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SAMENVATTING 

1. Hoewel de gemeente - naar de kennis van dat moment - niet ten principale een dergelijke 
inrichting uit de woonomgeving had hoeven te weren had zij op basis van de deskundige 
adviezen meer alert op het aspect veiligheid moeten zijn dan zij is geweest en had zij niet 
per se medewerking hoeven te geven aan de groei van de opslag, zeker niet met de gelijk-
tijdige concessies op het punt van veiligheidseisen. 

-2. De gemeente heeft verzuimd te verlangen dat voor de betonnen (MAVO-) boxen en zee-
containers een bouwvergunning zou moeten worden verleend. Toetsing aan het bestem-
mingsplan zou hebben moeten opleveren dat alle MAVO-boxen en zeecontainers zich bui-
ten de strook bevinden waar het bestemmingsplan opslag van vuurwerk toestaat. Bij weige-
ring van de bouwvergunning had een verleende milieuvergunning niet in werking kunnen 
treden. 

3. Bij de milieuvergunning en de daaraan verbonden voorschriften is niet steeds consequent 
onderscheid gemaakt tussen opslag van vuurwerk en de bewerking en assemblage daarvan. 
Terwijl de vergunning, net als het bestemmingsplan, expliciet "opslag" toelaat blijkt de 
eerste impliciet ook "bewerking" toe te staan. Het is de vraag of bestuurders en omwonen-
den konden weten dat het om meer dan opslag ging. 

4. De gemeente heeft regelmatig toezicht gehouden, maar niet erg indringend. 
Het was het toezicht door de daartoe aangewezen ambtenaren van Defensie dat overtredin-
gen van en groei tep opzichte van de vergunning aan het licht bracht. Dat de gemeente niet 
koos voor het terugbrengen naar de vergunde toestand wat betreft de opslagcapaciteit, maar 
voor legalisering achteraf van het geconstateerde valt binnen de afwegingsruimte van de 
gemeente, maar maakt geen sterke indruk. Het blijft onduidelijk waarom de geconstateerde 
overtredingen van met name de voorschriften met betrekking tot veiligheid niet tot hand-
havingsmaatregelen hebben geleid. 



1 INLEIDING 

Deze beoordeling van de vergunningsituatie, de bestemmingsplansituatie en het gehouden 
toezicht ten aanzien van de inrichting S.E. Fireworks te Enschede is door de inspecties 
Milieuhygiëne en Ruimtelijke Ordening Oost opgesteld ter informatie van de Bewindslieden 
van VROM naar aanleiding van de ramp bij dat bedrijf op 13 mei 2000. 

De analyse is gebaseerd op het bij de beide inspecties aanwezige materiaal en op informatie 
van de gemeente, met name de op 15 en 16 mei verstrekte (fax)gegevens. Ten behoeve van 
deze analyse is geen nader onderzoek ter plaatse of in verdere bij de gemeente aanwezige dos-
siers uitgevoerd. De aankondiging van zowel een onafhankelijk onderzoek "Oosting" als di-
verse strafrechtelijke onderzoeken betekenen niet dat de inspecties zich van iedere nadere 
analyse en beoordeling onthouden, maar wel dat niet ook zij nog eens documenten of dossiers 
bij de gemeente onderzoeken. Om dezelfde reden is de gemeente niet mondeling gehoord en 
is haar geen commentaar gevraagd op (een concept van) dit rapport. Met betrekking tot de 
advisering door het Bureau Adviseur Milieuvergunningen van Defensie ("MILAN") is tevens 
gebruik gemaakt van het via het ministerie van BZK ontvangen zaakdossier van dat bureau. 

Deze beoordeling richt zich op de instrumenten: Bestemmingsplan, Bouwvergunning en 
Milieuvergunning. Slechts waar dat voor de beoordeling van de uitvoering van die drie ge-
noemde instrumenten, waarop beide inspecties plegen toe te zien, relevant is worden verbin-
dingen gelegd met andere regelgeving. 
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2 BESTEMNIINGSPLAN 

Inleiding 
Bij de beoordeling van de bestemmingsplansituatie gaat het in feite om twee vragen: Laat het 
bestemmingsplan ter plaatse deze activiteit toe? En: Zo ja, bestaat er een algemeen geldend 
planologisch afwegingskader op grond waarvan de gemeente op voorhand al had kunnen uit-
gaan van onverenigbaarheid van deze activiteit op die locatie? 

Feiten 

Er is rondom S.E. Fireworks sprake van een sinds jaren gegroeide ruimtelijke en milieuhygië-
nische situatie. Wat rond 1977 begon als een kleine opslagplaats voor consumentenvuurwerk 
groeide in de loop der jaren uit tot een grootschalige opslag van professioneel vuurwerk ten 
behoeve van evenementen. Dit alles temidden van de blijvende woonfunctie in de directe om-
geving. 

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan in 1994 was de inrichting al aanwezig, zodat van 
het gebruik en de gebouwen de status quo is vastgelegd. De gemeente gaf in haar weerwoord 
op inspraakreacties wel aan dat het haar bedoeling was alle milieuhinderlijke bedrijven uit 
deze omgeving te verwijderen. In het kader van het Vinex-convenant is inmiddels afgespro-
ken dat hier de grote inbreidingslocatie Groot Roombeek ( 1100 woningen) gebouwd zal wor-
den. 
Zoals in bijlage 1 nader wordt uiteengezet rust op de locatie waar S.E. Fireworks was geves-
tigd de bestemming "bedrijfsdoeleinden"; op een deel van het terrein, op de plankaart aange-
geven met een afwijkende arcering, gold een nadere specificatie, zodat op dat deel opslag van 
vuurwerk mogelijk was. 
De op 13 mei aanwezige opslagruimten in (MAVO-) boxen en zeecontainers gingen deze ar-
cering te buiten. Er is sinds 1994 geen toepassing gegeven aan art. 19 of art. 17 van de WRO 
om zulks toch toelaatbaar te maken. 

Het enige algemeen geldend afwegingskader in deze sfeer is een met medewerking van 
VROM samengestelde brochure "Bedrijven en milieuzonering" van de VNG, die voor tal van 
bedrijven en bedrijfstakken gemiddelde invloedssferen en daarmee aan te houden afstanden 
tot woonbebouwing in tabelvorm aangeeft. 
Als het gaat om opslag van vuurwerk geeft de brochure slechts uitsluitsel over opslagen van 
minder dan 1000 kg (ongeveer de hoeveelheid die gebruikelijk is voor de detailhandel). Hier-
voor wordt 10 m aangehouden ten opzichte van woonbebouwing. Voor vuurwerkfabrieken 
gaat de brochure uit van 500 m ten opzichte van woonbebouwing. 

Beschouwing 
Het is niet zo dat de gemeente al op voorhand, op basis van bekende planologische afwe-
gingskaders een bedrijf als dit via het bestemmingsplan had hoeven weren. 
Toch zal zij niet voor niets in het bestemmingsplan 1994 de functie vuurwerkopslag beperkt 
hebben tot het deel van het terrein waar zich die opslag op dat moment (of bij aanvang van het 
bestemmingsplanproces) bevond. 
Ten opzicht van dat geldende bestemmingsplan is in de eerste plaats opmerkelijk dat er ter 
plaatse behalve opslag ook (enige, zie daarvoor de paragraaf milieuvergunning) bewerking 
van vuurwerk plaats vond. 
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Ten tweede is opmerkelijk dat de gehele extra opslag in betonnen (MAVO-) boxen en zee-
containers zich bevond buiten het daartoe planologisch bestemde terreingedeelte. 
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3 BOUWVERGUNNING 

Inleiding 

Met name in relatie tot de in voorgaand hoofdstuk vastgestelde afwijking van het bestem-
mingsplan is de vraag relevant of en in hoeverre bouwvergunningen hadden moeten worden 
verleend voor de extra opslag en of die verleend hadden kunnen worden. 

Feiten 
Bij de aanvraag voor zowel de (milieu-) revisievergunning als de veranderingsvergunning is 
aangegeven dat een bouwvergunning niet nodig is. Deze zijn dan ook niet verleend. 
Het bestemmingsplan terzake laat de opslag van vuurwerk (categorie 4)' toe op een beperkt 
gedeelte van het bedrijfsterrein. Zowel de MAVO-boxen als de zeecontainers zijn gesitueerd 
geweest op een gedeelte van het bedrijfsterrein waar slechts bedrijfsactiviteiten in de categorie 
1 en 2 mogen worden uitgeoefend. 
Volgens de bij het bestemmingsplan behorende gebruiksbepaling is het verboden "de in dit 
plan begrepen gronden en de daarop voorkomende bouwwerken te gebruiken voor een doel of 
op een wijze strijdig met de bestemming". 

Beschouwing 
Voor plaatsing van MAVO-boxen en zeecontainers is op grond van de Woningwet een bouw-
vergunning vereist. Er is sprake van bouwwerken, namelijk bouwconstructies van een zekere 
omvang met plaatsgebondenheid die niet meldingsplichtig of vergunningvrij zijn. In casu had 
dit dienen te leiden tot een gecoördineerde afhandeling van de aanvragen voor de Wm-
vergunningen en de bouwvergunning, waarbij inhoudelijke afstemming noodzakelijk is. De 
aanvraag voor de bouwvergunning had daarbij getoetst dienen te worden aan het vigerende 
bestemmingsplan. 
Toetsing van een eventuele aanvraag voor een bouwvergunning aan dit bestemmingsplan had 
voor wat betreft de boxen en containers bedoeld voor de extra opslag tot een weigering van de 
bouwvergunning moeten leiden. 

De feitelijke activiteit, waarbij naast opslag tevens vuurwerk wordt bewerk!/gemonteerd, lijkt 
daarnaast in strijd met de eerder genoemde gebruiksbepaling. 

Krachtens de coördinatieregeling in de Wet milieubeheer hadden, indien een aanvraagde 
bouwvergunning was geweigerd, de verleende milieuvergunningen niet in werking kunnen 
treden. 

' De gebezigde categorie-indeling is geen landelijk geldende regeling, maar een specifiek binnen dit bestem-
mingsplan geldende indeling van " lichtere" categorieën 1 en 2 naar "zwaardere" categorie 4. 
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4 MILIEUVERGUNNING 

4.1 Vigerende vergunning 

Inleiding 
Deze paragraaf richt zich op de vraag wat op grond van de door de gemeente afgegeven ver-
gunningen in het kader van de Wet milieubeheer, feitelijk vergund was op de datum van de 
ramp. 

Feiten 
S.E. Fireworks in Enschede is een inrichting in de zin van art. 1.1 van de Wet milieubeheer. 
Op grond van art. 8.1 van de Wet milieubeheer is het verboden om een inrichting op te rich-
ten, te veranderen of de werking daarvan te veranderen of in werking te hebben zonder ver-
gunning. 
Op grond van art. 8.2 Wet milieubeheer en het feit dat de inrichting in het Inrichtingen- en 
vergunningenbesluit milieubeheer valt onder categorie 3.1 uit bijlage 1, is het College van 
Burgemeester en Wethouders het bevoegd gezag in het kader van de Wet milieubeheer. 
Dientengevolge is het College van Burgemeester en Wethouders bevoegd een milieuvergun-
ning voor de inrichting te verlenen. 
In bijlage 2 is een chronologische feitenrapportage en nadere beschouwing opgenomen ten 
aanzien van de vergunningverlening en het toezicht bij S.E. Fireworks. De stukken waarop 
deze is gebaseerd zijn opgenomen in bijlage 3 en betreffen de door de gemeente per fax toe-
gezonden documenten op 15 en 16 mei 2000. 
Ten tijde van de ramp golden voor de inrichting twee vergunningen op grond van de Wet 
milieubeheer; de revisievergunning van 22 april 1997 en de veranderingsvergunning van 
19 juli 1999. 

Op basis van deze vergunningen was het in de inrichting toegestaan opslag van vuurwerk te 
hebben conform onderstaand overzicht: 
7 MAVO-boxen á 3500 kg 1.4S en I AG2 
14 zeecontainers á 3500 kg I AS en 1.4G 
3 kleine bunkers á 500 kg 1.3G of 5000 kg I AS en I AG; 
9 grote bunkers á 7000 kg I AS en 1.4G; 
1 grote bunker á 7000 kg I AS en I AG of 500 kg 1.3G; 
1 ompakruimte á 500 kg 1.4S en I AG 

In totaal mocht binnen de inrichting, met uitzondering van de ompakruimte, maximaal 
158.500 kg vuurwerk aanwezig zijn van de klassen 1.4S en 1.4G. 
Indien ook opslag plaats zou vinden van vuurwerk klasse 1.3G dan bedragen de maximale 
hoeveelheden 136.500 kg vuurwerk klasse I AS en/of 1.4G en 2000 kg vuurwerk klasse 1.3G. 

Ten aanzien van de ompakruimte is, zowel in de aanvraag als in de vergunning, geen be-
schrijving van de activiteiten opgenomen. 

'De klasse-indeling van vuurwerk is gebaseerd op het VLG (Regeling vervoer over land van gevaarlijke stof-
fen). In bijlage A van deze regeling zijn verschillende vormen van vuurwerk onderverdeeld in gevaarsklassen 
uiteenlopend van 1.1 tot en met 1.4 waarbij 1.1 gekenschetst kan worden als het gevaarlijkst en 1.4 als het minst 
gevaarlijk. 
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Beschouwing 

De ten tijde van de ramp aanwezige opslagfaciliteiten waren door de vergunning gedekt. Ook 
de bewerking van vuurwerk, met name in de ompakruimte is impliciet via daaraan gestelde 
voorschriften van vergunning voorzien. 
Opvallend is dat het dictum van de vergunning, dat ongetwijfeld bij publicatie is aangehaald, 
slechts spreekt van opslag. 

4.2 Voortraject 

4.2.1 Legalisatie  

Inleiding 

De hierboven beschreven eindsituatie is met verschillende vergunningenprocedures tot stand 
gekomen. Deze paragraaf behandelt het proces van de wat langere voorgeschiedenis. 

Feiten 
In de jaren voor de revisievergunning van 22 april 1997 is een overstap door het bedrijf ge-
maakt van consumenten- naar professioneel vuurwerk. De eerste constatering daarvan dateert 
van een controlebezoek van de gemeente op 24 november 1993. In een brief naar aanleiding 
van deze constatering wordt verzocht een aanvraag voor een revisievergunming in te dienen. 
Gelet op de brief van 16 juni 1998 van MILAN aan het College van Burgemeester en 
Wethouders, blijkt het bij de veranderingsvergunning van 1999 eveneens te gaan om verande-
ringen die al voor de vergunningverlening bestonden. Zo wordt in deze brief geconstateerd en 
later vergund om 500 kg vuurwerk in de ompakruimte op te slaan. Wel worden in dit geval 
nadere voorschriften gesteld en een beperking van de gevaarklasse ingevoerd. 
Tevens wordt in deze brief geconstateerd dat 7 zeecontainers aanwezig zijn, zijnde vier meer 
dan •op dat moment is vergund. Deze worden bij de veranderingsvergunning in 1999 gelegali-
seerd (waarin de uitbreiding met 11 tot totaal 14 containers wordt toegestaan). 

Beschouwing 
Voordat de onder 4.1 beschreven situatie door vergunningen was gedekt heeft zich dus een 
langdurig voortraject afgespeeld. In dat traject is een aantal malen, deels door de gemeente, 
deels door de toezichthouders van MILAN geconstateerd dat de werkelijke situatie uitging 
boven/buiten wat was vergund. De gemeente liet dan een nieuwe aanvraag doen die wel met 
de feiten strookte. Bij de vergunningen van 1997 resp. 1999 werden vervolgens de geconsta-
teerde situaties alsnog achteraf gelegaliseerd. 

4.2.2 Adviezen 

Inleiding 
Bij de voorbereiding van een vergunning worden diverse adviseurs betrokken. In hoeverre 
zijn aan de gemeente adviezen verstrekt door derden (al dan niet wettelijk daartoe verplicht) 
gedurende of buiten de procedures om, ten aanzien van S.E. Fireworks? 

Feiten 
De inrichting S.E. Fireworks valt onder categorie 3.1 van het "Inrichtingen- en vergunningbe-
sluit milieubeheer". Op basis van artikel 7.2 lid 1, onder b., van ditzelfde besluit, is de 
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Directeur Materieel Koninklijke Landmacht (lees: MILAN), aangewezen als adviseur ten aan-
zien van de gevolgen voor externe veiligheid die de inrichting kan veroorzaken. 
MILAN heeft diverse malen advies uitgebracht, zowel over concept-aanvragen, als over de 
door de gemeente opgestelde ontwerp-beschikkingen. Ook heeft tussen de gemeente en 
MILAN veelvuldig overleg plaatsgevonden, zowel schriftelijk als telefonisch, naar aanleiding 
van uitgebrachte adviezen en bijgestelde vergunningaanvragen. 
Bijlage 2 bevat een feitelijk overzicht van ook alle beschikbare, en in bijlage 3 opgenomen 
adviezen. 
Naast de specifieke benoeming van MILAN als adviseur bij deze vergunningprocedure is de 
IMH Oost eveneens wettelijk adviseur bij vergunningprocedures in het kader van de Wet 
milieubeheer. Zij heeft van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt. 

Beschouwing 
Bij de revisievergunning had de communicatie tussen gemeente en MILAN enerzijds betrek-
king op de onmogelijkheid om nadere eisen te stellen aan de bewaarplaatsen vanwege het feit 
dat het bestaande gebouwen betrof. Anderzijds is afgeweken van de adviezen van MILAN in 
verband met investeringen die het bedrijf moest doen die, gezien de mogelijke verplaatsing, 
door de gemeente werden omschreven als "niet zinvol". 
In alle gevallen ging MILAN akkoord met de voorgestelde afwijkingen van de eerder door 
haar uitgebrachte adviezen. 
Over de uiteindelijke ontwerpbeschikking adviseerde MILAN dat de voorgeschreven hoe-
veelheden opgeslagen vuurwerk voldeden aan de veiligheidsafstanden. In de definitieve revi-
sievergunning zijn vrijwel alle adviezen van MILAN overgenomen, met uitzondering van de 
eisen ten aanzien van brandwerendheid van de zeecontainers. MILAN gaf aan geen bezwaren 
te hebben tegen de definitieve revisievergunning; bij zo'n verklaring pleegt MILAN niet meer 
te verifiëren of al zijn adviezen zijn overgenomen. 

MILAN heeft op de concept-aanvraag voor revisievergunning geadviseerd om in overleg met 
de brandweer te kijken naar de eisen die gesteld moeten worden op het gebied van brandpre-
ventie. Uit de stukken blijkt niet dat dit overleg heeft plaatsgevonden of dat advies terzake is 
ingewonnen. 
Bij de aanvraag om een veranderingsvergunning adviseerde MILAN wederom, waarbij tevens 
een bezoek is gebracht aan de inrichting. MILAN adviseerde, gezien de tijdelijkheid, positief 
over de voorgestelde uitbreiding, hoewel deze vorm (opslag in zeecontainers) niet de voorkeur 
genoot. De ontwerpbeschikking van de veranderingsvergunning had de instemming van 
MILAN, ondanks het feit dat de eisen ten aanzien van de opslag van vuurwerk ontbraken in 
de ontwerpbeschikking. In de definitieve beschikking van de veranderingsvergunning waren 
geen eisen opgenomen ten aanzien van brandwerendheid en de plaatsing, conform MILAN-
advies, van een handbediende Sprinklerinstallatie in de ompakruimte. Uit de stukken blijkt 
niet dat MILAN nog advies heeft uitgebracht naar aanleiding van de definitieve beschikking. 

De IMH Oost heeft (conform de geldende landelijke afspraken) geen gebruik gemaakt van 
haar adviesbevoegdheid. Het bedrijf komt namelijk niet voor op de zogenaamde TOP-X lijst 
van belangrijke bedrijven waarover de IMH over het algemeen wel adviseert. Daarnaast advi-
seert MILAN al over het meest cruciale aspect bij dit soort bedrijven. 
Uit de stukken blijkt overigens dat de revisievergunning wel voor advies naar de IMH Oost is 
gezonden, maar de veranderingsvergunning niet (conform de daarover in het kader van Sane-
ring Stukkenstroom met de gemeente gemaakte afspraken). 
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Op grond van een inventarisatie van risicovolle bedrijven in opdracht van de Provincie 
Overijssel (de zogenaamde AVIV-rapportage), wordt voor dit bedrijf geadviseerd om een 
aanvalsplan op te stellen. In deze rapportage wordt tevens melding gemaakt van het feit dat 
het BRIO van toepassing is op de inrichting (§ 2; zorgplicht)'. 
De gemeente is in maart 1999 (tijdens de procedure voor de veranderingsvergunning) op de 
hoogte gesteld van dit advies. Hoewel het geen formeel advies is in het kader van de vergun-
ningverlening had de gemeente bij de vergunningverlening wel met deze adviezen rekening 
kunnen houden. 

4.2.3 Inspraak en bekendmaking 

Inleiding 
Omdat in de publiciteit nogal is benadrukt dat de aanwezigheid bij omwonenden niet bekend 
was is, voorzover mogelijk, nagegaan of het vergunningsverleningsproces heeft voldaan aan 
de daarvoor gestelde eisen. 
Het besluitvormingsproces inzake vergunningverlening moet voldoen aan de daarvoor in de 
Algemene wet bestuursrecht vastgelegde regels. Slechts op basis van uitgebreid dossieronder-
zoek kan worden vastgesteld of aan deze regels is voldaan. Noodzakelijkerwijs blijft beoorde-
ling daarom beperkt tot de procedure en de motivering, voorzover uit de eerder genoemde 
documenten op te maken. 

Feiten 
Bijlage 4 bevat een gedetailleerde analyse van de procedure die bij de revisievergunning en de 
veranderingsvergunning is gevolgd. 

Procedure 
In het kader van het besluiten op een aanvraag voor een Wet milieubeheervergunning dient de 
zgn. "uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure ", zoals deze is voorgeschreven in de 
Algemene wet bestuursrecht, te worden gevolgd. Deze procedure voorziet in bekendmaking, 
mededeling en informatievoorziening aan derden met betrekking tot een aanvraag, het ont-
werpbesluit en het definitieve besluit inzake een Wet milieubeheervergunning. 

Motivering 
Duidelijk is dat ten minste 1 persoon een bedenking heeft ingediend. In deze bedenking komt 
naar voren de verbazing dat een dergelijke inrichting nog steeds gevestigd mag zijn in een 
woonwijk. De indiener is van mening dat dergelijke bedrijven verplaatst dienen te worden 
naar een industrieterrein. 

Krachtens de Algemene wet bestuursrecht kan ter motivering van een besluit worden verwe-
zen naar een uitgebracht advies. Indien het bestuursorgaan een besluit ,neemt dat afwijkt van 
een wettelijk advies wordt deze afwijking met de reden van afwijking in de motivering van het 
besluit vermeld (artikel 3:50 Awb). 

' Blijkens opgave van de directie SAS van VROM is deze interpretatie van AVIV formeel niet juist. De directie 
baseert zich daarbij op het BRIO 1999, waarbij een correctiefactor van 0,3 op het totale gewicht aan vuurwerk 
dient te worden gehanteerd. De aan S.E. Fireworks vergunde opslaghoeveelheid blijft daarjuist onder. 
Op basis van het BRIO 1988 is de interpretatie van AVIV echter wel verklaarbaar. Ten tijde van het AVIV-
onderzoek en de vergunningverlening was het BRIO 1988 nog van kracht. Eerst op 19 juli 1999 is het BRIO 
1999 van kracht geworden. 
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In de considerans is voor de afwijking van het advies inzake de brandwerendheid van zee-
containers hiervoor geen motivatie opgenomen. Hetzelfde geldt voor de veranderingsvergun-
ning;waarin niet wordt gemotiveerd waarom het advies ten aanzien van de sprinklerinstallatie 
in de werk-, ompak- en montageruimte niet is overgenomen. 

Beschouwing 
Procedure 
Vaak wordt-in een besluit in de considerans de verschillende stappen in deze procedure ver-
antwoord. 
Door het ontbreken van deze verwijzingen in het besluit is niet na te gaan of inderdaad aan 
alle elementen van de in bijlage 4 beschreven procedure is voldaan. 

Motivering 
De geuite bedenking wordt op aanvechtbare gronden terzijde geschoven. In de eerste plaats 
wordt opgemerkt dat de gemeente "bij de beoordeling van onderhavig verzoek om de vergun-
ning slechts de milieuhygiënische aspecten kan betrekken", "planologische c.q. ruimtelijke 
ordcningsaspecten kunnen niet worden aangemerkt als aspecten in de zin van de Wet milieu-
beheer". Ambtshalve wordt opgemerkt "dat de onderhavige inrichting niet is gevestigd in een 
woonwijk, zoals kennelijk door bezwaarde is gesteld, maar op een industrieterrein". De be-
denking wordt daarom buiten beschouwing gelaten. 
Daarmee wordt voorbijgegaan aan het feit dat de bedenking ook op het aspect veiligheid be-
trekking kan hebben en dus wel degelijk bij de beoordeling van de aanvraag in ogenschouw 
had moeten worden genomen. Tevens kan worden vastgesteld dat planologisch gezien er 
weliswaar sprake is van een industrieterrein, maar dat dit industrieterrein wel binnen een 
woonwijk is gelegen. 

Opmerkelijk is vervolgens dat het niet in alle opzichten overnemen van de wettelijke adviezen 
inzake de veiligheid niet is vermeld of gemotiveerd in de beschikking en dus ook niet ter ken-
nis heeft kunnen komen aan insprekers. 

4.3 Voorschriften 

Inleiding 
Aan milieuvergunningen zijn, zoals gebruikelijk, vele voorschriften verbonden, gebaseerd op 
de adviezen en op daartoe beschikbare hulpmiddelen, zoals het Handboek Milieuvergunnin-
gen. 
Deze paragraaf behandelt de vraag in hoeverre de voorschriften voor S.E. Fireworks de weer-
slag vormen van de op die wijze beschikbare kennis en informatie. 

Feiten 
Het Handboek Milieuvergunningen (verder: Handboek) bevat een toelichting op het wettelijke 
kader en voorschriften die van toepassing kunnen zijn op inrichtingen waar vuurwerk wordt 
opgeslagen, omgepakt en verkocht. Bij de voorschriften wordt onderscheid gemaakt in alge-
mene voorschriften, voorschriften voor de ompakruimte (al dan niet voorzien van een sprink-
lerinstallatie) en de verkoopruimte (eveneens al dan niet voorzien van een sprinklerinstallatie). 
Het onderdeel "Opslag van vuurwerk" is samengesteld in samenwerking met 
MILAN. 
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MILAN verwijst in haar adviezen tijdens de procedure expliciet naar het Handboek voor 
"overige aanvullende voorschriften". 

Het betreffende onderdeel "Opslag van vuurwerk" uit het Handboek heeft met name betrek-
king op de opslag en verkoop van vuurwerk voor particulier gebruik, voor zover deze niet valt 
onder de AMvB Opslag vuurwerk. Dat blijkt eveneens uit de opgenomen voorschriften en 
bijbehorende tabellen waarbij alleen sprake is van vuurwerk uit de klasse 1.4S/G. Zwaardere 
klassen zijn niet opgenomen zodat de conclusie gerechtvaardigd is dat het in het Handboek 
alleen gaat om opslag en verkoop van particulier vuurwerk. 
S.E. Fireworks is een inrichting die, vanwege haar professionele activiteiten, niet valt onder 
de categorie inrichtingen waarvoor dit onderdeel uit het Handboek in eerste instantie is ge-
schreven. 
Het Handboek kent in dat verband wel een aparte paragraaf waarin aandacht wordt besteed 
aan de mogelijkheid om (zee)containers te gebruiken als vuurwerkbewaarplaats. Hier zijn 
eisen opgenomen als een brandwerendheid van de (zee)container van tenminste 60 minuten 
(indien de (zee)container wordt aangepast, dient een certificaat voorhanden te zijn waaruit die 
brandwerendheid blijkt). De (zee)container mag niet worden vergrendeld doch dient te zijn 
afgesloten met een lichte ketting met hangslot, teneinde drukontlasting mogelijk te maken. De 
maximaal toelaatbare hoeveelheid vuurwerk dient door MILAN bepaald te worden. Tussen de 
(zee)containers dient minimaal 500 mm vrije ruimte te worden gelaten. 

Het Handboek hanteert bij een vuurwerkbewaarplaats van consumentenvuurwerk klasse I AG 
de veiligheidsafstanden in de onderstaande tabel (klasse 1.4S kent kortere veiligheidsafstan-
den). 

Afstand in meters 
Hoeveelheid in kg A B C 

1.000 0 6 6 
2.000 0 8 15 
5.000 0 10 20 
10.000 5 13 25 
20.000 8 15 30 
30.000 10 18 35 
40.000 12 20 40 
60.000 15 23 45 
80.000 20 25 50 
100.000 25 28 55 

A: Afstand van zij- of achterwand naar de erfgrens of bebouwing van derden 
B: Afstand van zijkant deur naar de erfgrens of bebouwing van derden (bij een inpandige 
vuurwerkbewaarplaats gemeten door ecn deur of raamopening) 
C: Afstand van dcuropening naar voren tot de erfgrens of bebouwing van derden 

Beschouwing 
Ondanks de formeel niet toepasselijkheid van het Handboek kan er in algemene zin wel iets 
gezegd worden over de mate waarin de voorschriften uit de vergunningen van S.E. Fireworks 
voldoen, gerelateerd aan het Handboek. 
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Ten aanzien van een ompakruimte mag, op grond van het Handboek, tot maximaal 500 kg 
vuurwerk aanwezig zijn indien een handbediende sprinklerinstallatie is voorgeschreven. Ten 
aanzien van deze sprinklerinstallatie dienen de nodige eisen op het gebied van aantal en eigen-
schappen in de voorschriften te worden opgenomen. In de vergunning van S.E. Fireworks zijn 
in het geheel geen voorschriften opgenomen over een sprinklerinstallatie. 

Uit de vergunningen van S.E. Fireworks blijkt dat een aantal voorschriften uit het Handboek 
zijn overgenomen doch essentiële voorschriften ten aanzien van brandwerendheid en veilig-
heid ontbreken. Juist in het geval van S.E. Fireworks zijn voorschriften op dit gebied extra 
van belang in verband met het feit dat het hier gaat om professioneel vuurwerk van zwaardere 
klassen dan waarvan het Handboek uitgaat. 

Het is opmerkelijk.dat aan S.E. Fireworks, dat duidelijk boven de normale, in het Handboek 
beschreven typen opslag uitging, geen strengere, maar juist lichtere voorschriften zijn gesteld. 

4.4 Besluitvorming 

Inleiding 
In de publiciteit is gebleken dat leden van Raad en/of College niet op hoogte waren van aan-
wezigheid van dit bedrijf. Vandaar een korte verhandeling over de interne besluitvorming in 
dezen. 

Feiten 
De bevoegdheid tot het verlenen van een vergunning voor een inrichting als de onderhavige, 
is bij en krachtens de Wet milieubeheer toegekend aan het College van Burgemeester en 
Wethouders. In het kader van deze medebewindstaak is het College uitvoerder hiervan en ver-
antwoording schuldig aan de gemeenteraad. Het is aan het College en de Raad in hoeverre 
besluiten ter advieslverantwoording omtrent vergunningyerlening in de Raad of Raadscom-
missies aan de orde komen. 

In Enschede is dc vergunningverlening gemandatecrd aan de ambtelijke dienst. 
Dit is in grotere gemeenten niet ongebruikelijk. De in de Algemene wet bestuursrecht neer-
gelegde algemene regels (geleden vanaf 1 januari 1998) ten aanzien van mandaat aan onder-
geschikten staan het in mandaat verlenen van een vergunning toe. 

De revisievergunning van 1997 is, namens het College, door de directeur Bouw- en Milieu-
dienst ondertekend. Tevens is op het besluit een paraaf van, naar vermoeden, een wethouder 
vastgelegd. De letterlijke tekst luidt: "Weth B cf. paraaf' 
De veranderingsvergunning van 1999 is, namens het College, door het hoofd afdeling Milieu 
van de Bouw- en Milieudienst ondertekend. Een paraaf als voornoemd is niet opgenomen. 

Beschouwing 
De feiten leiden niet tot een afzonderlijke beschouwing. 
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4.5 Toezicht 

Inleiding 
De gemeenteambtenaren hebben een toezichthoudende bevoegdheid. Het College van 
Burgemeester en Wethouders heef; bevoegdheid handhavend op te treden bij geconstateerde 
overtredingen. Deze paragraaf behandelt de vraag op welke wijze door de gemeente invulling 
is gegeven aan haar toezichthoudende taak en handhavingsbevoegdheid. 

Feiten 
Er werd door gemeenteambtenaren vrijwel jaarlijks toezicht gehouden. Dit toezicht vond met 
name plaats aan het eind van het jaar, waarschijnlijk in verband met de jaarwisseling. On-
danks een daarop gericht verzoek zijn bij de stukken geen bezoeksverslagen aangetroffen. Wel 
is een aantal brieven aangetroffen waarbij het College de vergunninghouder een aantal malen 
heeft geïnformeerd dat geen overtredingen zijn geconstateerd. 

Tevens vond vanuit het MILAN toezicht plaats. Defensieambtenaren zijn bij besluit van 
25 februari 1994 (Stcrt. 1994, nr. 40) door de Minister van VROM als toezichthoudende 
ambtenaren aangewezen. Zij zijn belast met het toezicht op de milieuwetgeving. 
Op 10 juni 1998 zijn door MILAN ernstige overtredingen geconstateerd van de voorschriften 
van de dan vigerende vergunning. Daarvan is op 16 juni 1998 aan het College verslag gedaan 
per brief. 

Beschouwing 
Vastgesteld kan worden dat de gemeenteambtenaren geen overtredingen hebben geconstateerd 
en dat ondanks de bevindingen van MILAN het College, blijkens de stukken, geen hercontrole 
heeft doen uitvoeren noch de door MILAN vastgestelde overtredingen heeft gecorrigeerd door 
.middel van handhavingsmaatregelen. 
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5 ANDERE VERGUNNINGEN 

Inleiding 

Hoewel niet strikt behorend tot het terrein van de inspecteurs RO en MH is kort nagegaan hoe 
het zit met de relatie tot de Bezigings- en Afleververgunningen van het Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat. 

Feiten 
Krachtens artikel 41 van het reglement Gevaarlijke stoffen (verder te noemen RGS) is het 
verboden groot vuurwerk te bezigen, zoals bedoeld in de ministeriële regeling van 
20 december 1990, Stcrt 251, zonder een door of vanwege de Minister van Verkeer en Water-
staat verleende vergunning. De in deze regeling bedoelde klassen groot vuurwerk betreft de 
klassen l . 1 G, 1.2G, 1.3G, 1.4 G en I AS. 
Krachtens het RGS is het eveneens verboden overige ontploffingsgevaarlijke stoffen te bezi-
gen zonder een daartoe door of vanwege de Minister van Verkeer en Waterstaat verleende 
vergunning. 
Een dergelijke vergunning wordt niet verleend dan nadat het oordeel van de betrokken korps-
chef is ingewonnen. Indien deze adviseert tot weigering wordt het oordeel ingewonnen van de 
Commissaris van de Koningin. 

Krachtens artikel 33 eerste lid RGS is het verboden ontploffingsgevaarlijke stoffen af te leve-
ren, dan wel ter aflevering voorhanden te hebben, zonder een door de Minister van Verkeer 
en Waterstaat verleende vergunning. Een dergelijke vergunning wordt niet verleend dan nadat 
het oordeel van de betrokken korpschef is ingewonnen. 
Krachtens artikel 2 van voornoemde ministeriële regeling geldt dit verbod eveneens voor 
groot vuurwerk zoals bedoeld bij de regeling. 
Een dergelijke vergunning wordt niet verleend dan nadat het oordeel van de betrokken korps-
chef is ingewonnen. Indien deze adviseert tot weigering wordt het oordeel ingewonnen van de 
Commissaris van de Koningin. 

Gezien de context van het begrip bezigen in artikel 2 RGS wordt onder bezigen mede verstaan 
het gebruiksklaar maken van vuurwerk, zoals dit krachtens de verleende vergunningen is toe-
gestaan in de werk-, ompak, en montageruimte bij S.E. Fireworks. 

Bezigen 
Aan S.E Fireworks & pyro effects is op 24 januari 2000 een vergunning verleend voor het 
bezigen van groot vuurwerk en tevens voor het bezigen van een bij dat besluit horende in bij-
lage 1 genoemde stoffen. 
In die bijlage 1 is aangegeven dat de vergunning geldt voor de volgende stoffen: rookzwak-
buskruit (klasse 1.3C), flitslichtpoeder (klasse 1.3G), gezwinde lont, niet detonerend 
(klassel.3G), grondfakkels (klasse 1.3G), slagsnoer (klasse 1.4D) en snelkoord (klasse 1.4G). 
De vergunning geldt tot 1 augustus 2000 en dient kennelijk ter vervanging van een op 
9 juni 1999 verleende vergunning. 

Afleveren dan wel voor afleveren voorhanden hebben 
Op 8 oktober 1998 is namens de Minister van Verkeer en Waterstaat een vergunning verleend, 
krachtens artikel 33 lid 1RGS, voor het afleveren en ter aflevering aanwezig houden van groot 
vuurwerk zoals bedoeld in de regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat. 
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Gelet op de overwegingen in het besluit heeft de plaatselijke korpschef van politie positief 
geadviseerd op beide vergunningen, althans niet geadviseerd tot weigering. 

Beschouwing 

Bezigen 

Uit de voorwaarden bij de bezigingsvergunning van 24 januari 2000 blijkt dat het vuurwerk 
en de ontplofbare stoffen die buiten de inrichting worden gebezigd uitsluitend afkomstig mo-

gen zijn uit een geschikte bewaarplaats voor welk doel een vergunning is afgegeven ingevolge 
de Wet milieubeheer ~-vergunning). 
Tussen de klassen groot vuurwerk die mogen worden gebezigd en de klassen die mogen wor-
den opgeslagen zit een discrepantie. De in de Wm-vergunning van 1999 toegestane op-
slag/gebruik van vuurwerk heeft betrekking op klassen die aanzienlijk lichter zijn dan de klas-
sen die mogen worden gebezigd. Deze discrepantie is eveneens aanwezig tussen de in de bij 
de vergunning behórende bijlage 1 tot het bezigen van ontplofbare stoffen anders dan groot 
vuurwerk. De Wm-vergunning heeft in het geheel geen betrekking op de opslaggebruik van 
deze ontplofbare stoffen. Opgemerkt wordt dat juist de veranderingsvergunning ten opzichte 
van de revisievergunning geen opslag toestaat van klassen zwaarder dan 1.3G. Tevens wordt 
het gebruik van vuurwerk in de werkplaats beperkt tot klasse 1.4G en 1.4S. 
Geconcludeerd kan worden dat S.E. Fireworks formeel gezien het voor het bezigen vergunde 
groot vuurwerk en de ontplofbare stoffen niet kon betrekken uit eigen voorraad. Indien dit wel 
is gebeurd is er mogelijk sprake van overtreding van artikel 40 RGS. 
Geconcludeerd kan tevens worden dat de vergunning voor het bezigen van vuurwerk en ove-
rige ontplofbare stoffen niet aansluit op de in de Wm-vergunning vergunde activiteiten inzake 
het binnen de inrichting gebruiken van groot vuurwerk en overige ontplofbare stoffen (in de 
werk-, ompak- en montageruimte). Krachtens de Wm-vergunning is alleen het gebruik 
(bezigen) van 1.4G en 1.45 toegestaan. 

Afleveren dan wel voor afleveren voorhanden hebben 
Op 8 oktober 1998 is aan S.E. Fireworks een vergunning verleend voor het afleveren dan wel 
het ter aflevering voorhanden hebben van groot vuurwerk. Krachtens deze vergunning mogen 
ook de klassen 1.1 G en 1.2G ter aflevering voorhanden worden gehouden. De Wm-
vergunningen van 1997 en 1999 beperken de opslag van vuurwerk echter tot de klassen 1.3G, 
1.4G en 1.4S. Opgemerkt wordt dat ook deze vergunning kan worden geweigerd indien niet 
aannemelijk is, dat behoefte bestaat aan de gevraagde vergunning. Uit de stukken is niet op te 
maken in hoeverre in dit kader getoetst is aan de beperkte mogelijkheid tot het opslaan van 
vuurwerk bij S.E. Fireworks. Tevens is uit de stukken niet duidelijk hoe het advies van de 
korpschef van politie op dit punt heeft geluid. 

In beide gevallen is dus sprake van een discrepantie. 
Voorzover in dit stadium na te gaan bestaat er noch een formele coördinatieregeling tussen 
beide vergunningstelsels noch een instantie of functionaris die geïnformeerd had moeten zijn 
over beide sporen en die materieel had kunnen coördineren. 
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6 ALGEHELE BEOORDELING 

Hoewel de gemeente - naar de kennis van dat moment - niet ten principale een dergelijke in-
richting uit de woonomgeving had hoeven te weren had zij op basis van de deskundige advie-
zen meer alert op het aspect veiligheid moeten zijn dan zij is geweest en had zij niet perse 
medewerking hoeven te geven aan de groei van de opslag, zeker niet roet de gelijktijdige con-
cessies op het punt van veiligheidseisen. 

De gemeente heeft verzuimd te verlangen dat voor de betonnen (MAVO-) boxen en zeecon-
tainers een bouwvergunning zou moeten worden verleend. Toetsing aan het bestemmingsplan 
zou hebben moeten opleveren dat alle MAVO-boxen en zeecontainers zich buiten de strook 
bevinden waar het bestemmingsplan opslag van vuurwerk toestaat. Bij weigering van de 
bouwvergunning had een verleende milieuvergunning niet in werking kunnen treden. 

Waarschijnlijk vanuit een combinatie van het "legaliseren achteraf' en de verwachte 
"tijdelijkheid" van de opslag op deze locatie heeft de gemeente een aantal door de wettelijk 
adviseur voorgestelde veiligheidsvoorzieningen niet willen voorschrijven, terwijl de ligging 
eerder aanleiding had kunnen en moeten zijn om deze adviezen juist geheel op te volgen. 
Conform de Wet milieubeheer kan een milieuvergunning slechts worden geweigerd wanneer 
door middel van het stellen van voorschriften in onvoldoende mate tegemoet gekomen kon 
worden aan het belang van de bescherming van het milieu. De gemeente heeft dat in de pro-
cedure (ten onrechte) toegepast als argument om (uitbreiding) niet te weigeren. Vervolgens 
heeft zij de nodige voorschriften niet alle opgelegd. Dit is niet te begrijpen. 

Bij de milieuvergunning en de daaraan verbonden voorschriften is niet steeds consequent on-
derscheid gemaakt tussen opslag van vuurwerk en de bewerking en assemblage daarvan. Ter-
wijl de vergunning (net als het bestemmingsplan) expliciet "opslag" toelaat blijkt zij impliciet 
ook "bewerking" toe te staan. Het is de vraag of bestuurders en omwonenden konden weten 
dat het om meer dan opslag ging. 

De gemeente heeft regelmatig toezicht gehouden, maar niet erg indringend. 
Het was het toezicht door de daartoe aangewezen ambtenaren van Defensie dat overtredingen 
van en groei ten opzichte van de vergunning aan het licht bracht. Dat de gemeente, voorzover 
thans valt na te gaan, niet koos voor het terugbrengen naar de vergunde toestand wat betreft de 
opslagcapaciteit, maar voor legalisering achteraf van het geconstateerde valt binnen de afwe-
gingsruimte van de gemeente, maar maakt geen sterke indruk. Het blijft onduidelijk waarom 
de geconstateerde overtredingen van met name de veiligheidsvoorschriften niet tot handha-
vingsmaatregelen hebben geleid. 
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Documenten tbv cie Oosling. 

Ik stel voor aan de cie als achtergrond voor de inspecties te verstrekken: 

• Verwijzen naar art. 19 Brandweerwet waarin de inspectiefunctie van de minister staat beschreven. 
• Insteffingsbeschikking DGOOV met de positie van IBR. 
• Protocol "Incidentenonderzoek". 
• De afzonderlijk gepubliceerde reconstructie van het ongeval in Wognum. 

Enige achtergronden over de samenwerking zoals die tijdens het eerste overleg is afgesproken. 

Een reconstructie is een feitenrelaas waar alle partijen 100% achter staan. Met de inspecties is afgesproken 
dat dit het begin is van het werk en dat we daar gezamenlijk aan werken. Vervolgens gaat elke inspectie 
vanuit hun Invalshoek een analyse maken van de feiten en stelt conclusies op. Onderwerp van nadere 
afspraken is het begin- en eindpunt van de reconstructie. Het beginpunt (vermoedelijk vrijdag) is in ieder 
geval voor de melding van het incident dat bij ons een natuurlijk beginpunt vormt. Het eindpunt ligt niet vóór 
het tijdstip dat alle gewonden in een ziekenhuis of elders zijn ondergebracht. 
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Financiële vergoeding voor getroffenen 

De volgende tekst zou in de brief aan de Kamer kunnen worden opgenomen: 

In de wijde omgeving van de vuurwerkopslag zijn er velen die door de ramp ook in financieel opzicht 
emstfg zijn getroffen. De regering leeft erg met hen mee. Zij heeft laten Inventariseren hoe de 
getroffenen schadeloos kunnen worden gesteld. Voorts heeft een delegatie van het kabinet gesproken 
met vertegenwoordigers van het Verbond van Verzekeraars. 

Vastgesteld is dat alle schade ten gevolge van deze ramp 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 tijdelijke onderbrenging 
elders) zijn veelal gedekt waarbij veelal een vergoeding van 10 % boven de verzekerde som van 
toepassing is. Schade aan auto's wordt gedekt op beperkt cascopolissen en cascopolissen. Voor 
bedrijven zijn de inventarisgoederenverzekering en de vastgoedverzekering van toepassing; zij dekken 
ook voor een periode van een of twee jaar de bedrijfsschade (de derving van de brutowinst). De 
ziektekostenverzekeringen kunnen wonden aangesproken voor letselschade. 

De verzekeraars coördineren rdineren hun werkzaamheden met betrekking tot de inventarisatie van de omvang 
van de schades. Schade-experts nemen in het getroffen gebied de schades op ongeacht of 
betrokkenen verzekerd zijn. Om een beroep te doen op schadevergoeding moeten de getroffenen zelf 
met hun verzekeringsmaatschappij In contact treden. 

De Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen sluit een tegemoetkoming uit, indien 
de schade verzekerbaar is (artikel 4, derde lid, onderdeel a, van de wet). Van toepassing verklaring 
van genoemde wet biedt derhalve geen verzachting van het leed van gedupeerden. Niettemin kan het 
voorkomen dat gedupeerden zich niet of niet voldoende hebben verzekerd. Voor deze gedupeerden 
kan de ramp in financieel opzicht ernstige gevolgen hebben. Ook in het geval dat de schade 
uiteindelijk verhaalbaar is op de veroorzaker van de ramp is het denkbaar dat een 
overbruggingsregeling hangende het onderzoek wenselijk is. Hierin Is een rol weggelegd voor het 
particulier initiatief. Het Nationaal Rampenfonds heeft inmiddels initiatieven genomen om geld in te 
zamelen ten behoeve van de gedupeerde particulieren. Ook het dik zal bijdragen aan de voeding van 
dit Rampenfonds. 

Bovenstaande tekst is de uitkomst van het overleg met de vertegenwoordiger van het Verbond van 
Verzekeraars., welke tekst overigens nog aan hem moet worden voorgelegd. 
In dit overleg is tevens naar voren gekomen dat in opdracht van o.m. Aegon een technisch 
onderzoeksbureau is ingeschakeld (Kiesboor) voor onderzoek naar de oorzaak. Het Verbond van 
Verzekeraars heeft zich achter dit initiatief gesteld. Dit initiatiefis vermoedelijk in overleg met de 
gemeente tot stand gekomen. De vraag is in hoeverre kan worden samengewerkt met door of vanwege 
de overheid te verrichten onderzoek. De onafhankelijkheid daarvan mag niet in het geding komen, 
ook de schijn dat het anders is moet worden vermeden. 

Hoewel niet van belang voor getroffenen, merk ik terzijde op dat het gebruikelijk is dat een 
brandverzekering afstand doet van het regresrecht, dwz. de uit te keren bedragen worden niet 
verhaald op de aansprakelijkheidsverzekering 
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BIJDRAGE VB AAN BRIEF TWEEDE KAMER: beleidsmatig kader BRZO'99fregelgeving vuurwerk 

Voorgenomen activiteiten: 

1. Een nadere inventarisatie van soortgelijke inrichtingen, die conform de één loket-gedachte door de betrokken 
toezichthouders op grond van de Wet milieubeheer, de Arbeidsomstandighedenwet. de Wet rampen en zware 
ongevallen en de Brandweerwet aan een inspectie- en (indien noodzakelijk) handhavingstraject zullen worden 
onderworpen. Hierbij zuilen Voorde opslagen met meer dan 50 ton vuurwerk de eisen op grond van het 
Besluit risico's zware ongevallen 1999 maatgevend zijn. 

2. Aanvullend beleid ten aanzien van de eisen aan dergelijke inrichtingen. Tekst VROM 
3. Uit het oogpunt van beheersbaarheid van risico's is het van belang dat het bestuurlijk bewustzijn ten aanzien 

van de risico's in een gebied verder wordt versterkt. Een voorwaarde hiervoor is doeltreffende informatie 
over de veiligheidseffecten van gevaarlijlce objecten en inrichtingen en over het veiligheidsniveau dat bereikt 
dient te worden. Beleidsontwikkeling in deze is reeds enige tijd in ontwikkeling. 

4. Bij de beoordeling van effecten buiten de poort ten behoeve van milieuvergunningverlening en de 
voorbereiding op de rampenbestrijding lijkt meer synergie wenselijk. Initiatieven om deze synergie te 
bevorderen, zullen ontwikkeld worden. 
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Financiële vergoeding voor getroffenen 

"In de wijde omgeving van de vuurwerkopslag zijn er velen die door de ramp ook in financieel 
opzicht ernstig zijn getroffen. De regering heeft laten nagaan hoe de getroffenen financieel tegemoet 
kunnen worden gekomen. Voorts heeft een delegatie van het kabinet gesproken met 
vertegenwoordigers van het Verbond van Verzekeraars. 

Vastgesteld is dat alle schade ten gevolge dan deze ramp 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 tijdelijke 
onderbrenging elders) zijn veelal 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. De bedrijfsschadeverzekering, indien van toepassing, dekt voor een periode van 
een of twee jaar de derving van de brutowinst. De ziektekostenverzekeringen - particulier dan wel 
ziekenfonds - en de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen kunnen worden aangesproken voor 
letselschade. 

De verzekeraars coördineren hun werkzaamheden met betrekking tot de inventarisatie van de omvang 
van de schades. Schade-experts nemen in het getroffen gebied de schades op ongeacht of betrokkenen 
verzekerd zijn. Om een beroep te doen op schadevergoeding moeten de getroffenen zelf met hun 
verzekeringsadviseur of verzekeringsmaatschappij in contact treden. 

De Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen sluit een tegemoetkoming uit, indien 
de schade verzekerbaar is (artikel 4, derde lid, onderdeel a, van de wet). Van toepassing verklaring 
van genoemde wet biedt derhalve geen verzachting van het leed van gedupeerden. 

Niettemin kan het voorkomen dat gedupeerden zich niet of niet voldoende hebben verzekerd. Voor 
deze gedupeerden kan de ramp in financieel opzicht ernstige gevolgen hebben. Ook in het geval dat 
niet verzekerde en niet verzekerbare schade uiteindelijk verhaalbaar is op de veroorzaker van de ramp 
of een eventueel aansprakelijke partij is het denkbaar dat een overbruggingsregeling hangende het 
onderzoek wenselijk is. 
Ter leniging van de nood van personen die door de ramp zijn getroffen, kan de gemeente Enschede 
gebruik maken van haar bevoegdheden tot het verlenen van bijzondere bijstand. Het kabinet is van 
oordeel dat de gemeente Enschede zo nodig een beroep op het kabinet kan doen tot verstrekking van 
een eenmalige extra bijdrage voor bijzondere bijstand, additioneel op de regulier beschikbare 
middelen voor bijzondere bijstand, die via het Gemeentefonds voor 2000 aan de gemeente Enschede 
worden verstrekt. 
Tevens is een rol weggelegd voor het particulier initiatief. Het Nationaal Rampenfonds heeft 
inmiddels initiatieven genomen om geld in te zamelen ten behoeve van de gedupeerde particulieren. 
Ook het rijk kan bijdragen aan de voeding van dit Rampenfonds." 
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Feitelijke gebeurtenissen 

Op zaterdagmiddag 13 mei 2000 omstreeks 15.30 vond te Enschede een ontploffing plaats in een 

vuurwerkopslagplaats , Iets ten noorden van het stadscentrum. Al snel werd duidelijk dat het hier om 

een ramp van zeer grote omvang ging. De burgemeester besloot daarop een regionaal 
coórdinatiecentrum in te richten en in Enschede werd een gemeentelijke crisisstaf ingericht. De eerste 

aandacht ging daarbij uit naar het blussen van de brand in de opslagplaats en de redding van 

slachtoffers. In de loop van de middag en avond werd steeds duidelijker dat de explosie een enorme 
impact op de omgeving heeft gehad. De coórdinerend burgemeester meldde uit het Inmiddels 

opgeschaalde regionaal coördinatiecentrum (RCC) Twente rond kwart voor zes in de middag dat er 

mogelijk sprake zou zijn van een groot aantal slachtoffers en een noodzaak tot bijstandsverlening uit 
het gehele land en de Bondsrepubliek Duitsland. Er was op dat moment al bijstand aangevraagd van 

omliggende politie- en brandweerkorpsen om te assisteren bij de hulpverlening. 

Dow de provincie wend het Provinciaal Coördinatiecentrum(PCC) geactiveerd en op mijn departement 
werd ook het Nationaal Coördinatiecentrum(NCC) opgeschaald om eventuele verdere 

bijstandsaanvragen zondig verder af te kunnen handeten. Tevens werd dezerzijds de Inspectie 

Brandweer en rampenbestrijding gealarmeerd en zijn door de tussenkomst van het NCC de meest 

betrokken departementen in kennis gesteld. Bijstandsaanvragen voor hulp van buiten de provincie 

waren volgens het PCC op dat moment nog niet te concretiseren 

Ik heb mij zaterdagavond persoonlijk op de hoogte gesteld van de situatie in Enschede, evenals 

staatssecretaris de Vries. Hare Majesteit de Koningin en minister president Kok hebben Enschede op 

zondagochtend bezocht 

In de loop van de avond en nacht is vervolgens met het PCC Overijssel en de departementen van 

VWS, VROM, AZ en Defensie frequent informatie en hulpverzoeken gewisseld. Voor een overzicht van 

de totaal verleende bijstand verwijs Ik naar bijlage 1 bij deze brief. 

Nadat de informatie over de omvang van de ramp duidelijk werd, is besloten is om In de morgen van 

zondag 14 mei een zogenaamd interdepartementaal beleidsteam (IBT) bij het NCC bijeen te roepen om 

te bezien wat, buiten de acute leniging van de nood, in interdepartementaal verband de aandacht 

behoefde. Op maandag 15 mei heb ik vervolgens de ministers van VROM, VWS, Justitie, Defensie en 

de staatssecretaris van BZK uitgenodigd voor een bijeenkomst van een ministerieel beleidsteám 

(MBT).AZ en voorlichting waren ambtelijk vertegenwoordigd. Bedoeling van deze bespreking was met 

name het afstemmen en voorbereiden van de nazorgactiviteiten waarvoor verschillende departementen 

verantwoordelijkheid dragen. Een aantal van de daar besproken onderwerpen komt verder In deze brief 

nader aan de orde 

inmiddels is gebleken dat er 15 doden geborgen zijn en dat er ca. 560 gewonden zijn. Nog ca. 200 

personen worden vernist. De grote opgave voor de komende dagen is met name het verkrijgen van 

duidelijkheid over hun lot. 

(Conclusies/aanbevelingen MBT. Evt elderateinde in brief) 
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Nog 200 mensen worden vermist, dat wil zeggen, het betreft mensen die zich (nog) niet hebben gemeld bij een 
van de hulpverleningsdiensten, maar die volgens het bevolkingsregister wel in het getroffen gebied wonen. 

Direct na de ramp is in het getroffen gebied door burgemeester Mans van Enschede het rampenplan in werking 
gesteld. Hulpverleninev6ensten uit de wijde omgeving (Nijmegen, Zwolle, Duitste grensstreek) zijn gealarmeerd 
en hebben bijstand verleend. 
Direct na de ramp [wanneer] is de neerslag die tot Delden is gevallen op milieu-aspecten onderzocht, op zondag 
15 mei [zondag of maandag?] is door het RIVM onderzoek verricht naar het vrijkomen van asbestdeeltjes. 
Conclusie die uit dit onderzoek getrokken is dat, met uitzondering van de plek van de ramp, geen vergrote 
hoeveelheden asbest zijn aangetroffen. De voorwaarschuwingen met gedragsadvies zijn vervolgens ingetrokken. 

Infm wrievoorziening 
RTV Oost, omroep voor Overijssel, fungeert als rampenzender. De uitgezonden programma's staan geheel in het 
teken van de ramp. Uit onderzoek blijkt dat de regionale omroep buitengewoon goed bekeken wordt. Informatie 
staat op de teletekstpagina's van RTV Oost in meerdere talen. 
Informatie wordt - behalve in het Nederlands - zowel in het arabisch, turks als marokkaans op papier en digitaal 
[?) verstrekt. Tevens zijn in de hulpverleningscentra tolken aanwezig. 

De eerste 24 uur na de ramp is ieder uur een persbriefing gegeven onder leiding van de burgemeester dan wel 
loco-burgemeester. Later is de frequentie teruggeschaald. 
Bewoners van de buitenring kunnen vanaf maandag 15 mei ( 16:00 uur?) terug naar hun woning, voor zover de 
toestand van de woning dat toelaat. 
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Financiële vergoeding voor getroffenen 

'In de wijde omgeving van de vuurwerkopslag zijn er velen die door de ramp ook in financieel 

opzicht ernstig zijn getroffen. Het kabinet heeft laten nagaan hoe de getroffenen financieel 

tegemoet kunnen worden gekomen. Voorts heeft een delegatie van het kabinet gesproken met 

vertegenwoordigers van het Verbond van Verzekeraars. 

In dat overleg is vastgesteld is dat de schade ten gevolge dan 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 tijdelijke onderbrenging elders) zijn veelal 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. De bedrijfsschadeverzekering, indien 

van toepassing, dekt voor een periode van een of twee jaar de derving van de brutowinst. De 

ziektekostenverzekeringen - particulier dan wel ziekenfonds - en de 

arbeidsongeschiktheidsverzekeringen kunnen worden aangesproken voor letselschade. 

De verzekeraars coordineren hun werkzaamheden met betrekking tot de inventarisatie van de 

omvang van de schades. Schade-experts nemen in het getroffen gebied de schades op ongeacht of 

betrokkenen verzekerd zijn. Om een beroep te doen op schadevergoeding moeten de getroffenen 

zelf met hun verzekeringsadviseur of verzekeringsmaatschappij in contact treden. 

Een belangrijke rol is vervolgens weggelegd voor het particulier initiatief. In dit vlak speelt het 

Nationaal Rampenfonds een belangrijke rol. Ook bij rampen die eerder plaatsvonden bood de 

doelstelling van dit fonds en zijn activiteiten uitkomst voor gedupeerden. Het Nationaal 

Rampenfonds heeft inmiddels een gironummer opengesteld om geld in te zamelen ten behoeve 

van gedupeerden bij deze ramp. Ook het rijk zal bijdragen aan de voeding van het fonds voor deze 

gebeurtenis. 

Toepassing van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen sluit, indien de 

schade verzekerbaar is, een tegemoetkoming uit. Van verzekerbaarheid wordt in de onderhavige 

situatie uitgegaan. Van toepassing verklaring van genoemde wet biedt derhalve geen oplossing 
voor de materiële schade van gedupeerden. 

Tenslotte kan het voorkomen dat gedupeerden zich niet of niet voldoende hebben verzekerd. Voor 

deze gedupeerden kan de ramp in financieel opzicht ernstige gevolgen hebben. Ook in deze 

situaties kan het Nationaal Rampenfonds in zekere mate de nood lenigen. 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 is het denkbaar dat een 

overbruggingsregeling voor voorschotverlening hangende het onderzoek wenselijk is. De 
gemeente Enschede heeft daartoe stappen gezet. 

Ter leniging van de nood van personen die door de ramp zijn getroffen, kan de gemeente 

Enschede gebruik maken van haar bevoegdheden tot het verlenen van bijzondere bijstand. Het 

kabinet zegt bij deze toe dat de gemeente Enschede zo nodig een beroep op het kabinet kan doen 

tot verstrekking van een eenmalige extra bijdrage voor bijzondere bijstand, additioneel op de 

regulier beschikbare middelen voor bijzondere bijstand, die via het Gemeentefonds voor 2000 aan 

de gemeente Enschede worden verstrekt. 



b 

In verband met de omvang van de problematiek wordt de inzet van de betrokken 
departementen 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 daar op 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. Deze 
projectorganisatie wordt ingesteld op het moment dat de coordinatie vanuit het NCC kan 
worden stopgezet en er geen directe noodzaak meer is om in de crisisstructuur te werken. De 
projectorganisatie voorziet op rijksniveau in de afstemming tussen de meest betrokken 
ministeries, te weten BZK, Justitie, VWS, VROM, Defensie, Sozawe, Financiën en AZ. 
Voorts vindt afstemming plaats met de betrokken mede-overheden, alsmede andere betrokken 
partijen, zoals het verbond van verzekeraars. 
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Paragraaf 2. Verentwoordelijkheldsverdeling rampenbestrijding 

Algemeen 
Eerstverantwoordelijke voor de rampenbestrijding is de burgemeerster van de gemeente waar de tamp 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 die nmdzakelijk zijn (artikel 172 
Gemeentewet). 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 I76 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, ternzij daar andere afspraken 
over zijn gemaakt. Deze operationele leiding doet overigens niet af aan de verantwoordelijkheid van de 
afzonderlijke diensten voor hun eigeit optreden. Zo heeft de directeur van de gemeentelijke geneeskundige dienst 
de leiding over de geneeskundige hulpverlening bij rampen en zware 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 bestrijding van de ramp of het zware ongeval en zondig in de operationele leiding 
daarvan voorzien (artikel 12 Wrzo). Voor de wijze waarop deze aanwijzingen worden uitgevoerd blijft de 
burgemeester die het opperbevel voert verantwoordelijkheid. 

Indien het algemeen belang zulks dringend eist kan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
de commissaris van de Koningin de nodige aanwijzingen geven over het te voeren beleid inzake de bestrijding 
van de ramp of het zware ongeval (artikel 13 Wrzo). Ook hier geldt dat de commissaris van de Koningin 
verantwoordelijk is voor de wijze waarop hij deze aanwijzingen terzake bet beleid uitvoert. Indien de 
commissaris van de Koningin - tiaar 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 uitvoert. 
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Bijgaand ontvangt u een ANP-bericht van donderdagmiddag, waarin •' 0.2.e  
zijn zorgen uitspreekt over de voortgang van de inspectierapportages rong ae 
vuurwerkramp. Hij vreest dat de rapportages niet voor 1 november klaar zijn. Ook 
zegt hij extra geld nodig te hebben. 

In reactie op vragen van journalisten is vanuit BZK het volgende gemeld: 
- de commissie-Oosting kan de concept-feitenreconstructie van de inspecties zeer 
waarschijnlijk voor 1 oktober verwachten, en de concept-eindrapportages (incl. 
analyse en aanbevelingen) voor 1 november; de commissie kan er dus mee aan de 
slag; de definitieve rapporten komen zo kort mogelijk daarna; 
- zeer regelmatig vindt overleg plaats tussen de onderzoekers van de inspecties en 
de staf van de commissie-Oosting, waarin informatie wordt uitgewisseld,-
- de commissie-Oosting is niet gebonden aan een maximaal budget, zo is de 
Tweede Kamer eerder gemeld. De commissie krijgt wat ze nodig heeft, en bepaalt 
ook zelf wat ze nodig heeft; 
- aan de Tweede Kamer was ook al enige vertraging van de inspectierapporten 
gemeld; de feitenreconstructie zou er "niet voor eind augustus" zijn. 
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'ANP202 3 BIN 156 CORR 012 849 829 GEMEENTE31 ENSCHE+AC; ENSCHEDE-OOSTING-

KRITIEK EXPLOSIE ENSCHEDE 

Commissie-Oosting uit kritiek op rijksinspecties 

N i e u w bericht, meer informatie 

ENSCHEDE (ANP) -1 Q 2.e van de commiss"osting, die onderzoek doet naar de 

vuurwerkramp in Enschede, heeft donderdag forse kritiek geuit op de acht rijksinspecties. De inspecties 

zijn elk met een eigen deelonderzoek naar de oorzaak van ramp bezig en hebben (linke vertraging 

opgelopen. 

De rapporten zijn waarschijnlijk niet klaar voor 1 november, terwijl ze eind juli gepresenteerd hadden 

moeten worden. „Onaanvaardbaar% noemt — .&rde situatie. 
„De tijd dringt Die rapporten moeten zo snel mogelijk worden gepresenteerd, zodat de-commisie kan 

voortborduren op interviews van de rijksinspecties met mensen uit het veld." De commissie heeft nu 

besloten een deel van de interviews zelf te doen, omdat het te lang duurt. i 2,g heeft minister de 

Vries van Binnenlandse Zaken afgelopen woensdag extra geld gevraagd om die interviews te doen. Hij 
vol niet zeggen om hoeveel geld het gaat. 

Om de praktische hulpverlening aan de slachtoffers in kaart te brengen, wordt een enquête naar 

drleduizend getroffenen gestuurd. Zevenhonderd van die vragenlijsten zijn bestemd voor mensen die in 

de zogeheten binnenring van het rampgebied in Enschede wonen, 23(00 gaan naar adressen in de 

buitenring. 

De vragen hebben betrekken op achttien onderwerpen, uiteenlopend van de eerste opvang vlak na de 

explosie in de Diekmanhal tot de financiële regeling voor getroffenen. 

311400 aug 00 
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In reactie op vragen van journalisten is vanuit BZK het volgende gemeld: 
- de commissie-Oosting kan de concept-feitenreconstructie van de inspecties ZE 
waarschijnlijk voor 1 oktober verwachten, en de concept-eindrapportages (incl.   
analyse en aanbevelingen) voor 1 november; de commissie kan er dus mee aan de 
slag; de definitieve rapporten komen zo kort mogelijk daarna; 
- zeer regelmatig vindt overleg plaats tussen de onderzoekers van de inspecties en 
de staf van de commissie-Oosting, waarin informatie wordt uitgewisseld; 
- de commissie-Oosting is niet gebonden aan een maximaal budget, zo is de 
Tweede Kamer eerder gemeld. De commissie krijgt wat ze nodig heeft, en bepaalt 
ook zelf wat ze nodig heeft; 
- aan de Tweede Kamer was ook al enige vertraging van de inspectierapporten 
gemeld; de feitenreconstructie zou er "niet voor eind augustus" zijn. 
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Wet Rechtspositionele Voorzieningen Rampbestrijding 

Geachte [10:2.e, - 

Uw brief van Ons kenmerk 
BAZ/PA/MW 

Behandeld door 

1.0.2.e 

Telefoon 

10.2.e 

Naar aanleiding van ons telefonisch onderhoud d.d. hedenmiddag verzoek ik u vriendelijk schriftelijk te 
bevestigen hetgeen u mij reeds mondeling meedeelde. 
Desgevraagd deelde u mee dat de Wet Rechtspositionele Voorzieningen voor rampbestrijders (Wet van 1992) 
niet van toepassing is verklaard op de ramp die op 13 mei jl. in Enschede plaatsvond en dat er vooralsnog ook 
niet aan gedacht wordt om dit alsnog te doen. 

Ik legde u uit dat het antwoord op deze vraag van belang is voor de toekenning van weduwen- en wezenrente 
door Centraal Beheer aan de nabestaanden van de vrijnrillige brandweerman die bij de ramp is omgekomen. 
Centraal Beheer, bij wie de collectieve ongevallenverzekering voor de Vrijwillige Brandweer is ondergebracht, 
heeft namelijk aan het Hoofd Personeelszaken van de Brandweer in Enschede laten weten dat het vernacht dat 
genoemde wet wel van toepassing wordt verklaard en dat zij derhalve geen rente-uitkering gaan toekennen 
(maar uitsluitend een kapitaaluitkering, hetgeen ongunstiger is). Een afschrift van de betreffende passage uit de 
ongevallenverzekering (specifiek pagina 8), waar Centraal Beheer zich op beroept, treft u hierbij aan. 

Mede op verzoek van ons Hoofd Personeelszaken van de Brandweer zie ik uw schriftelijke bevestiging graag 
tegemoet. 
Ik dank u bij voorbaat voor de te nemen moeite, 

Met Xriendeliik•oe•t  

''10■ '. e 

Dienst Burger- en Algemene zaken 
Postbus 20 
7500 AA ENSCHEDE 

Bezoekadres; 
Langestraat 37 

Algemeen telefoonnummer: 053 4818181 
Doorkiesnummer: 053 4818626 
Faxnummer. 053-
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Voorwoord 

De Vrijwillige Brandweer is van oudsher voor Centraal Beheer een belangrijke relatie. In de 

afgelopen jaren hebben wij voor de Vrijwillige Brandweer een groot aantal voorlichtingsbijeen-

komsten georganiseerd. Deze bijeenkomsten werden altijd druk bezocht. Het was duidelijk dat 

wij met deze informatie in een behoefte voorzagen. 

Gebleken is dat een nadere uitlei van de verzekeringsvoorwaarden voor de direct betrokkenen 

(de Vrijwillige Brandweermannen en -vrouwen) zinvol is. 

Centraal Beheer heeft daarom als extra service, speciaal voor de Vrijwillige Brandweer. een 

inforntatiebuekjc ontwikkeld. U indt hierin terug alle belangrijke zaken die op voorlichtings-

avonden en in gesprekken met account managers aan de orde kwamen. Uitgebreid gaan wij in op 

de verzekeringsvoorwaarden en de gedragslijn na een ongeval. Daarnaast geven wij een toelich-

ting op de fiscale aspecten van de ongevallenverzekering en verstrekken wij informatie over de 

malusregeling. 

Aan dit boekje is zeer veel zorg besteed. Wij hopen dat het voor u een nuttig naslagwerk is. 

10.2.e ' j 
Voorzitter directie 

Divisie Bedrijvenverzekeringen 

Centraal Beheer 

Apeldoorn 

september 1994 
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1, De Vrijwillige Brandweer 

De collectieve ongevallenverzekering voor de Vrijwillige Brandweer is een onderdeel uit het uit-

gebreide pakket van dienstverlening dat Centraal Beheer op de markt brengt voor de Nederlandse 

gemeenten. 

Leden van de Vrijwillige Brandweer lopen voor de veiligheid van de gemeenschap risico's. 

Daarom hebben gemeenten de wensen de plicht om de vrijwilligers van de brandweer te helpen, 

wanneer zij door een ongeval getroffen worden. Het stelsel van sociale verzekeringen voor ict 
weliswaar in een uitkering als een vrijwilliger slachtoffer wordt-van een ongeval maar het sociale 

verzekeringsstelsel kent slechts basisuitkeringen die ook niet voor iedereen gelijk zijn. 

Het bevat een aantal leemten. Hierdoor komt het in veel situaties voordat het slachtoffer van een 
ongeval zich voor grote financiële problemen ziet geplaatst. Zorg voor nabestaanden, opvangkos-

ten -bij arbeidsongeschiktheid en een bijdrage in kosten van geneeskundige behandeling zijn daar-

van voorbeelden. 

Ben ongevallenverzekering voorziet in een uitkering als een verzekerde brandweerman door een 

ongeval overlijdt of arbeidsongeschikt wordt. Ook is een aanvullende vergoeding van medische 

kosten verzekerd. -De collectieve ongèvallenverrekering geldt voor alle leden van de Vrijwillige 

Brandweer. Daarnaast kunnen per korps nog maximaal vijf beroepsbrandweerlieden aan het col-

lectieve contract voor de Vrijwillige Brandweer deelnemen. 

De uitkeringen van de collectieve ongevallenverzekering staan los van andere uitkeringen. Dus 

ook als een brandweerman zelf nog een ongevallenverzekering en/of arbeidsongeschiktheidsver-

zekering heeft gesloten betaalt Centraal Beheer uit. Slechts als voor de privé-verzekering een 

beperking of uitsluiting geldt voor ongevallen die het gevolg zijn van de functie-uitoefening als 

brandweerman, keert de privé-ongevallenverzekering niet uit. 

Als wij in deze- toelichting het begrip brandweerman gebruiken, kan dit zowel betrekking hebben 
op mannen als vrouwen. Dit betekent ook dat het begrip weduwe vervangbaar is door weduw-

naar, als de verzekerde een vrouw is, 

VNG 

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft adviezen opgesteld voor de rechtspositie 
van vrijwilligers (`model rechtspositieregeling vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer' van 

1993). Deze adviezen betreffen ooft de te sluiten verzekeringen en de daarbij behorende bedra-
gen. 

Het verzekeringspakket van de ongevallenverzekering voor de Vrijwillige Braadweer van 
Centraal Beheer sluit precies aan op de verzekeringsvoorstellen van de VNG. 
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2. De verzekeringsdekking 

De ongevallenverzekering keert uit in dic gevallen waarbij de verzekerde door een ongeval om 
het leven komt, tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt wordt en/of kosten voor geneeskundige 
behandeling heeft-

2- 1. Wat is epen ongeval? 

ln de ongevallenvoorwaarden wordt dit als volgt geformuleerd ( art. 1.5 OVB I)-, 

Een ongeval is een plotseling, onverwacht van buiten inwerkend geweld op het lichaam van de 

verzekerde, waaruit rechtstreeks een medisch vast te stellen letsel is ontstaan. dat arbeidsonge-

schiktheid teweeg brengt, dan wel de dood tot gevolg heeft, dan wel geneeskundige behandeling 
nodig maakt. 

Wil men rechten kunnen ontlenen aan de ongevallenvenekering dan dient aan alle elementen van 
de ongevalsdefinitie te zijn voldaan. 

Een hartinfarct bijvoorbeeld is volgens bovengenoemde definitie geen ongeval want het is geen 

van buiten inwerkende gebeurtenis. Het hartinfarct komt van binnenuit. Wij komen hier nog 
nader op terug bij het hoofdstuk over de predispositieregeling (4.3.). 

2.2. Meeverzekerde risico's 

Op zichzelf lijkt de definitie van een ongeval duidelijk. Er zijn echter risico's die niet onder de 

definitie van een ongeval vallen, maar waarvan verzekeraars het redelijk vonden het als een 

ongeval te beschouwen. Hieronder volgt een opsomming van enkele meeverzekerde risico's 
(art. 1.5 a t/m k OVB 1): 

• bevriezing; 

• verdrinking; 

• verstikking: 

• zonnesteek; 

• verdorsting; 

• verhongering; 

• vergiftiging; 

• besmetting met het HIV-virus: 

• vemekking, vertilling, verstuiking; en 

• foutief medisch handelen na ongeval. 

Toelichting: 

Vergiftiging: hiervan is bijvoorbeeld sprake als de brandweerman giftige gassen binnen krijgt via 

een niet goed afsluitend persluchtmasker. 

Besmetting HIV-vies: door de risico's die een brandweerman loopt om met het HIV-virus 
besmet te raken, is deze uitbreiding van de dekking van groot belang. Tijdens de hulpverlening 

kan bloed van het slachtoffer met bloed van de brandweerman in aanraking komen- Als het 

slachtoffer seropositief is, bestaat de kans dat de brandweerman hierdoor eveneens seropositief 

wordt. Een dergelijk voorval dient direct te worden getiteld bij Centraal Beheer. Binnen een 

periode van zes maanden volgt dan, in overleg met de betrokken brandweerman, een test op sero-
positiviteir. Als blijkt dat de brandweerman op dat moment seropositief is, neemt Centraal Beheer 
aan dat dit het gevolg van het ongeval is. 
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Als blijkt dat hij niet seropositief is. kan de brandweerman dat als gevolg van het ongeval niet 

meer worden. De zaak is hiermee afgesloten en een beroep op de ongevallenverzekering is niet 

meer mogelijk. 

Fout medisch hamdelen: na het ongeval verleent een EHBO-er niet de juiste hulp. Het gevolg 

hiervan kan zijn dat de brandweerman (ernstiger) invalide wordt of misschien zelfs overlijdt. Het 

raat hier niet meer om een'rdchistreeks gevolg van het ongeval. maar het risico is wel meeverce-

k rd. 

1.3. trtsh>itingen 

N~ de hiervoor gent wrode uitt reidingen kent do ongevallenverzekering ook een aarstal uitslui-

tingen. Niet meeverzekerd zijn o.a. de ongevallen die hei gevolg zijn van: 
• -opzet verzëkerde of begunstigde (degene die recht heeft 

op de uitkering); 

• oorlogshandelingen; 

• sporten waarvoor betaling wordt ontvangen; en 

• wedstrijden of recordritten met motorvoertuigen, motor-

boten, (brom-)fietsen en te paard. 

Toelichting: 

Opzet: het gaat hier om het opzettelijk veroorzaken van 

een ongeval met het doei geld van de verzekeringsmaat-

schappij te krijgen. Onoplettendheid of niet doordacht 

handelen (niet opvolgen van instructies. het niet opzetten 

van een helm) is geen opzet. Centraal Beheer gaat er van-

uit dat het niet de bedoeling was om een ongeval te krij-

gen. Als er toch een ongeval ontstaat, is er wel dekking. 

Sporten: sporten in korpsverband is wel gedekt. 

Individuele sportbeoefening is alleen gedekt indien dit 

gebeurt in opdracht van de brandweercommandant. 

Naast de.genoemde uitsluitingen geldt er een speciale 

regeling áis 'de Wet Rechtspositionele Voorzieningen 
•-1 a k a - 7di van, erach t is: 
Als er sprake is van een ramp w+ op deze wèt van toe-

passing is verklaard, geeft de overheid bij arbeidsonge-

schiktheid en/of overlijden als gevolg van een ongeval, een inkomensafhankelijke uitkering. De 
ongevallenverzekering geeft in die situatie geen rente-uitkering, maar uitsluitend een uitkering in 

de vorm van een kapitaal. 

2.4. Duur en gebied van de dekking 

De verzekering geeft dekking gedurende de tijd waarin een brandweerman in functie is. Dit wil 

zeggen vanaf het moment dat hij zijn huis verlaat tot aan het moment dat hij weer thuis is. Het 

maakt niet uit wat hij in de tussenliggende tijd doet zolang er maar sprake is van activiteiten die 

in brandweerdienstverband plaatsvinden en/of op last van de brandweercommandant verricht 

worden. 

8 



Gedekt rijn onder meer: 

• examens doen of afnemen; 

• oefeningen; 

• wedstrijden; 

• sporten in korpsverband; 

• jaarlijks uitstapje; 

• uitgebreid vliegrisico (bijvoorbeeld luchtverkenning); en 

• bijwonen cursussen/vergaderingen. 

Bij twijfel-evallen neemt Centraal Beheer contact op met de brandweercommandant. 

De dekking geldt in de hele wereld. Dit betekent dat korpsen die in grensgebieden opereren 

(13elgid/Duitsland) dus ook verzekerd zijn als zij over de grens Wroeten blutsen erf oefenen. 

Als het jaarlijkse uitstapje plaatsvindt in Spanje. zijn de leden van de Vrijwillige Brandweer ook 
daar verzekerd. 

9 



Nummer 195 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Konlnkrijksrelaties 

Gemeente Enschede 

t.a.v. ;1G.2. e= 
PoStbSu 20 
7500 AA Enschede 

Minuut 

Van 

, umparse+ 

• • h8lJZZ•d 

onderwerp 

Wet rechtspositionele voorzieningen rampbestrijders 

Medeperse+ 

Datum 
20 juni 2000 

Ons kenmerk 
E82000~9 

Onderdeel 
DSRS 

InikAungen 

&, n 

a 

Uw kenmerk 
BZA/PA/MW 

Blad 

1 van 2 

Aantal bijlagen 

Bezookedres 
SchedeldooksNwen 200 

2511 EX Den Haag 

postadres 
Postbus 20011 
2500 FA Den Haag 

Afschrift aan 

V Archief 

w 1-Q:2.e 
Viéle 

CWdelijk bezwaar 

Begrotlngspw 

Kamer Afschrift aan 

H1320 
H1312 

H1329 
Weer voorleggen Datum 

Be"ingsartimi 

Kamer 

Budgetragat Bedrag 

fl. 

Verzendgegevens 

Uiterste verzenddatum Aamrljtingen 

❑ Aantekenen ❑ Per tax ❑ Dipbn 1 Aruba 

Verzonden door 

Naam 

1{}2.8. 

Cl Per expresse 

❑ Per koerier 

❑ Per e-mail 

❑ Internet 

❑ ssteatsoourent 

❑ Diplomail Curacao 
❑ Diplomail St. Maarten 

Verzenddatum 

216 
Bljtortderheden 

De brief is een schriftelijke bevestiging van het niet van toepassing zijn van de Wet 
rechtspositionele voorzieningen rampbestrijders (Wrvr) op de vuurwerkvamp in 



Enschede. Daarnaast wordt de gemeente geattendeerd op het feit dat een clausule in 
ongevallenverzekering van de Vrijwillige Brandweer niet lijkt te stroken met het 

vangnetkarakter van de Wrvr. 

• •J 
•/, 

o 

40 von Eunr~ ands Z~ to Konfekdprsrd.tle, 

1n 

Mlnl 



Nummer 196 
Datum 

20 itari 2000 

Ons kenmerk 

E82000/73949 

Gemeente Enschede 

t.a.v. 11»(Y.2.e 
Postbus 20 
7500 AA Enschede 

Ondwv~ 

Wet rechtspositionele voorzieningen 

rampbestrijders 

Geachte 11,10.2.e 

In antwoord op uw brief van 6 juni jl. deel ik u mede dat de Wet rechtspositionele 

voorzieningen rampbestrijders (Wrvr) niet op de vuurwerkramp van toepassing is. 
Ik merk hierbij nog op dat de Wrvr beoogt een vangnet te bieden aan 

rampbestrijders en hun nabestaanden indien zijn niet of in onvoldoende mate 

verzekerd zijn voor ziekte, arbeidsongeschiktheid, vermissing en overlijden. De 

clausule in de collectieve ongevallenverzekering Vrijwillige Brandweer lijkt niet te 

stroken met dd karakter. Daarom geef Ik u in overweging dit met de Vereniging 

van Nederlandse Gemeenten op te nemen. 

Ik vertrouw u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. 
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Inleiding 
g 0..2;e van de onafhankelij ke commissie die het onderzoek van de 
irámpin trisc~e zal vemcnten. Nët rs moge ijk dat hij expertise van de verschillende inspecties bij zijn 
onderzoek wil betrekken. Het is in dat kader gewenst dat hfl in een vroeg stadium van de voorbereiding van 
het onderzoek een gesprek heeft met de hoofden van de inspecties van de hulpverleningsdiensten (IBR, IP, 
IGZ en de inspectie voor de milieuhygiene). Verder dient afstemming plaats te vinden met de onderzoekende 
instanties die een eigen traject hebben (het OM en de AI). 

Eventuele rol IBR bij onderzoek 
Voor zijn en uw beeldvorming is het nuttig de mogeliijkheden van de inzet van expertise van de IBR te 
beschrijven. 
Deelonderzoeken: 
De ramp in Enschede is te onderscheiden m twee delen: 
-1. De brandweerinzet op het terrein van S.E. Fireworks. Deze inzet waarbij drie autospuiten, een autoladder 

en een officier van dienst betrokken waren, is geeindigd in het exploderen van (een groot deel van) de 
voorraad opgeslagen vuurwerk. 

-2. De rampenbestrijding van de gevolgen van de explosie. 

Ad 1 
Het is belangrijk een reconstructie te maken van de inzet van de brandweer. De lokale brandweer dient zich 
hierbij te beperken tot het leveren van de informatie voor deze reconstructie. Je kunt het een 
brandweerkorps niet aandoen om een incident te onderzoeken waarbij in het eigen korps vier doden zijn 
gevallen. 
De IBR kan een belangrijke rol spelen bij het opstellen van deze reconstructie. Hierbij dient te worden 
afgestemd met de Arbeidsinspectie en het OM. 

Ad 2 
Ook van het functioneren van de rampenbestrydingsorganisatie kan een reconstructie van de gebeurtenissen 
worden gemaakt als basis voor verdere analyse. Te denken valt hierbij met name aan de activiteiten van het 
beleidsteam, het operationeel team en de lekding en coordinatie van het optreden van de 
hulpverleningsdiensten. 
Hierbij dient intensief te worden samengewerkt met de IP de IGZ . 

Organisatie IBR 
De reconstructie van het brandweeroptreden voor de explosie kan door een team van twee ervaren 
inspecteurs worden opgesteld op grond van een deelonderzoeksplan. Een ander team van twee inspecteurs 
kan de organisatie van de rampenbestrijding in beeld brengen. 
De Hoofdinspecteur en zijn plaatsvervanger coordineren de activiteiten van de IBR. 

Activiteiten: 
• Bovenstaande onder de aandacht brengen van de voorzitter van de onderzoekscommissie. 
• De onwenselijkheid van een grote betrokkenheid van het brandweerkorps zelf bij het onderzoek onder de 

aandacht brengen van de burgemeester. 
• Bij de voorzitter van de onderzoekscommissie de gedachte voor een gesprek met de hoofden van de 

verschillende inspecties naar voren brengen om de mogelijkheden van de inspecties in beeld te brengen. 

0. 2.e
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FINANCIËLE PARAGRAAF KABINETSSTANDPUNT COV 

Op zaterdagmiddag 13 mei 2000 is kort na 15.00 uur brand uitgebroken op of bij de 

vuurwerkopslagplaats S.E. Fireworks aan de Tollensstraat te Enschede. De brand is gevolgd door een 

aantal hevige explosies. In het rampgebied is sprake van enorme schade voor zowel individuen, aan 

goederen, voor bedrijven en voor de gemeente Enschede. 

Met betrekking tot de particuliere gedupeerden is de gemeente Enschede reeds op 15 mei op basis van 

een noodvoorziening overgegaan tot financiële hulpverlening om de gedupeerden in staat te stellen te 

voorzien In de eerste levensbehoeften. Naast de noodvoorzieningen is door de gemeente en de 

woningbouwcorporaties gezamenlijk en in overleg met het ministerie van SZW een drietal regelingen 

opgesteld voor de getroffen bewoners van de wijk. Deze regelingen werden door de gemeente 

uitgevoerd. 

Regeling 1 was van toepassing op gedupeerden wier woning door de ramp is verwoest danwel door de 

gemeente blijvend onbewoonbaar Is verklaard. De regeling trof een voorziening in de vorm van 

normbijdragen voor kleedgeld, kosten van herinrichting en de overige eerste kosten na de ramp. 

Regeling II voorzag in een uitkering aan gedupeerden die na een periode van zes weken naar hun 

woning konden terugkeren. Ook deze regeling trof een voorziening in de vorm van normbijdragen voor 

kleedgeld, inrichtingskosten en overige eerste kosten. 

Regeling 111 voorzag in een bijdrage in de overige eerste persoonlijke kosten die na de ramp gemaakt 

moesten door bewoners die binnen zes weken naar hun woning konden terugkeren. 

Een belangrijke rot was ook weggelegd voor het particulier initiatief. 

De Stichting Nationaal Rampen Fonds (NRF) speelt hierbij een belangrijke rol. Ook bij rampen die 

eerder plaatsvonden boden de doelstelling van dit fonds en zijn activiteiten uitkomst voor gedupeerden. 

Het NRF stelde gironummer 777 open om geld in te zamelen ten behoeve van particuliere gedupeerden 

bij de vuurwerkramp. 

Ten behoeve van de getroffen ondernemers in het rampgebied werd al snel met bijdragen van 

verschillende orgànisaties, waaronder de Kamer van Koophandel, een fonds gevormd. Dit fonds wordt 

beheerd door de Stichting financiële opvang getroffen ondernemers. 

De gemeente Enschede heeft In verband met de financiële afwikkeling de Commissie financiële 

afwikkeling vuurwerkramp (CFA) ingesteld. Deze commissie stond onder het voorzitterschap van de 

heer drs J. van Lidth de Jeude, burgemeester van Deventer. Deze commissie heeft haar 

werkzaamheden afgerond. Cie heer Van Lidth de Jeude bood op 20 december 2000 het eindrapport 

('Nederland steunt Enschede, zoeken naar balans") aan zijn opdrachtgever, het college van 

burgemeester en wethouders van Enschede, aan. Op basis van de adviezen van de commissie zijn de 

navolgende regelingen tot stand gekomen. Het betreft tegemoetkomingen in onverzekerde en 

onderverzekerde schades. 

Voor particuliere gedupeerden: 

• Auto en motoren cascoschaderegeling. Deze regeling geldt voor iedereen die schade heeft geleden 

aan een auto of motor ten gevolge van de vuurwerkramp. De uitvoering van deze regeling is gestart 

op 26 september 2000. Voor deze regeling is f 2,0 miljoen uitgetrokken. Er zijn 583 aanvragen 

ingediend. Er is Inmiddels op 368 aanvragen ruim f 887.000,- uitgekeerd. 

• Daarnaast is er een regeling voor schade aan kampeerwagens, aanhangwagens en 

pleziervaartuigen overeenkomstig de auto- en motorencascoschaderegeling. Er is voor deze 

regeling f 0.5 min beschikbaar. 

• Onkosten buitengewone omstandigheden (OBO). Deze regeling geldt voor hen van wie als direct en 

onmiddellijk gevolg van de vuurwerkramp de woning volledig ís'verwoest of blijvend onbewoonbaar 



is verklaard of die gedurende tenminste 6 weken geen gebruik hebben kunnen maken van de door 

hun bewoonde woning. Onder onkosten buitengewone omstandigheden worden verstaan alle 

kosten die samenhangen met het specifieke karakter van de vuurwerkramp zoals onkosten in 

verband met meerdere verhuizingen, meerdere malen aan te schaffen (onderdelen van de) 

inboedel en schade in verband met vertoren gegane persoonlijke onvervangbare bezittingen. Voor 

deze regeling is f 20,5 min beschikbaar. Er zijn 534 aanvragen ingediend. Op 257 aanvragen is 

inmiddels een bevoorschotting van 50% uitgekeerd tot een totaalbedrag van bijna 12,4 min. 

• Voor de bewoners van de binnenste en van de buitenste ring zijn regelingen getroffen op grond 

waarvan zij een tegemoetkoming kunnen krijgen in reis- en verblijfskosten en de eventuele kosten 

van kleding die zij hebben moeten maken indien zij minimaal één nacht niet in hun woning hebben 

kunnen verblijven. Voor deze regelingen is 14,6 min respectievelijk 13,6 min beschikbaar. 

• Opruimingskosten inboedels. Deze regeling voorziet in een tegemoetkoming in de kosten die in 

rekening worden gebracht door een opruimingsbedrijf wegens het treffen van maatregelen ter 

voorkoming of beperking van schade, het verwijderen van restantinboedels uit beschadigde 

woningen in het rampgebied en de vernietiging van die restantinboedels. Voor deze regeling is 10,5 

min beschikbaar. De formulieren voor een aanvraag tegemoetkoming in de kosten zijn verzonden. 

• Tot slot Is er voor particulieren een regeling inboedelschade. Deze regering geldt voor iedereen die 

ten tijde van de ramp bewoner was van een woning in Enschede en als onmiddellijk gevolg van de 

ramp schade heeft geleden aan zijn inboedel. Er is voor deze regeling 15,0 min beschikbaar. Er zijn 

366 aanvragen in behandeling. 

Het NRF treedt op als financier van deze regelingen. Het kabinet heeft het NRF een donatie verstrekt 

groot f 6,2 min om mede te voorzien in de financiering van deze regelingen. De regelingen worden 

formeel uitgevoerd door de Stichting financiële hulpverlening vuurwerkramp. Feitelijk is de uitvoering in 

handen gegeven van het agentschap LASER van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en 

Visserij. 

Ook ten aanzien van de onverzekerde en onderverzekerde ondernemers heeft de CFA een advies 

uitgebracht op basis waarvan een regeling is getroffen. 

Voor extreme gebeurtenissen is een voorziening getroffen in de Wet Tegemoetkoming Schade bij 

rampen en zware ongevallen (WTS), welke van kracht kan worden verklaard bij bijvoorbeeld 

overstromingen door zoet water en aardbevingen. Deze wet is te beschouwen als een voorziening van 

de overheid om gedupeerden tegemoet te kunnen komen in schade die niet verhaalbaar is, niet 

vermijdbaar is en waartegen verzekering niet mogelijk is. 

Aangezien de schade welke door de ondernemingen in het gebied is geleden in principe verzekerbaar 

is, zou deze niet voor een tegemoetkoming op grond van de WTS in aanmerking komen. Rekening 

houdend met de ernst en het bijzondere en onvoorzienbare karakter van de ramp, heeft het Kabinet 

geoordeeld dat het in dit geval verdedigbaar is af te wijken van het regime van de WTS. 

In het getroffen gebied waren ca 500 kleine ondernemingen (gemiddeld 3 werknemers) actief, 

waaronder veel starters, waarvoor volledige verzekering van materiële schade en bedrijfsschade op 

bedrijfseconomische gronden niet of onvoldoende mogelijk was. Als gevolg van de ramp zou voor een 

groot deel van deze bedrijven dan ook de continuïteit In gevaar komen. 

Op basis van voorstellen van de Commissie heeft het Kabinet besloten een eenmalige, specifiek op de 

gebeurtenissen in Enschede toegesneden subsidie te verlenen aan de Stichting financiële 

hulpverlening vuurwerkramp ter uitvoering van een door haar op te stellen regeling voor een 

tegemoetkoming in de schade als gevolg van de vuurwerkramp. 

Uitgangspunt van de ontworpen regeling is het waarborgen van de continugeit van de getroffen 

ondernemingen, in de zin dat de bedrijfsvoering op aanvaardbare wijze kan worden voortgezet. De 

regeling voorziet in een tegemoetkoming voor niet en onderverzekerde materiële schade en 



bedrijfsschade, alsmede voor kosten van advisering en begeleiding. Tevens is voorzien in een 

tegemoetkoming Indien de bedrijfsvoering niet op een aanvaardbare wijze kan worden voortgezet. 

De regeling is overeenkomstig de Europese de-minimis regeling. De totale maximale tegemoetkoming 

per ondernemer van overheidswege over een periode van drie jaar beloopt Euro 100.000. 

In afwachting van de vaststelfing van de definitieve omvang van de schadeclaims is eind 2000 een 

eerste voorschot verstrekt aan de Stichting van 25 min ter uitkering ~'noodgevallen'. Met het 

verstrijken van de tijd zal worden bezien of en zo ja in hoeverre meer middelen benodigd zijn. 

De regeling wordt binnen de kaders van de beschikking van EZ opgesteld en formeel uitgevoerd door 

de Stichting financiële hulpverlening vuurwerkramp. De feitelijke werkzaamheden zijn, evenals bij de 

regelingen voor particulieren, in handen gegeven van het agentschap LASER. Met de uitvoering is eind 

december 2000 gestart. Tot op heden zijn 80 aanvragen ingediend. Op de regeling kan tot 13 mei 2003 

een beroep worden gedaan. 

Voor het overige worden er door het ministerie van BZK contacten onderhouden met de gemeente 

Enschede over de uitvoering van artikel 25 van de Wet rampen en zware ongevallen (WRZO) en het 

daarbij behorende uitvoeringsbesluit. Deze uitvoering ziet op de door de gemeente gemaakte kosten 

van de bestrijding van de ramp en de gevolgen daarvan. Deze kosten kunnen tot ultimo 2001 bij het 

Rijk worden gedeclareerd. Daarnaast zal er een categorie van overige kosten zijn die niet onder artikel 

25 van de WRZO zijn te brengen, maar die niet voorzienbaar en onvermijdbaar waren en een excessief 

karakter hadden. Deze kosten zouden niet zijn gemaakt als de ramp zich niet had voorgedaan. Indien 

zou blijken dat in redelijkheid niet kan worden verlangd dat zij geheel voor rekening van de gemeente 

blijven dan bestaat de mogelijkheid dat het ministerie van BZK in de dekking van deze kosten tegemoet 

komt. 

Ook wordt uitvoering gegeven aan artikel 11 van de Brandweerwet. Dit betekent dat brandweerkorpsen 

de kosten van de door hun tijdens de vuurwerkramp verleende brandweerbijstand aan Enschede bij het 

ministerie van BZK kunnen declareren. 

Met bovenstaande scala aan regelingen en bepalingen Wwordt uitvoering gegeven aan de financiële_ 

afwikkeling van de vuurwerkvamp Enschede. 
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Nota Onderwerp 

Uw verzoek inzake de 
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rijksinspecties 
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Atschdh aan 

Advieslectie 

Gaarne kennisnemen van de nota. 

Aanleiding 

Naar aanleiding van de publieke opmerkingen van • Q, 2 ,e 
r  _ - ]afgelopen weekend, inzake de 
vertragingen die de onderzoeken van de rijksinspecties hebben opgelopen, heeft 
u verzocht om een overzicht aangaande de ingezette capaciteit van de 
rijksinspecties. In deze nota wordt u daarover geïnformeerd. Tevens heeft p.2 ,eJ 
 } heden (14111) een voortgangsoverleg gehad met de staf van de COV. 

Sememranende toelichting 

In deze nota ga ik eerst kort in op het overleg van heden tussen •T4,2.e 
en de staf van de COV. Daarnaast ga ik in op de ingezette capaciteit 

van de verschillende inspecties in relatie tot de standaardformatie van de 
betreffende inspecties. Daarna volgt een schematisch overzicht. 

Overleg WR en staf COV 
In het regulier voortgangsoverleg tussen de onderzoeksstaf van de COV en de 
Hoofdinspecteur Brandweerzorg en Rampenbestrijding hebben stafleden 

aangegeven zeer tevreden te zijn over de aanlevering (termijn) van de 
conceptrapporten van de rijksinspecties. 

Ingezette capaciteit rijksinspecties 

Bij de onderstaande cijfers dient in acht te worden genomen dat niet alle 
medewerkers van de betreffende inspecties over de specifieke kennis en kunde 

beschikken die vereist is om een onderzoek als naar de vuurwerkramp te kunnen 
verrichten. 
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Nadat de concepten gereed zijn dienen er nog twee stappen genomen te worden: 

1. Finale, gedetailleerde afstemming van de Inspectierapporten onderling; 

2. hoor en wederhoor op de conceptrapporten. 

Jnspectie BrdndweerZprg en Rampenbestrijding (JZK)  

De IBR heeft een vaste formatie van 10 fte's. Deze fte's zijn volledig ingezet voor 

het onderzoek naar de vuurwerkramp. Naast deze formatieve bezetting heeft de 

IBR 5 extra fte's ingezet (2 vanuit de directie Brandweer en Rampenbestrijding en 

3 op basis van een tijdelijk contract). Ook zijn er een negen externen ingehuurd 

j10 11 -, J Totaal heeft de IBR 24 mensen 

op het onderzoek naar de vuurwerkramp ingezet. (inclusief coordinatie van de 

rijksinspectie-onderzoeken). De IBR heeft de concepten van de modules 2, 12 

reeds ter beschikking gesteld aan de COV. Cluster 5 volgt naar alle 

waarschijnlijkheid deze week. De clusters 3,4 zijn nog niet zover. Hierover heeft 

10,2.è _ —1 u afgelopen week, voorafgaand aan het MBT vuurwerkramp, 

mondeling geïnformeerd. 

Inspectie Politie ( BUI  
Oe inspectie Politie bestaat uit 10 formatieplaatsen. Hiervan is 4,5 fte actief voor 

het onderzoek naar de vuurwerkramp. Daarnaast heeft de IP één externe 

ingehuurd voor onderzoeksactiviteiten ten behoeve van de vuurwerkramp. De IP 

heeft al een aantal hoofdstukken aangeleverd bij de COV. Het gehele concept 
volgt naar verwachting deze week. 

Arbeidsinspectie (SZ1M  

Oe Arbeidsinspectie heeft ten behoeve van het onderzoek naar de vuurwerkramp 

7 fte's vrijgesteld_ Het totaal aantal fte's bedraagt ongeveer 325. Oe Al maakt 

geen gebruik van externen. De Al heeft haar concept-eindrapport reeds, via de 
coordinerend hoofdnspecteur, aangeboden aan de COV. , 

Rijksverkeer$inspectic jVenW)  

De omvang van de RVI is totaal 367 fte's, waarvan er 224 werkzaam zijn bij de 

sector Handhaving; 67,5 bij de sector Marktordening; 75 bij de stafafdeling 

Handhaving en andere stafafdelingen. Het aantal mensen dat betrokken is bij het 

onderzoek naar de vuurwerkramp bedraagt in totaal 14 personen. Bezien in FTE's 

over de gehele periode genomen geeft de RVI aan gemiddeld 5 FTE's ingezet te 

hebben. Ten behoeve van het onderzoek is geen gebruik gemaakt van externen 

en of bureaus. Het conceptrapport Is reeds aangeboden aan de COV. 

Minlrferfe von Binnenlandse Zaken en Koninkrlikadatlea r f• 



Datum 

13 november 2000 

Kenmerk 

Blad 
3 van 4 

Inspectie Milieuhygiéne. Inspectie Ruimtelijke Ordening. Inspectie 

Volkshuisvesting WROM)  

Vanuit VROM zijn globale cijfers doorgegeven. Momenteel wordt een verdere 
inventarisatie gedaan naar nauwkeurigere cijfers. VROM gaat uit van een 900 
mansdagen die intern direct gerelateerd worden aan het onderzoek van de drie 
Inspecties. Uitgaande van 150 mensdagen in een FTE (bron:VROM-werkplan), 
komt de interne inzet ten behoeve van de onderzoeken op 6 fte's. Extern zijn er 

420 mensdagen ingezet, hetgeen overeenkomt met een 2,8 fte's. Dit maakt de 
totale inzet vanuit de VROM-inspecties 8,8 fte's ten behoeve van de onderzoeken 
in het kader van de vuurwerkramp. Gezamenlijk hebben de drie inspecties 
formatief 346 fte's. Dit is Inclusief diverse beleidsafdelingen. 

Inspectie voor Oe Gezondheidszorg fVWS1 
De IGZ heeft in totaal +1- 300 fte's. Hiervan zijn er 20 gespecificeerd om een 
soortgelijk onderzoek uit te voeren. Van deze 20 fte's zijn er 5 ingezet ten 
behoeve van het onderzoek naar de vuurwerkramp. Naast deze 5 heeft de IGZ 2 

externe fte's aangetrokken. De IGZ heeft geen concept en of onderdelen van 
haar rapport aangeboden aan de GOV. 

In de bijlage vindt u een schematisch overzicht van bovenstaande. 

•• 
Min:srar• wn f3lnnenfu•dse Zaken en lfordnksfiksnda2ies • )• 

•'( 

i 



Datum 
13 november 2000 

Kenmerk 
es2000/96797 

Blad 

4 van 4 BIJLAGE 

OVERZICHT INZET RIJKSINSPECTIES TEN BEHOEVE VAN OE VUURWERKRAMP 

INSPECTIE FORMA- 

TU'cVE 

FTE's 

10 

PERGEN- 

TAGE 

AANTAL 

EXTER- 

NEN 

(FTE) 

9 

TOTAAL 

FTE's 

T.B.V. 

VWR 

24 

OPMER-

KINGEN 

inspectie Brandweer 

en 

Rampenbestrijding 

FTE's 

INGEZET 

T8V 

VWR 

15 (incl. 

Mede- 

werkers 

BRB en 

tijdelijke 

eontrac- 

ten) 

4.5 

7 

150% 

Inspectie Politie 

Arbeidsinspectie 

45% 

2.3% 

10 

+1-325 

5.5 

7 

1 

0 

Cluster 

2.12 bij 

COV 

cluster 5 

volgt deze 

week 

cluster 3,4 

volgen. 

enkele 

hooldstuldc 

en bil COV. 

Concept-

eindrapport 

bij COV 

Concept-

eindrappori 

bij COV 

Concept-

rapport 

IMH bij 

COV. 

367 5 1.4% 0 5 Rljksverkeersinspec 

lie 

1) Inspectie 

Milleuhygiéna • 

2j Inspectie 

volkshuisvesting* 

3) Inspectie 

Ruimtelijke 

ordening' 

InspmUe voor de 

gezondheidszorg 

346 6 1.7% 2.8 8.8 

5 3001 

20 

gespeci 

ticeerd 

1.7 W 

25% 

2 7 Nog geen 

concept-

eindrapport 

bij COV 

14.8 57.3 TOTAAL 42.5 

' De door VROM aangeleverde cijfers zijn zeer globaal. 



Nummer 2D• 

Wnist•i10. Van t3•n~,w450 • 

KOInkfll~ageg 

n en 

1Xf•6R.A0.••••VV4 6W•YIMC•WÁ -!•II1•11,n0n, o..Nr, 

M•tV ,1 W4A rW' niN1AM WY!$N19kItl9lMWANMf'+'6NIky YNWe••x'P ••py4NkN•NNdoddnCYji 

'ni AnU•n1 •Ilwwu I n'mmonaitnlNBlixlMmm•muJlinOuuw1'nMlnimypnJNlnYlmmm•wJlUmL nru 

n• n• . nx.• wn..nn. •nnr .• f+Tn rAwq•1'•nRwa^ MaraAgCmn^AMn• 1. ee•ArR 

v WT•W4W' 1. W xGYw+4%e""FM'"fW 18R•i'b9f•rN'NR'4•PnWA• Âl'AAf8N4A'n8 
• ro'.N•• 

M., m• rn,v n.n wAw„ • mm oannw•Y•"nnwawna ma.uu.wm w•aw • no ,••n ••,. 

w'^ CMkA. •^'Nra' yypA,1M•A'RINW%MNo•nMMB°nIn&'WMArVNWW1AnN0.W ¢#ICAY9NR 

+w••wn , wwwW.FnxY'nRSna•oP4aWM,•`wrAY mlrWW•Nn,AxaMA••••y•,•  

Aan •••••• 

Van : BS- G- •  

Dat•arr• • -• 5 •• ember 2000 
, 
•a : 

AdVieS. SG :  

U verzocht maandag 11. om deze 
informatie. 
•inspectle Brandweer .& 
Peropbestrriding heeft alle 
mensn ingezet maar i's nog .nret 
gereed. 
Inspectie voor de 
gezon,d,hetdszo.r9 zet wenig 
mensen in en is neg niet gereed. 
We1iicht laatstgenoemde via 
Minjster Berst aansporen. 
Oe staf van de C-ie OosUng blijkt 
avengens tevreden, te zijn. 



Nummer 202 
u< t5; (•<, - oueA2„„ •vj • Z,e Cook LC Í —U i t•.c ) 

•J Kopie gesprekken van de centrale van de 
Brandweer mbt de vuurwerkramp. 

Bevat opsporingsinformatie maar niet in die mate 
dat de kopie niet verstrekt kan worden. (I 

r• 

dl •• ••'•.•.• 

•  

10.2.e 

i 

: • f• • •<•  • ' •'•, -01 8 
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Nummer 203 

+31 0533664?a P.2 

— 

STAND VAN ZAKEN BEMANDEUNG INFO~T1EvMoEK 4.Cl d.& 12 juli 2000 

(•l ® SO Documentee bi Aroob~iiaa inrà o ten  
tnforrrratie ever t•tst•ot>'edrllven tM•~ntatie): 

Zie lot -olgu Aften bij die bedrpvenlinsteuingen waar een rampenplan van bestaat. overige info niet 
vnorha~. politie haalt deze info zonodíg brij de brandweer: 
mginuhate ós•tandamgeongibumnbuip. 
Zit in nota politie Twente in bijzondere omstandlgNeden: + CC i - o r ► 3 
afspraken mM ardsrhlt hutpdienstasrt, Brander, GGD, we 

te t - v0b1 - 
zie oob74f *o" 
lol - 015 ( 

•✓ Geen afgeprvcedeerde documenten van. Er wondt sarvugngewerkt obv efsprak,en, consensus en 
'kennen en gekund wonden'. Wel feitelijk, doch niet formeel ondetste3~gestuurd vanuit 
dienste Wenoverleg en veiroeiGsberead: 

CC1- 015`3 - oefenP"ntimbM) ndd grooáechaSg Politlaoptredon ism Andere hulpdier~ 
Primaat tm] de brandweer, oefenplan 2000 is Mesthort maar 2001. inhoudt1í-j1 c is er elk jaar in 

l•►• elke gemeente een stalbvfening en periodiek een rampenoet•ening voeg is. ot NS~ptacement 
O ï.d-

•C(- ,LI - *v R, oe.lsgen van Phw*4 orden oefeningen gmotsehafig poti~C~rsnhpen 
Op 6.7 kopie van evaluatie oefeafng 22 sept 1999 verrekt aan ICI 

1 

t 
mm oo#ieiepersonaett•nret 

-()15-  namen en funetiss ingsrsette poátj*Mort*^ onderscheiden naar moutierv mest en inzet 
ihkv mmpeitbeshtjdtngaor>:tnbatie 
Lijst met MMM van ingezet personen~ op 13 mei verslr0M aars LCI op 6-7. Mien werkt verder nog 
een uitgebreide database met informatie over tpedfieke inzet tijd plaats e.d. 

LC 1- o I Sb. - Aantal Wordt z  hebben *n polttNntenssn die letsel opgalppen 

aan~~Arbeldstnapeetts % 1 - of 57 
/n verab'ekt aan LCI op B-7 

t.Cl - o I S•Y- evatuatiaverstagen bistand 6vlDenitsdse poliiiedienatert of antiare info over M inzet 
Officieel is alleen de hulp ingeroepen van onder m~ Deense, Zweedse, Belgische en Duitse 
politie met spourhonden voor het RR-ondertact. De ver~ daarvan werden ons toegezonden 
via ;i 0,2.e . j van de t. Andere potïtied'ier~ uit bijv. Duitsland zijn 
spar g~-rfë~ en ook weer spontaan verdwenen. Niervan is geen correspOrttl he o.i.d. 

10 - e1 SgAr UItd" M 2 Jaar owr SE FUsw0ft 
dossier 1995-2000 eervee, privacy AM ~rwfbespreken met 1 .*. t< t 
videobranden optraden halpolerestnn, BW. Potitisy GD 

s 
•JJ • v= a • •• • 

in behandeling bij RBT 
(lutM)t+oto's door potitN oer inbvstagpenonren van tienden 
in behandeling bij RBT 
nlauarabrteven k~.23 roei cm 1 juli 
vendt+efu aan LCI op 6-7 ' 
inZ~ Pro~lleo RR 
PV RiT verstrekt op 6-7 
evW^ RtT mbt Inmrt in Edda 
Laatste evatuatie werkgroep berging wes op 30.6. Verslag wordt nog gemaakt. Deelevaluaties 
toegrxegd door leider RIT. Totale evatuaRie RiT wordt hall scpternbor gehouden. 

l d• 
63 
IC- 1b9, 

lcs - gr 

Romp IMormeft Knooppunt 
10-2.e 

juu-Zuuu 

••lt•Vt•j ( 1 2-'? - 2.„ov) t 

• I•• • -•••• 

i 



k. 

inapoctio Polltlo 

BIJLAGE 1 

28 juni 2000 

Overzicht oevraaade documentenfinformatie ten bEthoeve van de Inspectie voor de politie 

documenten m.b.t. politieoptreden bil grootschalige incidenten  

- informatie over risico-bedrijven (Meldkamer-documentatie); LC- I - 0,50 
- regionale bijstandsregeling/burenhulp; LL ( - O(5f 
- afspraken met andere hulpdiensten, Brandweer, GGD, etc.; L G l - 01 n 

- oefenplan(ning) mbt grootschalig politieoptreden ism andere hulpdiensten; LLj - o  S'3 
- evaluatieverslagen van plaatsgevonden oefeningen grootschalig politieoptreden/rampen; o133 

documententinfo m,b.t PolitieDersoneel/zorg: LC (- cobI 'l̀• ooiJi 

Oo bz, - namen en functies van alle ingezette politiemensen, onderscheiden naar reguliere inzet en inzet in 

kader van rampenbestrijdingorganisatie (dit heeft voor de onderzoekers biizondere Prioriteit); 

- aantal en functie van politiemensen die letsel hebben opgelopen; 

,(- aanschrijvingen door de Arbeidsinspectie m.b.t. gezondheidsbeschermende maatregelen bijOr5`• 

specifieke vormen van politie-inzet; f 

- evaluatieverslagen van bijstandsverlenende buitenlandse politiediensten c.q. andere informatie 
over de inzet daarvan; 

-0158 

overige 

• uitdraai van BPS (bedrijfsprocessensysteem politie) van meldingen gedurende de laatste tw e jaar 

op naam S.E. Fireworks, op adres respectievelijk op personen van S.E. Fireworks. Ook op Zil opk ! [ 1-0263 
incidentcode vuurwerk, brand e.d.; 

• videobanden eerste optreden van hulpdiensten, Brandweer, Politie, GGD, OI•o (il e>00•••' D j3 

• foto's door politie of inbeslaggenomen van derden; LC t - D t 6 ( Zr t oc (,C (• • p2b3 
• luchtfoto's van voor en na ramp; G I - O 1 É7Z 

X • de door de politie Twente gemaakte nieuwsbrieven aan eigen medewerkers vanaf 23 mei 2000; 

*e werkjnzet-protocollen (algemeen) en eventueel specifiek voor ' Ensched van het Rampen 
Indentificatie Team; , t::z— - b,.•4e j. ••• <L c- t t e ( - 01 

• evaluatie van het RIT m.b.t. de inzet in Enschede. LG! - p f bS I ., 0 163 

S/Ramp/Word/Brieven 
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Ministerie von Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Inspectie voor de politie 

10.2.e 
• 

J 

 • 

Aantal pagina's incl. dit blad: t 

Fax onderworp 

M 0.2.e )I, 

Hierbij het al per email aangekondige overzicht. 

Groeten en sterkte. 

Logistiek 
Centrum 
Inspecties 

Datum 
05 juli 24W 

Onderdeel 

Inlichtingen 

C10.2.á 

Bled 
t van 1 

Bezoekadres 

Raadhuisstmat 2 

Enschede 

Postadres 

Postbus 118 

7500 AC Enschede 



Nummer 205 
J1.0.7e (BM-PC) 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: 

119.2. e j (BM.PC) 
woensdag 12 juli 2000 10:09 

ti.2.e 
0.2.e 
• 

is-cs);10.2.e 
1O.2.e 
.a.v. 0.2.e 

(BM-Ahi•, 
(BM-MIL); J0,2.e • (BM-MIL); •1 O.2.e" (BM-MIL); 

Geachte 11 O.1e  

omdat ik u vandaag niet kon bereiken, leek dit me de snelste weg dat u onderstaande boodschap vond. ( Met excuus 
dat u nu pas een antwoord krijgt, overigens, 't was me er even bij in geschoten.) 

Per brief van 29 juni 2000 (kenmerk Enschede/007) verzoekt u de gemeente Enschede om u een aantal documenten 
toe te sturen. Onder andere de 'richtlijnen van Defensie mbt fnunítie-o~g'. De afdeling Milieu werd gevraagd dit 
onderdeel van uw vraag te beantwoorden. 
Namens Milieu bericht ik u dat de genoemde richtlijnen bij Milieu niet bekend zijn, iets dergelijks hebben wij nooit 
ontvangen. 

Wet beschikt Milieu sinds 15 mei 2000 over een intern memorandum van Defensie mbt veiligheidsafstanden groot 
vuurwetfi. Deze richtlijnen stuur ik u vandaag per post toe. 
Ik stel hierbij nadrukkelijk dat Milieu deze richtfijnen eerst op 15 mei jongstleden heeft ontvangen, hoewel van de zijde 
van Defensie is gesuggereerd dat Milieu ai eerder deze richtlijnen heétt gehad. Wij zullen Defensie (eind volgende 
week) nog aanschrijven om dit misverstand recht te zetten. U krijgt een afschrift van deze brief. 

Tot zover, 
met vriendelijke groet, 

110. 2.e , 
omc.#-ci ,aQr,G Je 

tel/ 
7t•_ C v •O i 

11 0. 2. e j 

>. 
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Overzicht van documenten in bezit van [BR (10".2.e»-

lCi - o,?ol 2. 

1GC- 0.30. 

tel at6 6 4. 

Handboek uitrukdienst (bijgewerkt tot en met 1 maart 2000): 

• Kazernevolgordetabellen, uitrukvoorstellen en sectiegrenzen (KUS) -
• Dienstorders 
• Bezetting tankautospuit vrijwillegers 
• Wegdekreinigingen 

• Procedures 

• Informeren Tubantia bij brandweeroptreden 
• Asbestprotocol 

• Draaiboek bedrijfsopvangteam 
• Adressenbestand personeel 

Namenlijst personeel brandweer Enschede met naam, afkorting, toestelnummer, 
afdeling en ploeg (ongedateerd). 

Uitrukstaat Brandweer Enschede (2-5 april 2000) 

Save-rapport "Uitrukorganisatie Brandweer Enschede" (maart 1998) 
Onderzoek in opdracht van de brandweer Enschede. Nagegaan is of met een 
aanpassing van de organisatie een verbetering van de kwaliteit van de brandweerzorg 
mogelijk is tegen de huidige kosten of een geringe aanpassing daarvan. 
Naast het Save-rapport m.b.i. de brandweer Enschede is er ook nog een Save-rapport 
m.b.t. de tot de regionale brandweer Twente. Dat rapport is niet verstrekt, maar wel 
beschikbaar. 

02615. 
// 

o3oJ 6. 

og0(17. 

8. 

oZ6?9. 

Rapport van de brandweer Enschede van 27 oktober 1998 "De expeditie, Beleidsvisie 
en ontwikkelingsplan brandweer Enschede" 

Besluitenlijst Burgemeester en Wethouders Enschede van diensdag 26 januari 1999: 
Vaststellen "De Expeditie"en goedkeuren personele uitbreiding Brandweer Enschede. 
Besluit: conform voorstel 

Voorstel gemeenteraad Enschede, vergadering 8 februari 1999, stuknummer 9627. 
Vaststellen "De Expeditie" 
Besluit: conform voorstel 

Rapport van de brandweer Enschede van april 1999 "Doortocht, vervolg op De 
Expeditie" 

Huisvesting 
• Organisatie 
• Personeel 

• Oefenen 

Verslag tweede rekeningencie gehouden op 26 mei 1999 
Schriftelijke vragen cie aan brandweer: m.b.t. 
• Teruggave FLO-kosten door ABP 

• Overschrijding aanrijtijden 
• Lay out 



t (,i _ 0•6,7a 

22, 

• Loos alarm 

Definitief positief advies van de Ondernemingsraad Brandweer Enschede m.b.t. "De 
Doortocht" punt 4.2 project oefenen (16 juli 1999). 

Definitief positief advies van de Ondernemingsraad Brandweer Enschede m.b.t. "De 
Doortocht" punt 4.3 project huisvesting (16 juli 1999). 

Definitief positief advies van de Ondernemingsraad Brandweer Enschede m.b.t. "De 
Doortocht" punt 4.4 project personeel (16 juli 1999). 

Memo van Commandant en Ondernemingsraad brandweer Enschede aan personeel 
brandweer Enschede? m.b.t. besluitvorming Expeditie (23 juli 1999) 

Nota van Commandant Brandweer aan Burgemeester en Wethouders van Enschede 
m.b.t. afronding organisatieontwikkeling ("De Doortocht") (8 oktober 1999) 

Definitief positief advies van de Ondernemingsraad Brandweer Enschede m.b.t. de 
nota van Commandant Brandweer aan Burgemeester en Wethouders van Enschede 
m.b.t. afronding organisatieontwikkeling ("De Doortocht") van 8 oktober 1999 

Agendaformulier B&W-vergadering van 30 november 1999 en Cie Bestuurszaken van 
8 december 1999. B&W en Cie Bestuurszaken besluiten conform voorstel. 

Managementrapportage van de Brandyvee, Enschede van 31 maart 2000 

Circulaire EB85/U5154 van 31 december 1985 aan B&W der gemeenten en de 
Voorzitters van de Regionale Brandweren in zake publicatie "Bestrijding van 
ongevallen waarbij ontplofbare stoffen zijn betrokken". 

Publicatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Directie Brandweer, 
"Bestrijding van ongevallen waarbij ontplofbare stoffen zijn betrokken", Den Haag 
1985. 

Brief van 19 maart1991 van de districtsinspecteur aan de hoofdinspecteur in zake 
onderzoek vuurwerkexplosie Culemborg met vertrouwelijk rapport "Explosie M.S. 
Vuurwerk b.v. Culemborg" van 21 maart 1991 (inclusief 6 bijlagen). 

Notitie van plv. districtinspecteur aan de hoofdinspecteur van 8 augustus 1991. 
Informatie over de drie onderzoeksrapporten van justitie 

1,0.2.e Reactie 
20. 

J aan directeur Brandweer op rapport genoemd onder punt 

Artikel uit Alert, nr.4, april 1991 "Explosie in Culemborg galmt nog lang na" 

Notitie van Hoofdafdeling Preventie, Preparatie en Repressie van de directie 
Brandweer aan de Voorzitter van de Commissie Preventie Rampen van 12 juni 1991. 
Verzoek om herziening CPR-richtlijn opslag vuurwerk te herzien naar aanleiding van 
de explosie in Culemborg. 



25. Sitatieschets van S.E. Fireworks met daarop aangegeven de inzet van de eerst 
aankomende TS (TS-9), gemaakt door 10. .e (lid aanvalsploeg TS-9) op 
28052000. 

Lc,-T - aw 26, Opgave van Brandweer Enschede aan Regio Politie Twente van ingezet personeel en materieel tijdens de explosie ap 13 mei 2000 7 l (f _ odz Z 
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Nummer 207 
STAND VAN ZAMI MMNDEUNG WFORIMA~ERZOEK LCI cLaL 12 juli 2mo 

DMIJ r M1W mbt 0~ bii gmob~iiae Incidepteq 
IntOerrs»ltie Over rfsir•ren {M atdkatnsrdooumentatie): 
Meen bij die bedr$venrOw etlingen maar een rampenplan van bestaat. Overige info niet 
vno 3n~. polltie haalt deze ~ Zonodig bi] do brandweer, 
rogionate bl}standa pr~utp-
Zit in nota politie Twe~ in bijzondsr+a omstandnghedett; 
etspreken mat andwe hutpdien~, Brandweer, 000, etc 
Geen afgeprvicedeerde documenten van. Er wordt samengewena obv etspreken, consensus en 
'kennen en gekuurd worden'_ V~ f~ijk, doch niet fer~ ondersteund/ges wg vanuit 
diensthootde:noverleg en veëigheidOonod. 
ortinP~nin8) mbt 8r18 Poenism artdero hulpdm 
Primaat bij de brandweer. oeknpltln 2000 is opgeochort naar 2001 . Inhoudelijk is er eik jaar m 
elke gemeente een s>Wo~ing en periodiek een mmpenoetiening vliegbasis, of NS-emplacement 
o i.d. 
avatwi vorsbgan van pfaats8evonden oefeningen gmo»Chstig pclitjeepee~rompen 
Op 6-7 kopie van evat ~ oefentulp 22 sept 1999 verstrekt aan ICI 

poaumaKmViefo mbt  
• naenrn r11 furMCtMr IutgiWla p•oQtiemaruen, OnQarsctteiden rtaer r•CgutjCf! Irmst en Iraet 

iMrr ►smt•enbsstrijáirtgsot•nisetir 
Lijst met namen van ingezet personeel op 13 mei verstreW aart LCI op 6-7. Men werkt verder rog 
sen ~reidr d~Em and intermade over spplieke inzet tijd pissets e.d_ 
Asmal en fun~ poiltMimissn dir tuurt hebben opige'epeo - 
W~ zsm verstrekt 
aans~tngsm /l rhridatnsp•cits 
verstrekt aan LCI op 6-7 
ovstuatibve~n b§stand bufeeniandse politiedien~ of andere i,nfo over de krat 
OMicieel is alteen de hulp ingeroepen van onder meer Deense, Zweed9e, Belgi~ en Duitse 
PO~ met speurhonden voor het RfT-onderz~, De verslagen daarvan woorden ons toayezonden 
via de heer loodsma ven de Speuritondenschool. Andere polWediertaten uit bijv. Duitsland zijn 
spantaan gaan helpen en ook weer spontaan verdwenen. Hiervan is geen correspondentie o.i.d. 

uitdmal 8P8 2 Jaar ovsr SE Fir+.>Arort<e 
dossicr 1995-2000 gEreed, ~ -eap~n BPS eerst beaprskan mei 10. ,  
videobanden optreden hutpdimstrrn, ISW, Politie, GGD 
tn behandeling bij R8T 
(luchtma's dow poatlr ot irtbralrggemwnen van derden 
in behandeling b9 RST 
nbuwabti~ korpa 23 mei thn 1 juli 
verstrekt aan LCI op 6-7 
Inze~rk protewlten RIT 
PV RIT verstrekt op 5-7 
watu0e MT mbt hart in Ensehsds 
Laatste evaduahe werkgroep berging was op 3". Verstag wordt nog gemaakt. Deelevaluaties 
tocgcaegd door leider RIT. Toáate evaluatie RR wordt trait met gehouden-

Romp Intormotie Knooppunt 
ffi0.2,ë-  
•xluu iuvrr 



Nummer 208 
BOUW- EN MILIEUDIENST 
Mofenstraat 50 Coirespondentie-adres 
Ensthede 
Teietorm 053-4818181' 
' dootkiesnumrner 

Postbus 173 
7500 tt4 Enschede 

Fax 053-4s15111 

GEMEENTE 

ENSCHEDE 

r 

VI •AC l4sC+t*%E 14 •  

Oe ingesloten bijlage(n) zend ik u zonder begeleidende brief toe, 

@R volgens afspraak , I•#_ 

[3 naar aanleiding van uw brief d.d._ 

- 

13 naar aanleiding van het telefonisch onderhoud d.d. 

❑ ter inzage, gaarne retour 

❑ ter Kennisname 

❑ ter goedkeuring 

❑ ter (mede)ondertekening 

❑ ter verdere behandeling 

❑ ter afdoening 

Q retour, niet dank voor inzage 

D verzoek hierover contact op te nemen 

Cl dringend 

Q gaarne advies 

Behandeld door: •1„0 .•e,.w,,• ..•ti,,. , , •,•.... ..............  

Telefoon* -.-10,2,.e 

* doorkiesnummer 

Datum:  12..1 00 

BMC3 7fit 
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Nummer 210 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Gemeente Enschede 
Concemstaf 

T.a.v. +10.2.e 
Postbus 20 

7500 AA Enschede 

Onder was p 

Dossiers vuurwerkramp 

Geachte j10.2.e-

Aan de hand van het dossieroverzicht van de Bouw- en Milieudienst (brief d.d. 

29 mei 2000) van de gemeente Enschede heeft het LCI de verstrekte dossiers 
Ingevoerd onder een eigen LCI-nummer. 

Een drietal dossiers die'op de overzichifijst staan bevonden zich echter niet in de 
doos. Net gaat om de volgende dossiers: 

1.783.1 Vuurwerk 

• 1.783.1 Vuurwerk 

Grondbedrijf 

5004.22 

309 

opslag en verkoop 

opslag en verkoop 

Tollenstraat Smallenbr08k 

1992-

1968-1991 

1998-

Zou u bovenstaande dossiers alsnog aan het LCI kunnen doen toekomen? 

Met vriendelijke groet, 

DE HOOFDINSPECTEUR BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING, 
Voor dezq, 

lc• -© x•z 
'r2 t,'e ct;• L C1 - o22. 
Logistiek 
Centrum 
Inspecties 

Datum 
13 juli 2~ 

Ons kenmerk 
Enschedel0018 

Onderdeel 
onderdee► 

inlichtingen 

,10 Ze 
O.2.e •] 
0.2,e I 

Uw kenmerk 

stad 
1 van 1 

Aantal bijlagen 

Baoekadres 
Rasdhuissiraat 2 
Enschede 

postadros 
Postbus 118 
7500 AC Enschede 
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Nummer 211 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Geneente Enschede 

T.a.v. 40:2. e, 
Postbus 20 

7500 AA Enschede 

onderwerp Informatie ten behoeve van IRO 

Geachte 0 0.2.e 

De Inspectie Ruimtelijke Ordening verzoekt inzage in en gebruik van de 

volgende stukken die niet zijn aangetroffen in de inmiddels in ons bezit zijnde 

gemeentelijke dossiers: 

1. De voorbereidingsbesluiten WRO vanaf het jaar 1974 voor zover betrekking 

hebbende op Tollensstraat; 

•, o q• 2, Verklaringen van geen bezwaar van :e ........1 ex art 50 lid 8 

Woningwet, In het bijzonder de verklaring aangevraagd bij brief van B&W 

Enschede d.d. 3 september 1976 kenmerk 34635 rvog/bra (de aanvraag 

maakt deel uit van het bouwvergunningdossier 9291, vergunningnr. 775 (LCI-

0222); 

Z 02 % 3. Bouwverordeningen) Gemeente Enschede vanaf 1975; 

Herzieningen bestemmingsplan Enschede Noord nrs 3, 4, 6, 7,8 en alle 
herzieningen na 9 (de overige herzieningen werden wel in de dossiers 

aangetroffen); 

De toezichtlhandhavings dossiers/rapportages van bouw- en woningtoezicht 

m.b.t. het Samshoeve-terrein en Tollensstraat 46-48-50. 

C 7 - o 2- 4. 

(, Cl( - D z99 5. 

Met vriendelijke groeten, 

DE HOOFDINSPECTEUR BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING, 

Voordeze, 

Logistiek 
Centrum 
Inspecties 

0~ 
13 juli 2000 

Ons kenmerk 

Enschede/00t9 

Onderdeel 

Onderdeel 

Inlichtingen 

0.2.e 
10.2.e 
1,0.2.e 

Uw kenmerk 

Blad 

1 vent 

Aantal bijlagen 

Baioskadras 

Raadhuisst" 2 

Enschede, 

Postsores 

Postbus 118 

7500 AC Enschede 

• 90.2.e 
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Nummer 213 

Nota 

iw,5•141 

Onderwerp 

voortgang onderzoek 

inspectie voor de 
 (,'e7nn-ïheidszncn_ 

Datum 
22 november 2= 

Kenawk 

• 20•••l •••Szio 

i• 1, •I11 ei 1 r ui. , .g N 1 y1Wlp,1ly0q[411TM ap 'n n• . ...I , nll4. • la !. y i , . 0  rn. 11 y• .., i u .• 1 i I— 1 ,, " i 1 Il,i 

AdV1e9/eCile 

Gaarne bijgaande brief aan de minister van VWS paraferen. 

Aanlefding 

Naar aanleiding van mijn nota d-d. 13 november jl, kenmerk es2000196797, 

inzake de capaciteit van de rijksinspecties heeft u verzocht een brief te 

concipiëren aan de minster van VWS. Bijgaand treft u deze brief aan. 

01,2,e (WBR) heeft woensdag jl. (22/11) contact gehad met X10 22 
het ministerie van VWS over dit onderwerp. `„' 

[heefflo,• ë " _.• te kennen gegeven dat er enige personelé 

problemen zijn binnen U inspecfie'voor de Gezondheidszorg. LI 0. l e 
heeft aangegeven zich persoonlijk te bemoeien met deze, situatie om de 

voortgang van het onderzoek te bespoedigen/garanderen. •1 0.2.e is er 

op gewezen dat de minister van BZK overweegt een brief aan zijn collega van 

VWS te sturen inzake de voortgang van de IGZ-onderzoeken. 

Samenvattende toef ahting 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
mw. dr. E. Borst-Eilers, 

Postbus 20350 

2500 EJ DEN HAAG 

Minuut 

Van 

minister BZK 

omwerp 

Voortgang van het onderzoek van de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg inzake de Vuurwerkramp te 
Enschede 

10.2.e 
Afschrift aan 

Archief 

I 0.2.e 
vale 

Geldelilk baswaar 

Begrotingsjaar 

Be" 

fl. 

verzendgegevens 

Uiterste verzenddatum 

81jzonderheden 

Kamer Afschrik aan 

h1324 berenbak 
h1612 
h1815 
h18'15 

weer voorleggen Datum 

8egrating"dikel 

Budgetrepar 

Aa~Wn+9e+t 

j] Aantekenen 

Q Par expresse 

❑ Per koerier 

❑ Per e-mad 

❑ Per tax 

❑ Internet 

O Staatscourant 

Kamer 

Datum 

22 november 2000 

Ons kammerk 

ES2W0~ 

Onderdeel 

DGOOVMP/project 

vuurwerk~ 

Inlichtlncen.  

10.2.e 
Uur kenmerk 

Sind 

1 van t 

Aantel bijlagen 

❑ Dipkomad Anita 

❑ DQtomad Curegao 

❑ 0tpiomad SI. Maarten 

verzenddatum 

verzonden door 

Naam 

Bezoekadres 
Wtedekloekshaven 200 

2511 Et Den Haag 

Postadres 

Postbus 20011 

2500 EA Oen Haag 



Nummer 215 
Datum 

22 november 2000 

Ons kenmerk 
ES2000l9~ 

De minister van Volksgezondheid. Weizijn en Sport, 

mw, dr. E_ Borst-Ellers, 

Postbus 20350 

2500 EJ DEN HAAG 

onderwerp 

Voortgang van het onderzoek van de Inspectie 

voor de Gezondheidszorg inzake de 

Vuurwerkramp te Enschede 

Recentelijk heb ik de stand van zaken over de voortgang van de rijksinspectie-

onderzoeken naar de vuurwerkramp te Enschede laten inventariseren. 
Hieruit is onder meer gebleken dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg tot op 

heden nog geen concept-rapportage heeft aan geboden aan de Commissie 

Onderzoek Vuurwerkramp. Dit geeft mij aanleiding tot enige zorg. 

Alhoewel ik heb begrepen dat binnen de genoemde inspectie inmiddels de nodige 

maatregelen zijn genomen, vraag ik uw persoonlijke aandacht voor de voortgang 

van de onderzoekswerkzaamheden. Gezien het maatschappelijk belang van de 

onderzoeken naar de vuurwerkramp lijkt het mij gerechtvaardigd om een 

maximale inspanning te verrichten ten behoeve van een tijdige en kwalitatieve 

eindrapportage. 

.Hoogak~ 
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, 

K.G. de Vries 

Or"Jerdeel 
DGOOVMP/project 

vuurrvetkramp 

lnliMtingen  

10.2.e] 
Uw kenmerk 

Blad 
I van I 

Aarrtal bijlagen 

Bezoekadres 
S&edekbekshaven 200 

2511 EZ Oen Haag 

Postadres 
Postbus 20011 

2500 EA Den Haag 
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Nederlandse Brandweervereniging 

3!•3y 
De nvnister van Binnenlandse Zaken en Koni►ilz'ijlcsrelaties 

mi. K. de Vries 

postbus 20011 

2500 EA DEPT HAAG 

O'C7 

CC, 4i) <2<.50 V 

DUl? 

ons kenmerg. 

's•Gravenhag ^. 

berre i 

KNBV 01.024 

18 april 2001 

kabinetsstandpunt 

Vuurwerkramp 

I 
belagen 

•1 •. 2'e 
• 

BurC7u 

Nessaulaan 12 

2514 JS ' s-Gravenhagc 

Telefoon 070 - 373W99 

lelefer 070 - 3635682 

Correspondentie-adres 

Postbus 30435 

2500 GK ' s•Gravcnhoge 

&, ) y` ce-en. 

Hierbij ontvangt u onze reactie op het kabinetsstandpunt Vuurwerkramp. 
In verband met de parlcmentaire behandeling hebben wij deze heden aan de 
voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangeboden. 

KONINKLUKF NEDERLANIDSE BRANDWEERVERENIGL1iG 

pu.-2.e  
voorzitter
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N B V Koninklijke Nederlandse Brandweervereniging 

16002 

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal 

Plein 2 

2511 CR DEN HAAG 

Bureau 

Nassaulsan 12 

2514 JS ' s-Gravenhage 

Telefoon 070 - 3738266 

Telefaro 070 - 363588x9 

Correspondenrre-adrss 

Postbus 30435 

2600 GK 's-Gravenhage 

ons kenmerk 

s•Gravcnhage 

betreft 

KNBV 01.023 

18 april 2001 

Kabinetsstandpunt 

Vuurwerla=np 

bijlagen 

Namens de besturen van do regionale brandweren doen wij u hierbij arme regie op het 
kabinetsstandpunt Vuurwam toekomen. 

Lemvijzelr 

Wij geven een algemeen oordeel over de uitkomsten van de coulnissie-Oosting en de bijdrage die wij 
kunnen leveruso aan de realiseuag ven de aanbevekngeti Vervolgens gaan wil in op veiligheid als 
kerntaak van de overheid en de plaats van de brandweer en rampenbestrijding daarin Tenslotte 
besteden wij specifieker aandacht aan enkele onderwezpeu die vaarrit het gezichts~ van onze 
Vereoi piog in het bijzonder van belang zijn 
Voor het avenge duiten wij ons aan bij de reactie van de Verex»gnng van NedPdandse Gemeenten. 

Algemeen 

Bijna een jaar geleden vond de vuauweda~ in Enschede plaats Inde nieuwjaar nacht vaagde de 
cafébrand m Volen&m. Bij beide gd~enissea viel een groot aantal slachtoffers te betreuren Bij de 
vuurwerkramp vonden ook- hulpverleners de dood Voor de overlevenden en de nabestaanden rijn het 
traumatische ervaringen die zij levenslang met zich mee dragen. Wij voelen ons bij hen allen zeer 
betrokken- Wij betuigen ons diepste respect voor de inzet van de leden van de hulpvedemngsdiensten 
en degenen die op andere wijze hulp hebben geboden en nog steeds bi~ Op do overheid rust de 
dure plicht te voorkom dat zich ooft nog do omstandigheden zullen kunnen voordoen die tot deze 
calawiteiten hebben geleid. 

Comaássie-Oosting 

De oo®missio-C sting heeft n aar ons oordeel met haar rapportage over de vmnwretkraatp in Enschede 
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een voorname prestatie geleverd Wij voelen ons als overheid aangesproken en willen onze 
verantwoordelijkheid nemen De conclusies en aanbevelingen van de oaminissie-Ousting nemer wij in 
algemene zin over. Waar deze betrekking hebben op de brandweer zullen wij met de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten overleggen op welke wijze de impleemerrtatie kan worden bevorderd en ter 
hand genomen. Wij houden ms ter beschilddng var de task force - waadn Rijk, IPO en VNO een plan 
van aanpak voorbereiden - voor het leveren van deskundigheid en draagvlak. 

Vefgheíd kerntaak 

Valigheid is de kerntaak van de overheid Daarmee is de voornaamste legitimatie van. de overheid en 
het oveiiieidsoptreden gegeven. Blijft de overheid in gebreke dan is ook haar legitimatie m het geding 
De Raad van State plaats de gebeurtenisse a in Enschede en Vdendam in het licht van een structureel 
falende ov~dr Dit raakt do relatie tussen ovedneid en burger ten diepste. De oveteid als hoeder 
vaa het algemeen belang staat daalmaa ter discassie. Een afnemend ovedneidsgeM een overheid die 
niet meer als overheid wordt gezien maar als leverancier van «mtoeraí "de) diensten, een 
claimt dtuur en juridisering als ultieme vorm voor bet opkomen voor het eigenbelang zijn 
ontaalikelingen die in het verlengde daarvan liggers. Terecht sten de co= issie-Oosting in haar 
slotbeschouwing dar ook dat herstel van verbmwea een dwingende opgave voor de koude tijd is. 

Veiligheidsbeleid buslaat een breed spectrum van het overheidshandelen. Van nrimtclijke ordening tot 
commimaoe; van ~teit tot rechtshandhaving en4 enz.V~eidsbeleid vraagt bovendien am 
eer afweging van vaak contraire (vedigheids- of andere) belangen Brandweer ea rampenbmtrijdm g 
kunnen niet los vsa deze context worden beschouwd Het beleid op deze ouderdelen ontstijgt dan ook 
het domein van de hulpverleningsdiensten eer de door hen bestreken bdeidsteueine L Luit betekent dat 
veiligheidsbeleid om een brede beIelds èntabe, een integrale bcna&mg en een hechte bestuiaiijlw 
verankering vraagt. 

De bramdweerregjo 

De Brandweerwet gaat uit van een gemeentelijk georganiseerde braadweer. Sinds 1985 verplicht de 
Brandweerwet ppmesmtm samen te wedces in eer geaneeaschappelijke regeling: de brandweerre o. De 
wijziging van de Wet gemeenschappelijke regeringen (Wgr plus) heeft de regionale besluitvo~ 
van een dwingend karakter voeden. 
Anders dan de politie wordt de brmdwoer(regió) door de gemeenten gefinauàad Er is sprake vaa eer 
geunge Rijksbijdrage ara de regio's w de vorm var de Brede D~tketing Rampenbestrijding. 

Het Project Versterking Brandweer, waarvan het Rijk en onze Vereniging opdrachtgevers waren, heeft 
de regionale functie verder verstffk Een ontwrltke ' 
dmrgetrdcken en die wij ook willen bevorderen. 

die naar ons oordee] snoet worden 

Door een autonoom proces var schaalvergroting rijn vrijwel ovaal hulpverimingar els ontstwm: de 
grenzen van brandweerregio, GHOR-regio en politieregio couVueren, waardoor de coàrdmatie wordt 
bevorderd Het rendement van de ,regionale sameuwaki g kan hiierdoor nog verder worden ve[hoogd. 

]Ret kabinet neemt bij zijn voorstellen naar aanleiding van de rapportage ccam ássie-Oasting het 

1 Jamvenlag Raad van State over het~ 2000, algemene beschouwingen 
2 De it~ ven pegriek, opstel van Hubert Smedig, NRC 14 april 2001 



23/04 '01 ?tAA 1L":1• rn.%. vov 

•r,ir`,l• i 

3 

bestaande bestuurlijk bestel als uitpunt Wij ddei dit ttitgaagspunt De voorgestelde 
toetsíngsatr•mgenenten en controlealeehanistuem verdrag " dsaunee naar ons oaadeel niet. 
Evennin bevorderen rij de do« het kabinet voorgestane duidelijkheid in de verantwocadel jkheids- en 
bevoegdlsedenverdding3. 

Door de voorstellen wordt de orièntatie van de regio op de w de gemeraschappelijke regio 
deelnemende_gemeenten omgebogen richting provincie en Rijk Betaler' ca bepalen' konden verder van 
elkaar af te staan. De rego drcigt door de voorsteIlea uit de comk xt te worden gehaald waarin 
ve7igheidsbeleid gestalte krijgt. Een cntmkkdmg naar een ve zalfstandigde en verkokerde 
operationele regio zou niet bevorderlijk zijn vos het bestuudi m draagvlak noch de noodzakelijke 
brede integrale benadering van bet vethgheidsbeleid ten goede kamaas. 

Kwaliteitszorg 

Met het kabinet zijn wij voorstander van een systeem van kw»li"ts,̂ g voor brandweer en 
r~bestn jding Het kabinet stelt evenwel twee systemen voor. een voor de basisbrandww=g en 
eea voor de rsmpenbestrijdinga. Dit komt de cso~xie niet tea goede. Bij de rm~estr jding is 
immers, naast de brandweer, een gaat aantal gesieeatelijke diensten betrokken, zoals GGD, GBA, 
sociale dienst, gerneentear~ Er moet dan ook sprake zijn van een en dr^ cp eIIcaar 
aansluitende systematiek. Bovendien dient te worden gewgalo tegen wrzelfstmd ~ van de 
rampenbestrijding. Wij veewijzen tiaar het~ wij hierboven over de~ hebben opgernadcL 

F'mantiën 

Het kabinetsstandpunt bevat een groot aantal vormstellen. In vergreli}king darmnee is de 
middekmparagaaf enderbelicbt. Intensivering van het beleid op het gebied van brandweer en 
rmspenbestrijding vraagt structureel om extra uriddden. Het is voor ons beslist niet voldoende indien 
het Rijk voor de komende jaren aUeern de achtergebleven investering van fl 60 miljoen in het Project 

Versterking Brandweer inzets,6. 

Geaneenten nemen hun verantwoordelijkheid. Tij hebben hun aandeel w brandweer en 
r=pe nbestr jding, inctusiefhum bijdrie aan de regio's, doen stijgen van 11400 miljoen, in 1990 maa 
ruim fl. l miljard nur. Van deze uitgavenstgg werd 240 nibom niet gcmmpense&d in het 
Gemaoentefondss. Eert deel van de uitgavenstijging valt samen met de looptijd van het Project 
Verstening Brandweer en is door do gemeenten en regids in datkeder gedaan. Ter vergelijking: 
godurendo de periode 1993 - 1997 daalde de Ri :sbíjdrage aan de trgids met 9.6 miljoen-9. 

Wij new tea stelligste afstand vare de opvatting van het kabinet dat de motie-Wagmaar in feite is 
uitgevoerd doordat gerumten hun aandeel stelselmatig hebben verhoogdta Wij vinden deze reactie 

3 TK 2000-2001, 27157, ar. 20, p. 2 
4 TK 2000-2001, 27157, nr. 20, p. 69, 71, acties 28 ets 45 
5 De commissie PolakNerstedoo vindt het betreurenswaardig dat de minister valt BZK minder financien ta 
heschs7ckimg ven liet Project Versterking Brandweer heeft gesteld dan m leer vo %izcht waren gesteld Dit is 
naar iet oordeel van do comritnissie ten koste gegaan van de preventiefttnctie. De eajébro rd in Volendam, p. 41 
6 tvlotie►Wagenaar, TK 1998-1999,26 200 V14 nr. 15 
7 Bnamdwwerstwiatiel,  uitgave van het Centraal Bureau voor do S~ ok 
8 Rapport CEBEON, in opdracht van de Koninklijke Noderisadga Braadweetver vuiging,1999 
9 Rapport CTBEON, in opdracht van de mister van Biaaenlaad9e Zakrca,1998 
10 TK 2000-2001, 27 157, er. 19, antwoord op vraag 151 
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tegenover ons als partner in het Projea Verstedàag Brandweer ongepast Hetgeen wij hierboven 
hebben opgemeda over de vertrouwensrelatie tussen overheid en burger geldt ook in bet veelteer 
tussen overheden oaderling Het kabinet zal expliciet moeten aangevers de motie>-Wagenaar te zuilen 

uitvoeren in de geest waarin deze is bedoeld Voor het overige gaan wij ervan uit dat het kabinet zijn 
voornemen om andere overheden te ondersteunen bij het implementeren van de ambe~ van de 
commissie-Ousting ook in finmáele zin zal waarmakend. 

Wij vertrouwen erop dat met arme opmerinagm rekening zal worden gehouden. 

KONIlVKLIJKE NEDERLANDSE BRANWEERVERENIGIldG 

11 TK 2000-200], 27 157, nr. 20. P• 33 
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onderwerp 

Voortgang Enschede 

Medaparaar 

Algemeen 
Bijgaand treft u aan als voortgangsbericht een korte termijn tijdpad inzake 

Enschede. Het tijdpad is primair gericht op besluitvorming in de MR ter 

gelegenheid van de Juli brief. Doel is alsdan een eerste reserverinq te plegen 
voor mogelijk additionele middelen ten behoeve van de wederopbouw van de wijk 

Roombeek te kunnen plegen. 

Tijdschema 

Cruciaal in het tijdschema is de indiening van een eerste totaalbeeld van de 
wederopbouw en de financiële consequenties. Enschede is verzocht daarbij - zij 

het nog voorlopig en indicatief - op basis van beargumenteerde keuzen een beeld 

te schetsen wat binnen de bestaande linanciéle kaders en programma's 

realiseerbaar is. Naar verwachting zal er echter uit deze zg. °Houtskoolschets" 

wel een bedrag rollen wat additionele financiering nodig maakt. 

Vanaf 21 juni zal aansluitend aan de indiening van de Houtskoolschets langs twee 

sporen worden gewerkt: 
1. In overleg met DFEZ en IRF alsmede Enschede, wat betreft onderbouwing en 

argumentatie een zo helder mogelijk beeld schetsen wat bespreekbaar is in de 

MR bij de behandeling van de Juli brief. 
2. Gelijktijdig met de Europese Commissie overleg voeren over mogelijkheden 

om voor Enschede middelen te realloceren. 

Doel is om vast te stellen (indicatief) wat In aanmerking komt voor aanvullende 

financiering. In de MR kan, mits in voldoende mate (voorlopig) onderbouwd, 

vervolgens gekomen worden tot een reservering die in Augustus op basis van 

nadere onderbouwing en overleg tot een definitieve voorziening kan worden 

gebracht. 
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Datum 

20 juni 2000 

Kenmerk 

GSIEYGS820001N 

81ad 

2 van 9 Op 21 juni is voorts gepland een gesprek met de Europese Commissie (DG 

Regionaal beleid). Gesproken wordt met de ambtenaren verantwoordelijk voor 

Doelstelling 1 en 2, alsmede INTERREG. Inzet is om binnen INTERREG al dan 

niet in combinatie met een inzet van de prestatiereserve, middelen voor Enschede 

vrij te maken. Dit voorstel is ambtelijk met VROM en EZ kort gesloten. 

Bij de gesprekken wordt een reallocatie tussen steden in Doelstelling 2 danwel 

URBAN 2 door de Nederlandse delegatie (BZK, PV, Enschede) niet als variant 

aan de orde gesteld. 

Aansluitend aan het overleg met DG Regio wordt gesproken met10.2.e 

L om te polsen in hoeverre de politieke bereidheid tot een 
flexibele inzet voor Enschede bij 10.2,ej bestaat. En tevens om een (afrondend 

bedoeld) gesprek tussen de Min. v. GSI en ,I): r  voor te bereiden. 

Het op 26 juni geplande werkbezoek van Min. VROM/Stass. VROM is eerder 

afgesproken tijdens het eerste bezoek aan Enschede, en is slechts bedoeld om 

de voortgang te bespreken. 

Tevens is op 26 juni gearrangeerd een bezoek van del,0.2.e 
iom de Min. v. GSI een korte toelichting te kunnen geven op de dan 

ingediende Houtskootschets. 

Op 27 juni vindt in de RGSB de behandeling plaats van het voorstel tot 

"Coórdinatie Rijk ten behoeve het af te sluiten convenant wederopbouw wijk 
Roombeek te Enschede" (voorstel bijgevoegd). 

Uiterlijk 29 juni zal de GSI inbreng wat betreft Enschede verzonden moeten 
worden naar de MR ter bespreking i.h.k.v. de Julie brief. 

Voorts is (nog niet definitief) op 6 of 7 juli gepland een werkbezoek van 
r  

aan de gemeente Enschede. Afhankelijk van de tussentijdse resultaten kan dit 

moment benut worden als een laatste voorbereiding voor een overleg tussen 
gl-, en de Min. v. GSI. 

Na de besluitvorming inzake de Juli brief en afronding van het Brusselse traject 
zal een nieuw tijdschema aan de orde komen lopend tot en met sept./okt. Gericht 

op de afronding van het convenant. 

Advies 

Kennis nemen van het vorenstaande en instemmen met het tijdschema en de 

daaraan verbonden stappen. 

I 

Min;rtain van Blnnanlandsa Zdran m IfwinlW(lordaties v • • J 
v.• 
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In deze notitie wordt samengevat de stand van zaken inzake het Project 

Convenantvorming Wederopbouw Enschede/Roombeek (PCWE). Een knip is 

gemaakt tussen de korte termijn (besluitvorming in de MR rondom de Juli brief) 

en de lange termijn (planning tot september/oktober). 

Besluitvorming in de MR rondom de Juli brief 

Oe afgelopen weken heeft met Enschede. de provincie. de departementen en de 

Europese Commissie overleg plaatsgevonden. Primair in dit overleg was aan de 

orde een eerste door Enschede op te stellen indicatief en onderbouwd beeld van 

de additionele kosten verbonden aan de wederopbouw. 

Het doel hiervan was tweeledig: 

1. Een eerste indicatief beeld dat benut kan worden bij de besprekingen over de 

Juli brief in de MR. Op basis van een voorlopige bandbreedte kan vervolgens in 

de maanden juli/augustus/september verder gewerkt worden aan een invulling die 

zich leent voor de afronding van een convenant inclusief meerjarig 
financieringsplaatje. 

2. Het biedt de gemeente Enschede een startpunt om met alle betrokken partners 

te komen tot een convenant. 

Op 22 juni is van het College van B&W een brief ontvangen waarin zowel de 

raming van kosten gerelateerd aan de ramp (schade) alsmede rijksbijdrage aan 

de wederopbouw van Enschede Noord in kaart zijn gebracht. 

AAinirtana rae Blnnenlandre Zaten m Ronlnkrl(tardaUa ir•• 

'1.• 
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Volgens deze eerste raming belopen de additionele kosten van de wederopbouw 

waarvoor een bijdrage van het Rijk wordt gevraagd: 

1. Sociale opgave 60 min 

2. Economie en werk 40 min 

3. Fysieke pijler 

Totaal 

390 min 

490 min 

In interdepartementaal overleg is aan Enschede vervolgens gevraagd e.e.a. 

nader te onderbouwen en toe te lichten. Door GSIB zijn de vragen gecoordineerd 

voorgelegd aan Enschede. Pas op vrijdagmiddag 30 juni jl. is een door het 

College van B&W van Enschede geaccoordeerde "nota van antwoord" ontvangen 

(u zie bijlage). 

De onderbouwing van het College bevat echter nog steeds onvoldoende 

kwantitatieve onderbouwing om in de MR van 7 juli a.s. te kunnen spreken over 

een mogelijke bandbreedte als reservering voor een Rijksbijdrage aan de 

wederopbouw. 

Voor 4 juli is opnieuw Interdepartementaal overleg met Enschede gepland om 

alsnog te bewerkstelligen dat voldoende inzicht verkregen wordt in de 

onderliggende onderbouwing, opdat in de MR besprekingen rondom de Juli brief 

een bandbreedte kan worden vastgesteld. 

Grootste knelpunt tot dusverre is de bestuurlijk onzekerheid binnen Enschede. De 

effecten van de ramp zijn nog nauwelijks verwerkt. Tegelijkertijd dient het College 

snel en voortvarend zicht te bieden op wat in redelijkheid en billijkheid mogelijk is 

ten aanzien van de wederopbouw. 

Door de tijdsdruk waaronder Enschede moet werken zijn "nomlale" bestuurlijke 

keuzes en overleg nog nauwelijks mogelijk geweest_ Enschede is dan ook 

beducht voor het "eigen leven" die de cijfers die hebben gediend ter 

onderbouwing naar buiten toe kunnen gaan krijgen. Tegelijkertijd willen de vak-

departementen duidelijk zicht krijgen in de onderliggende keuzes en de effecten, 

teneinde vast te kunnen stellen met welke bandbreedte als Rijksbijdrage rekening 

moet worden gehouden. 

Enschede is verzocht om aan te geven welke "eigen bijdrage" mogelijk is. Zo 

kunnen de reeds toegekende middelen uit het GSB (MOP) en Europa hier bij 

betrokken worden. Zondermeer alleen een "extra kop" op de bestaande middelen, 

in de MR bespreken creërt alleen maar een voor de MR onaanvaardbaar "beeld 

van overvraging". Ook een bijdrage van de Provincie Overijssel is (nog) niet bij de 

exercitie betrokken. 
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3 van 2 Uitgangspunt voor de besluitvorming in de MR is het kader zoals besproken in de 

RGSB: 

(bedragen x f 1 min) 2000 2001 2002 2003 2004 

1. GS6-convenant: 82,0 70,0 75,0 77,0 9,0 

2. EU struct. fondsen: 7,6 4,8 4,7 4,7 

3. Middelen van: PM PM PM PM 

- Gemeente Enschede 

- Provincie Overijssel 

- Het Rijk 

- Derden 

4. Middelen overig: PM PM PM PM 

- Wederopbouw 

- Verzekeringen 

-Fondsen 

Nu blijft onduidelijk welke deel voor rekening komt van het Rijk, de provincie de 

gemeente etc.. 

Voor de korte termijn ligt de oplossing in een zo transparant mogelijk proces. 

Enschede moet kristalhelder aangeven hoe is de raming is opgebouw en op 

grond van welke keuzes. Dat betekent niet alleen een kwalitatieve maar tevens 

een kwantitatieve onderbouwing, 

Vervolgens dient dit beoordeeld te worden en in de MR als een voorlopig 

vertrekpunt te worden gehanteerd. Afspraak die in de MR gemaakt zou moeten 

worden is dat, op basis van verder overleg in PCWE (Project Convenantvorming 

Wederopbouw Enschede) verband, de keuzes en alternatieven scherper worden 

gemaakt en dat bij gelegenheid van de afrondende besprekingen inzake de 
begroting 2001 en volgende jaren een definitief financieel kader voor de 

wederopbouw kan worden vastgesteld. 

Dit kader moet dan vervolgens het karakter krijgen van een gereserveerd budget 

voor de wederopbouw met `Yrekkingsrechten". Dit betekent dat het Rijk geen 

lump-sum toekent maar op basis van de in het convenant te maken afspraken 

samen met de andere betrokken partners bijdraagt in de wederopbouw. De in de 

begroting gereserveerd bedragen over de jaren heen zijn daarmee maximum 

bedragen waar Enschede aanspraak op kan maken. 
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4 van 2 Deze aanpak biedt alle partijen de ruimte om de komende jaren preciezer én 

rekening houdend met de wensen en inspraak van lokale partijen en bewoners de 

wederopbouw te concretiseren. 

Europees traject 

In ambtelijk overleg met de Commissie is verkend wat de mogelijkheden zijn voor 

een additionele bijdrage aan Enschede. Op uw verzoek is deze exercitie 

bevestigd door de 1t•0a2.e . 

Op basis van deze gesprekken stelt Brussel, kort samengevat, dat een Europese 

bijdrage alleen via een reallocatie van Doelstelling 2 middelen vorm kan krijgen. 

Wil zo een reallocatie vervolgens acceptabel zijn voor de deelnemers in 

Doelstelling 2 programma's én een minimaal financieel volume hebben, dan 

moeten alle drie de participanten in Doelstelling 2 (GSI/Stedelijk Luik, 

LNVfvarkenssector, EZ/Noorden des Lands) hier een bijdrage aan leveren. 

Voor de afronding van het definitieve financieel kader betekent dit dat poli iek de 

medewerking van EZ en LNV, én vervolgens bekrachtiging door de MR vereist is. 

De Europese Commissie is vervolgens bereid, onverlet de bestaande procedures 

die reeds lopen, extra tijd te bieden aan Nederland om de verschillend EPD's 

daartoe aan te laten passen. 

Concreet zou een reallocatie voorstel moeten inhouden: 

• 2% van het totale budget van 679 min EURO (is 1493 min) levert voor 

Enschede op 13,58 min EURO (is 29,87 min excl co-financiering). 

• De Commissie zou bereid moeten zijn om bij gelegenheid van de mid-term 

review (2003) én bij volledige uitputting van de Nederlandse Doelstelling 2 

middelen, in het kader van de prestatie reserve Nederland te compenseren uit 

onderuitputting in andere lidstaten in Doelstelling 2 programma's. Zo 

een afspraak zou ook sporen met de gedachte achter de in Berlijn (mei 1999) 

afgesproken prestatiereserve: Landen die de voorgenomen programma's naar 

behoren uitvoeren hebben een incentive om onbenutte gelden alsnog aan te 

wenden. Deze laatste afspraak zou. 

via sondering van de 11,10. 2. e   , politiek tussen u en'0:2.e 
afgeregeld moeten worden. 

Bestuurlijk overleg met Enschede op 3 juli 

Op 3 juli spreekt u (aansluitend aan het bestuurlijk overleg inzake Doelstelling 2) 

met •0,2.e 
Gelet op de stand van zaken en het bestuurlijk overleg op 26 juni jl. zou de 

volgende inzet moeten worden gekozen: 

1. Enschede geeft inzicht in de kwantitatieve keuzes (het materiaal is immers 

beschikbaar, een extern bureau heeft alle berekeningen uitgevoerd). 

Ra~ van einnenhndse z.ten en RoMnkrtiisrelattes 
ik— 
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5~2 2. Enschede geeft aan wat naar haar oordeel minimale en maximale varianten 

zijn. Minimaal behelst dat (theoretisch) de wijk in zijn oorspronkelijke staat wordt 

hersteld, maximaal betekent een kwalitatieve verbetering ten opzichte van de 

oorspronkelijk situatie. Deze kwalitatieve verbeteringen kunnen uitgesplitst 

worden in herkenbare kostenposten zoals woningen, infrastructuur, 

voorzieningen, investeringen in de lokale economie en sociale infrastructuur etc. 

3. Enschede biedt daarbij tevens zicht op haar eigen bijdrage in de diverse 

varianten (conform kader wat in de RGSB aan de orde is gesteld, u zie hieraan 

voorafgaand). 

4. Bovenstaande biedt vervolgens inzicht voor besluitvorming In de MR over een 

wenselijke bandbreedte als Rijksbijdrage voor het af te sluiten convenant. 

Voorts is een belangrijk punt de in te stellen (op verzoek van Enschede) 

pommissie voor de wederopbouw. 

Enschede denkt daarbij een kleine onafhankelijk commissie met externe 

deskundigen die niet rechtstreeks verbonden zijn aan Rijk of gemeente. 

Deze commissie zou belast moeten worden met het bewaken en monitoren van 

de ontwikkeling en uitvoering van het planproces conform de gemeenschappelijke 

(nog vast te stellen) uitgangspunten: 

• het wettelijk kader gericht op de uitvoering van dit bijzonder planproces; 

• afspraken te maken vor de meerjarige ontwikkelopgave en de financiële 

betrokkenheid van het Rijk en andere overheden; 

• financieel commitment aan het proces van de wederopbouw zoals beschreven 

in de Nota wederopbouw Enschede Noord. 

De leden moeten landelijk aanzien en gezag genieten om zo een rol effectief te 

vervullen. 

Discussiepunten bij het voorstel zijn: 

t . De positie van zo een Commissie. Uiteindelijk is en blijft het "slechts" een 

adviserende rol. Tevens zijn er inmiddels meerdere commissies van zwaar niveau 

aan de slag, die elkaar qua taakopvatting kunnen bijten. De financiële commissie 

die de ramp sec. in financieel opzicht in kaart brengt, de Commissie Oosting die 

meer de bestuurlijke en inspectie elementen onderzoekt, de bestaande 

overlegstructuren op Rijks, provinciaal en gemeente niveau. 

2. In hoeverre zal zo een Commissie een eigen koers kunnen en willen varen. 

Uiteindelijk blijft de gemeente en zijn bestaande partners verantwoordelijk voor 

wat lokaal in het proces van wederopbouw plaats gaat vinden. Een commissie 

kan dan slechts een ondersteunende rol hebben. 

3. Op welke termijn zou instelling moeten plaats vinden, voor hoe lang, en door 

wie te bekostigen zijn voorts praktische vragen. 
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6 van 2 Ministerieel Beleidsteam (MBT) op 5 juli 

In het MBT op 5 juli kan (mits op 3 Juli Enschede daadwerkelijk de gevraagde 

meer kwantitatieve onderbouwing toezegd aan te leveren én de te maken keuzes 

op 4 juli in Interdepartementaal overleg zichtbaar zijn geworden) ter voorbereiding 
van de MR op 7 juli en daarna, al een eerste Indicatie van een financiële 

bandbreedte voor de wederopbouw worden ingebracht. 

Het lijkt In dat geval wenselijk om zo mogelijk voor het MBT, dan wel en marge na 

het MBT, met de meest betrokken bewindslieden (VROM, EZ, VWS, LNV) 

contact te hebben. 

Ten minste kan als signaal worden ingebracht dat een uiterste inspanning wordt 

betracht om interdepartementaal afgestemd een voorstel in de MR vanaf 7 juli 

geagendeerd te krijgen. 

Lange termijn (proces planning tot septemberloktober). 

Na een mogelijk besluit inzake een bandbreedte/reservering Rijksbijdrage in de 

MR zal met de betrokken partners en Enschede gewerkt worden aan het 
convenant. 

Een globale planning ziet er als volgt uit: 

• In de eerstvolgende RGSS en aansluitend komt een concept Convenant aan 
de orde. Hierin zijn de contouren en proces afspraken verwoord, termijnen en 

te realiseren doelen alsmede verantwoordelijkheden en financieringsbronnen. 

• Op basis van overleg in de RGSB en de MR, en voortschrijdend inzicht in de 

meer definitieve kostenraming zal ultimo septemberbegin oktober het 

convenant getekend kunnen worden. 

• De maanden Juli en Augustus zullen derhalve (onverlet de vakantie periode) 

door alle partijen benut moeten worden om dit schema te halen. 

Advies 

Kennis nemen van het vorenstaande en bespreken op maandag 3 Juli 

voorafgaand aan het bestuurlijk overleg met Enschede. 

• 

Mitisseris wa Blnnenhndse Zaken en Koninl.rijksndatles 



Nummer 220 

Agenda projec#groepoverieg Vuurwerkramp 

Datum: Donderdag 3 augustus 2000 

Tijd: 

Lokatie: 

9.00 uur 

Frieslandzaal 

1. Opening en mededelingen 

a. Archief (stukkenstroom Vuurwerkramp) 

2. Verslag en actiepuntenlijst 

a. Verslag d.d. 31 juli 2000 

b. Actiepuntenlijst 

3. Financiën 

a. Stand van zaken overleg minFIN 

b. Wat te doen met nagekomen claims (o a. OCSW)? 

c. Brief Enschede met verzoek om voorschot 

4. Inspecties 

a. Planning reconstructie 

5. Nazorg 

6. Juridische zaken 

a. WOB-verzoek m_b.t. gegevens NCC 

b. Actualiseren overzicht WOB-verzoeken 

7. Rondvraag 

a. Agenda's IBT-en en MBT en inhoudsopgave voortgangsbericht aan de Tweede Kamer 

8. Sluiting 

PM punten: 

notitie aanvalsplannen (volgt) 

• antwoord aan i .2.e over bewaren van de banden van de interviews (volgt) 



Verslag projectgroep Vuurwerkramp 

Datum: maandag 31 juli 2000 

Tijd: 10.00 uur 

Aanwezig: • fl.2.e 
(verslag) 

10.2.e Afwezig: 

I 

1. 

2 

3. 

Opening en mededelingen 

?iv.2.el opent de vergader ng.,1 Q,2.e deelt mede dat hij vanaf volgende bijeenkomst wordt 

vervangen door 1 2,ë 'l. waarna over twee weken 1,-0.2,e s weer aan de stag gaat. 
Donderdag zal •,1t1.2•e afwezig zijn in verband met bijeenkomsten in Enschede. 

Verslag en actlepuntenoverzicht 

a. verslag d.d. 2T juli 2000 
- Pag. 1 ad 2b: E10.2,e : onderschrijft dat het OM geen veto heeft om publicatie tegen te 

houden. Het hangt samen met de mogelijke informatie-achterstand ten opzichte van het 
OM. I10.2.e _  E verwijst naar de nota aan het MBT die momenteel in voorbereiding is. De 
nota aan het MBT wordt vóór verzending aan het MBT nog met MinBZK besproken. 

- Pag. 2 ad 4a: !9 0.2.e : verzoekt de tekst "zeer waarschijnlijiC in de tweede zin te 
vervangen door "mogelijk". 

b. actlepuntenoverzicht 

Actiepunt 5 is gereed. 
Actiepunt 6: op 16 augustus zal een tussenstand gemeld worden. 

Actiepunt 7. deze week vindt overleg plaats tussen en 102. 

Actiepunt 9-; " neemt contact op met SZW in verband met afwezigheid J {• 

Nazorg 

a. overzicht tussenevaluatle 

Het overzicht zal met een oplegnotitie en belangrijkste bijlagen worden aangeboden aan de 

leden BT. Hierin is opgenomen algemene informatie met betrekking tot de stand van 

zaken nazorg. Tevens wordt opgenomen de mededeling dat de handleiding van het 

Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming mogelijk wordt aangepast op basis van de 

bevindingen van de commissie Oosting. 

De projectgroep is van mening dat het overzicht kan worden gebruikt met het oog op het 

bezoek van de bewindslieden aan de gemeente Enschede. Het geeft, zeker in het kader 

van de nazorg, een beeld van de ondernomen activiteiten. Oe gebleken betrokkenheid van 

het kabinet speelt hierbij een positieve rol. 

Het overzicht wordt op de volgende punten aangepast: 

- Pag 1, 11: toevoegen "n.v.t ". 

Pag 6, 9: bij gemeente Enschede toevoegen: "instellen commissie financiéle afwikkeling 

vuurwerkvamp". 

1 



4. 

- Pag 7, 11: R.I.&E. is een arbo-term en dient anders te worden omschreven. 

- Pag 8, VROM: "Plan van aanpak gecoördineerd inspectie-onderzoek (IBT/Inspecties)" 

moet zijn: "Plan van aanpak afbakening rijksinspectie-onderzoeken naar vuurwerkramp te 

Enschede" en is BZK-aangelegenheid. 
- Pag 8, VROM: De coordinatie van de "Afhandeling WOB-verzoeken (Wet Openbaar 

Bestuur) en (burger)brieven" is een BZK-aangelegenheid. 
- Pag 8: De hier genoemde activiteiten zullen worden opgenomen in het overzicht 

onderwerpen die niet in het handboek staan. 

Juridische Zaken 

11 0.2.e 1 brengt in herinnering het artikel In het NRC Handelsblad van donderdag 27 juli, 
waaruit geput is uit het voorlopig verslag van de rampenstaf. Naar aanleiding hiervan is het 

WOB-verzoek met betrekking tot de gegevens van het NRC bestudeerd. De vraag is of het 

verzoek kan worden afgewezen. Een uitstelbrief ligt momenteel bij bureau SG. 

1 • geeft een aantal aandachtspunten aan: 
- De gemeente Enschede heeft het verslag van de rampenstaf niet met een begeleidend 

schrijven aan het project Vuurwerkramp doen toekomen. Wel is het logboek tezamen met 

stukken die betrekking hadden op nazorg dinsdag 25 juli bij i terecht gekomen. 

10.2.e had het pas 27 juli in bezit.10.2,e j wordt verzocht contact op te nemen met de 

gemeente Enschede en hen op het hart te drukken dit voortaan anders te regelen. 

- De tijdstippen genoemd door politie en brandweer komen niet overeen. 
- Er is commotie ontstaan over het feit dat de majesteit niet beschermd zou zijn geweest bij 

haar bezoek aan het rampgebied. 

- Er is onduidelijkheid over hoe het WOB verzoek aan de gemeente is behandeld en intern 

BZK is opgepakt. 
na te laten gaan. 

wordt verzocht 10,2,e een en ander bij terugkomst• 0.2,.é 

Financiën 

PO -2.e informeert wanneer over de financiële afwikkeling wordt gesproken in de Kamer. Acht 

augustus is de sluitingsdatum voor financiële claims aan MinFIN. Vanuit het project 
wederopbouw is aangegeven dat men wil "meeliften" van dit onderwerp. 

Met betrekking tot het financiële overzicht heeft •10.2.e geen bijzonderheden. 

j10.2.e zorgt nog voor een onderbouwing, met neme op het gebied van personele lasten. 

Inspecties 

Met betrekking tot de reconstructie deelt •0.2.e mede dat 7 augustus de sluitingsdatum 
van inzending van gegevens is. Op 9 augustus wordt begonnen met het samenvoegen van 

de informatie, met behulp van medewerkers van de Universiteit Delft. Op 16 augustus zal 

tijdens het IBT-1 een stand van zaken worden gegeven, met mogelijk een eerste 

voorzichtige conclusie met betrekking tot conflicten met het onderzoek van het OM. 

,11 0.2.e benadrukt dat het alleen de reconstructie betreft van de gebeurtenissen en het 
optreden van de overheid en niet van de oorzaak van de ramp. Dit laatste is onderwerp 
voor het OM. 

De projectgroep besluit rekening te houden met een extra IBT-1 voorafgaand aan het MBT 

van 30 augustus. Gedacht wordt aan maandag 28 augustus a.s.. Dit wordt aan de IBT-1 
leden gemeld. 

5. 

6. 
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10.2.el geeft aan donderdag afwezig te zijn i.v.m. bijeenkomsten in Enschede. Hij zal 

•0.2.e verzoeken bij de Projectgroep aanwezig te zijn. 

Rondvraag 

a. agenda's IBT-en en MBT en Inhoudsopgave voortgangsbericht aan de TK 

Oe concept-agenda's en - inhoudsopgave worden rondgezonden en een leder wordt 

verzocht per ommegaande eventuele aanvullingen door te geven. 

b. overleg Stat i. v.m. afwezigheid 

A.s. vrijdag vindt een uitgebreid Stafoverleg plaats in verband met de afwezigheid van •ó,2.ej 

(7 tlm 25 aug.); 0 2,e (7 aug. t/m 1 sept.) en l 2. (7 t/m 11 aug.). ,10.2.e is vanaf 

donderdag 3 august us weer aanwezig_ 

Sluiting 

7. 

& 
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Actiepunten projectgroep Vuurwerkramp 
Per woensdag 2 augustus 2000 

1. 

actie 

Overzicht tussenevaluatie activiteiten 

nazorg ministeries 

2. Terugblik projectorganisatie 

3. 

4. 

Bezoek bewindspersonen aan Enschede 

Publiciteit rond inspectie-onderzoeken 

5. Notitie tbv MBT d.d. 30 augustus over 

gevolgen publicatie 

reeonstructielinspectierapporten voor 

onderzoek door OM  

„6!r Nagaan inzet OPEZ t.b.v. projectgroep 

7. Concept-beschikking  op ~-verzoek 

NRC m.b.t. gegevens NCC  

8. Nagaan positie NRP en SZW i.a.v. akten 

van cessie-problematiek  

9. 

10. 

11. 

ontact opnemen met Enschede over 

afhandeling WO&verzoeken (ivm 

afhandeling verzoek van NRC) 

Actualiseren (procedure) WOB-verzoeken 

Afhandeling brief Enschede met verzoek 

voorschot 

; 
Í, 

i 

0.•;• datum 

actiepunt 

3 juli 

20 juli 

24 juli 

24 juli 

24 juli 

27 juli 

27 juli 

27 juli 

31 juli 

31 juli 

1 aug 

wanneer 

klaar 

week 33 

31 juli 

27 juli 

augustus 

continu 

proces 

16 juli tus-

senstand 

31 juli gereed 

4 augustus 

28 juli 

31 juli 

3 augustus 

TOEZEGGINGEN aan TK (openstaande activiteiten) 

Brief d.d. 16 mei 2000 (TK, 199&2000 27157. nr. 1) 

p.9: Zodra de bevindingen van de inventarisatie door de Inspectie Milieuhygiëne van de bedalven 

in Nederland die vuurwerk hebben opgeslagen zijn vastgesteld zal de Tweede Kamer daarover 

worden geïnformeerd (door de minister van VROM). 

p. 11: De minister van BZK zal de Tweede Kamer regelmatig informeren over de voortgang van 
alle relevante ontwikkelingen bij de afwikkeling van de ramp. 

Brief d.d. 29 mei 2000 

p. 11: Oe Tweede Kamer wordt geïnformeerd over de resultaten van de inventarisatie van de 

bedrijven in Nederland die vuurwerk hebben opgeslagen (zie ook brief d.d. 16 mei. 



AGENDA PROJECTGROEP VUURWERKRAMP 

donderdag 3 augustus 

g- 10u projectgroep Frieslandzaal 

maandag 7 augustus 

10 -11 u projectgroep Binenhofzaal 

donderdag 10 augustus 

10 -11u projectgroep Spinozazaal 

maandag 14 augustus 

10 -11u projectgroep Binnenhofzaal 

woensdag 16 augustus 

12-13.30u IBT-i 

13.30-15u IBT-f 

15-16.30u IBT-j 

Utrechtzaal (incl. lunch) 

Utrechtzaal 

Utrechtzaal 

donderdag 17 augustus 

10 -11 u projectgroep 

maandag 21 augustus 

10 -11 u projectgroep 

donderdag 24 augustus 

10 -11 u projectgroep 

maandag 28 augustus 

10 - 11 u projectgroep 

dinsdag 29 augustus 

12-13u IBT 

woensdag 30 augustus 

12.30-14.00u MBT 

Noord Hollandzaal 

Binnenhofzaal 

Binnenhofzaal 

Binnenhofzaal 

Binnenhofzaal (incl. lunch) 

NCC (H 1506) (incl. lunch) 

donder_ dag 31 augustus 

10 -11 u projectgroep Zuid Hollandzaal 

vrijdag 1 september 

brief aan vaste commissie voor BZK in Ministerraad 

Begin september 

debat in gemeenteraad Enschede over vergunningendossier 

maandag 4 september 

brief aan vaste commissie voor BZK verzenden 

10-11 u projectgroep 



Onderwerp: Projectgroepoverleg 3 augustus om 9.00 uur!!!! 

Dames en heren, 
In verfzand met verplichtingen in Enschede, zijn diverse collega's niet in de gelegenheid om om 10.00 uur te 
vergaderen. Daarom is er voor gekozen het projectgroepoverteg van morgenochtend 3 augustus te verzetten naar 
8.00 uur, In de Frieslandzaal. 
Bijgaand ontvangt u de agenda, het verslag d.d. 31 juli en de actiepuntenlijst. 

Act vriendelijke groet, -

M 0.2.e j 

■ ■ ■ 
Agenda Projectgroep 

000B07.doe 

verolag Projectgroep 

000731.doc 

Actiepunten 

jectgroep vuurwerkramp. 

Pagina 1 
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Nummer 221 

Agenda projectgroepoverleg Vuurwerkramp  

Datum: 

Tijd: Lokatie: 

maandag 3 juli 2000 

10.00u  ub- ;,&j 

10.2,.e 
1. openingen mededelingen 

2. Verslagen d.d. 29 en 30 juni 2000 

3. Informatie-uitwisseling 

4. Nazorg 

5. Juridische zaken 

6. Financiën 

— IBT4 d.d. 3 juli 2000 

7. Inspecties 

— IBT-i d.d. 3 juli 2000 

S. Rondvraag 

9. Sluiting 



Nummer 222 

Verslag projectgroep Vuurwerkramp 

Datum: donderdag 29 juni 2000 

Tijd.-

Aanwezig: 

10.00 uur 

10.2.e 
(verslag) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Opening en mededelingen 

Verslag d.d. 28 juni 2000 

Het verslag d.d. 28 juni 2000 wordt vastgesteld met de volgende wijzigingen: 

Ad 3: De weggevallen capaciteit is niet alleen het gevolg van de inzet van n, l-- en I•F2; 

f 1  , maar ook van anderen, ook van andere afdelingen, met name BV], 

Ad 8, 2' gedichtenstreepje: P.z lgeeft het signaal door aan Enschede. 

Informatie-uitwisseling 

- AO d.d. 28~ 2000 

Het AO is goed verlopen. Wat betreft de publicatie van de inspectierapporten zal afstemming 

plaatsvinden door de voorlichters van de betrokken departementen. Het LCI neemt contact op 

met de provincie over het door de provincie opgestelde feitenrelaas. 

Nazorg 

Juridische zaken 

-1BrJ d.d. 28 Juni 2000 

De landsadvocaat zal zijn notitie met afspraken over de te volgen procedure ten aanzien van 

claims aanpassen. Door de bestuurslagen heen is een eenduidige procedure afgesproken. 

Het IBT j heeft ingestemd met de lijn die de landsadvocaat voorstelde ten aanzien van het 

verzoek voor een voorlopig getuigenverhoor de betrokkenen zullen geen verweer voeren, 

maar wel (doelmatigheids-)argumenten aandragen, met als doel de verhoren te doen 

plaatsvinden nadat de inspecties en de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp hun interviews 

hebben gehouden. 

Het overzicht van ~-verzoeken zal worden geagendeerd voor het IBT en het MBT van 4, 

resp. 5 juli as. 

- algemeen 

f2 gaat na of de brief aan Enschede over de verzekering van vrijwillige brandweerlieden 

in relatie tot de Wet rechtspositionele voorzieningen is verzonden. 

Financién 

- overleg Financiën 

Financiën heeft de door de ministeries opgevoerde kosten teruggebracht van 250 à 300 min. 
naar ca. 100 min. In een overleg heden op Financiën wordt afgesproken hoe met de kosten 

van de ramp wordt omgegaan. 

_18r4 
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7. 

8. 

Naar aanleiding van het AO wordt opgemerkt dat de opkomst in het IBT-f niet in relatie staat 

tot de politieke aandacht die de financiele afwikkeling van de ramp krijgt. Wellicht hebben niet 

de juiste mensen zitting in het IBT-f. 

- Commissie financiële afwikkeling vuurwerkramp 

Enschede heeft een inventarisatie van de kosten ingediend. DGOOV en DGOB zullen 

overleggen over het scheiden van de kosten over de posten wederopbouw (DGOB) en 
financiéle afwikkeling van de ramp (DGOOV). Enschede zal worden verzocht in toekomstige 

brieven zelf dat onderscheid te maken. 

Inspecties 
h o.2.e heeft naar aanleiding van het satrap van 10.2.e contact gehad met}1-D.2.e-

- de onderzoekers van het Nibra krijgen een persoonlijk contract met inspecteursbevoegdheid. 

110.2.e overlegt met de gemeente over de gemaakte afspraken en over de kwaliteit van de 

interviews. 
- de gemeente was via de geinformeerd over de verplichting de banden te 

bewaren. De gemeente gaat niet akkoord met het opnemen van de gesprekken; in ieder geval 

niet totdat zij duidelijkheid heeft over de Wotr-status van de banden. Dit onderwerp zal in het 

IST-i d.d. 3 juli as. worden besproken. J 0.2.e bereidt het onderwerp voor. 

M heeft geen zicht op de gevolgen die de vertraging van de reconstructie heeft voor de 

planning van het eindrapport. De IBR stelt alles in het werk om de geplande einddatum te 

halen. 
- ten aanzien van de aanpak door de IBR vindt gedurende het onderzoekstraject begeleiding 

door deskundigen plaats. t .2 e merkt op dat het niet handig lijkt dat de onderzoeksvragen pas 

worden vastgesteld terwijl er al interviews worden afgenomen. 

- het LCI geeft de voorkeur aan het verspreiden van gespreksverslagen over de email. De 

moeilijke beveiliging van email levert problemen op met de vertrouwelijkheid van de 

gespreksverslagen. Dit onderwerp zal worden geagendeerd voor het IBT-i d.d. 3 juli as. 

Ook de inzet van extemen voor de inspectie-onderzoeken wondt geagendeerd voor het IBT-i. 

Rondvraag 

2.e zal een belrondje langs de betrokken departementen over de tussenevaluatie van de 

nazorgactiviteiten doen organiseren. 
10F2"-1deelt mede dat de beide liaisons in augustus op vakantie zijn. Hij vraagt suggesties voor 

vervangers, met name op het financiële vlak. Voor een structurele vervanging van 10,2.e en 

•• O.-.e wordt tinnen BZK (met name DGOB) gezocht. 

Sluiting 8. 
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Nummer 223 

Verslag projectgroep Vuurwerkramp 

Datum: vrijdag 30 juni 2000 

Tijd: 10.00 uur 

Aanwezig: M 0:2.e 
S 

1. Opening en mededelingen 

2. Verslag d.d. 29 juni 2000 

Het verslag d.d. 29 juni 2000 wordt maandag 3 juli besproken. 

3. Informatiie-uitwisseling 

10 2.e j gaat na of de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp haar onderzoekplan naar de 
Tweede Kamer heeft gezonden. (Dit blijkt het geval te zijn.) 

- Medio juli wil de staatssecretaris een bezoek brengen aan Enschede. t neemt hierover 

4. 

contact op met 

Nazorg 

 J 

-;• 2 ël gaat na of de registratie van hulpverleners en bewoners is opgenomen in de 
Handleiding rampenbestrijding. Is dat niet het geval, dan zal de Handleiding op dit punt 

moeten worden aangepast. 

5. Juridische zaken 

- Justitie heeft informatie geleverd voor het overzicht van de ~-verzoeken. 

6. Financién 
- normenkaderkosienlnventarifsatle 

Ten behoeve van de toetsing van de inventarisatie van de schade en kosten als gevolg van 

de ramp ontwikkelt FEZ een normenkader. Het normenkader is mede bedoeld om de 

opstelling van het rijk in de commissie financiële afwikkeling vuurwerkramp te bepalen en ter 

achtergrondinformatie voor de minister van BZK in de MR van 7 juli as. 

- onderzoek Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding 

Oe IBR heeft in het kader van haar onderzoek naar de nazorg van de ramp ook aandacht voor 

de financiële hulpverlening direct na de ramp. Gelet op de ontwikkelingen op het financiële 

terrein stelt LQ;2,e •, ; ` voor om het inspectie-onderzoek naar dit onderwerp voorlopig te 
laten rusten. De IBR zal voorlopig niemand benaderen voor externe deskundige 

ondersteuning op financieel terrein. De IBR stemt een eventueel onderzoek naar de financiële 

hulpverlening af met O.2.e jen 10.2.8, j. 
Wellicht is een mogelijk onderzoek van de IBR naar de financiële hulpverlening een 

onderwerp voor de Commissie financiële afwikkeling vuurwerkramp. 

1 02-07-00 



7. 

S. 

8. 

Inspecties 

'10.2 ,e deelt mede dat de IBR merkt dat mensen die zij wit interviewen daar niet aan 

willen meewerken als ze niet weten wat er met de banden van de gesprekken gebeurd. a ,e 

f- t- j zet de regeling van de Archiefinzet uiteen: als de gesproken tekst op de banden niet 

lettertijk in het verslag komt, moeten de banden worden bewaard. 

j1•2,eck zal overleggen met CZW over 1. wat te doen als iemand de banden wil beluisteren 

(is dan de Wob van toepassing; in hoeverre kan worden overlegd met de geïnterviewde over 

het openbaar maken van de banden) en 2. het verstrekken van kopieen van de banden aan 

de geinterviewden. 

Rondvraag 

Tijdens de afwezigheid van Í1 G. 2,e 
worden gezonden aan r Q,2.e 

in de week van 3 juli, zullen de verslagen en agenda's 

Stuiting 

02-07-00 2 
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Nummer 224 

Agenda projectgroepoverteg Vuurwerkramp 

Datum: 

Tijd: 
Lokatie: 

donderdag 20 juli 2000 

10.00u 
n.n.b. •,• 

( e-, •, ` a', 
•• 
' t 1-4(• - 

1 . Openingen n' 

2 Verslag d.d. 1 

- Actiepuntenl1 

3. Nazorg 

4. Juridische zá 

5. Financiën i 
i 
3 

6. Inspecties 

7. Rondvraag 

& Sluiting 



Nummer 225 

Verslag projectgroep Vuurwerkramp 

Datum: 
Tijd: 

maandag 17 juli 2000 
10.00 uur 

Aanwezig: 

1 . 

Afwezig: h Q.Ie 

1. Openingen mededelingen 

Met ingang van deze week vergadert de projectgroep tweemaal per week: op maandag en 

donderdag van 10 tot 11 uur. Dit schema zal tot eind augustus worden gehandhaafd. 

2. Verslag d.d. 14 juli 2000 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Nazorg 

a. tussenevaluatie nazorg 

10.2.e deelt mede dat het overzicht nog niet compleet is. Het overzicht wordt deze week 

aan de leden van het IBT gezonden, met het verzoek het waar nodig aan te vullen. De 
nieuwe gegevens worden verwerkt, waarna het overzicht wordt geagendeerd voor het IBT 

d.d. 29 augustus as. 

b. terugkoppeling ervaringen 10.2.e 

,2.e doet verslag van zijn ervaringen als liaison in Enschede. Hij is van mening dat de 

functie van groot belang is en ook in de (nabije) toekomst gehandhaafd moet blijven. 

.2_e verwacht dat de aard van de werkzaamheden zal verschuiven van ad hoc dingen 

uitzoeken naar meer beleidsmatig meedenken voor de langere termijn. Om aan deze taak 

effectief invulling te kunnen geven is het wenselijk dat de liaison zodanige bevoegdheden 

krijgt dat hij met enige zetfstandigheid kan opereren. 

Er zijn drie terreinen te onderscheiden: financieel, bestuurlijk en wederopbouw. Hij 

adviseert ook ten aanzien van de wederopbouw de coordinatie ter hand te nemen, omdat 
Enschede er hinder van ondervindt dat meerdere bewindspersonen onafhankelijk van 

elkaar in overleg treden. Overigens bestaat in Enschede zelf hetzelfde probleem, omdat 

andere wethouders verantwoordelijk zijn voor de wederopbouw dan voor de afwikkeling 
van de ramp. 

,• deelt mede dat ook de gemeente positief is over de liaisons en dat zij de huidige 

constructie graag wil continueren., heeft Enschede geadviseerd een procesmanager 
wederopbouw aan te trekken. 

11 G.2 'e] oppert om een liaison uit Enschede op BZK te stationeren. 

1 



4. 

S. 

6. 

Juridische Zaken 

a. Ministerraad 

10.2.e deelt mede dat in de Ministerraad is besloten dat de minister van VROM een 

voorstel voor een Integrale regeling ten aanzien van vuurwerk aan de raad zal voorleggen. 

De registratie van informatieverstrekking ten aanzien van risico-inventarisaties is 

aangehouden. Tijdens een volgende MR zal hierover worden gesproken aan de hand van 
een voorstel van de minister van VROM. 

1071 merkt op dat het van belang is dat DBRB betrokken is bij de ontwikkeling van beide 

VROM-voorstellen. 

b. landsadvocaat 

1'0:2.e gaat na wat de stand van zaken is met betrekking tot de brief van de 

landsadvocaat aan de rechtbank Den Haag inzake het voorlopig getuigenverhoor. 

Financién 

j1-0.2.e ' acht de inzet van liaisons ook op financieel gebied van groot belang. Hij wijst 
erop dat de continuiteit in gevaar komt wanneerM 0.2.ej met vakantie gaat. •o-2.el zegt toe 

dit in overleg mets.Q,2 te bespreken. 

i1 ó—. 2e gaat na wat de reactie van de minister van BZK op de notitie over de 
Commissie financiële afwikkeling was. 

Het verzoek om een overzicht van de voor de situatie in Enschede relevante regelingen 

wordt heden verzonden aan de leden van het IBT-F. 

1.0.2.e rl deelt mede dat bij BCE geen centraal overzicht lijkt te bestaan van de schade. 
aantallen getroffenen etc. Hij zal nagaan wat de stand van zaken is, hoe de 

opdrachtverlening is verlopen en welke opdracht aan BCE is verstrekt. Dit onderwerp zal 

tevens worden besproken in het vooroverleg d.d. 18 juli as. voor de bijeenkomst van de 

Commissie financiële afwikkeling d.d. 20 juli. 

Inspecties 

a. onderroek OM naar brandweeroptreden 

Afgelopen donderdag heeft • ,, g, een notitie over dit onderwerp aan minister en 

staatssecretaris van BZK gezonden. be reactie van de minister is nog niet ontvangen; de 

staatssecretaris maakt zich zorgen over het tijdschema van het onderzoek door de IBR. 

Reden voor de uitbreiding van het onderzoek door het OM naar het brandweeroptreden 

lijken de ervaringen in het kader van de Herculesramp te zijn. 

b. informatievoorziening door OM 

10.2. deelt mede dat de informatievoorziening door het OM op dit moment goed loopt. 
De kerndossiers zijn volledig ter beschikking gesteld van de inspecties. 

c. banden van de interviews 

zal met 1 10.2.e spreken over het bewaren van de banden van de interviews en de 

commotie die dit bij met name de brandweer te weeg heeft gebracht. 

2 



7. 

8. 

Rondvraag 

j10,2.e• deett mede dat Enschede graag frequenter overleg wil met BZK, ook op politiek 
niveau.  De eerste keer zou begin september kunnen zijn. 

17 012, en M 0.2,B• regelen in onderling overleg de aanwezigheid van de inspecties bij de 
projectgroepover dgen. 

Mulling 

3 



Nummer 226 

Actiepunten projectgroep Vuurwerkramp 
Per maandag 17 juli 2000  

actie  -1Q, 2.é  

1. Clai n.a.v. ramp 

2. Opd : aan Enschede om 

: e stratiesysteem op te zetten en te 

koppelen aan GBA 

3. TK- :. SP) Kant Inzake bescherming 

genten 

_-Sugeesties aan leveren voor de tijdelijke 

—• vervanging van •10.e 
5. Overzicht tussenevaluatie activiteiten 

nazorg ministeries 

6. PI rhe•an aanpak inspectie-

onderzoeken t.k. aan projectgroepleden 

7. nagaan ~d van zaken brief 

dvocaat inzake voorlopig 

getu•genverhoor 

8. nafeactie MinBZK op notitie over 

ommissle financiële afwikkeling 

9. nagas rachtverlening aan BCE 

datum 

actlepunt 

wanneer 
klaar 

-v  

week 29 

Bij FEZ 

ingediend 

week 26 

In lijn 

29 juni 7 juli 

3 juli week 29 

10 juli week 29 

17 juli 20 juli 

20 juli 

18 juli (tbv 
vooroverleg 

cie fin.afw.) 

17 juli 

17 juli 

TOEZEGGINGEN aan TK (openstaande activiteiten) 

Brief d.d. 16 mei 2000 (TK, 1999-2000, 27157, nr.1) 

p.9: Zodra de bevindingen van de inventarisatie door de Inspectie Milieuhygiëne van de bedrijven 

in Nederland die vuurwerk hebben opgeslagen zijn vastgesteld zal de Tweede Kamer daarover 

worden geïnformeerd (door de minister van VROM). 

p. 11: De minister van BZK zal de Tweede Kamer regelmatig informeren over de voortgang van 

alle relevante ontwikkelingen bij de afwikkeling van de ramp. 

Brief d.d. 29 met 2000 

p. 11: De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over de resultaten van de inventarisatie van de 

bedrijven in Nederland die vuurwerk hebben opgeslagen (zie ook brief d_d. 16 mei). 
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AGENDA PROJECTGROEP VUURWERKRAMP 

dinsdag 18 juli 

12-13u vooroverleg Commissie 

'financiële afwikkeling vuurwerkramp 

Umburgzaal (incl. lunch) 

woensdag 19 juli 

20u eerste rapportage gezondheidsonderzoek met RHV Enschede 

donderdag 20 juli 

9u persconferentie eerste rapportage gezondheidsonderzoek, gevolgd door 

voorlichting aan bewoners en hulpverleners 

projectgroep 

Commissie financiële afwikkeling vuurwerkramp te Enschede 

10 -11 u 

15u 

maandag 24 juli 

10 - 11 u projectgroep 

donderdag 27 juli 

10 -11 u projectgroep 

maandag 31 juli 

10 -11 u projectgroep 

donderdag 3 augustus 

10 -t 1 u projectgroep 

maandag 7 augustus 

10 -11 u projectgroep 

donderdag 10 augustus 

10 -11 u projectgroep 

maandag 14 augustus 

10 - 1 lu projectgroep 

woensdag 16 augustus 

12-13.30u 

13.30-15u 

15-16.30u 

IBT-i 

IBT-f 

IBT-j 

Utrechtzaal (incl. lunch) 

Utrechtzaal 

Utrechtzaal 

donderdag 17 augustus 

10 -11 u projectgroep 



maandag 21 augustus 

10-11u projectgroep 

donderdag 24 augustus 

10-11u projectgroep 

maandag 28 augustus 

10-11u projectgroep 

dinsdag 29 augustus 
12-13u IBT 

woensdag 30 augustus 

. ' MBT 
12.10 - 1.30... 

donderdag 31 augustus 

10-11u projectgroep 

(incl. lunch) 

vrijdag 1 september 

brief aan vaste commissie voor BZK in Ministerraad 

maandag 4 september 

brief aan vaste commissie voor BZK verzenden 

10-11 u projectgroep 
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j1,0.2.e, 

Van: 1 0.2. é 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

QinsóagFitfjuii -l000 18:05 
10.2. e 
10.2.e 

Onderwerp: 1nc— aanoacrnijstaS voor lange termijnnazorg 

2.e• 

ik zal dit onderwerp agenderen in de projectgroep van donderdag a.s., zodat we daar evi donderdagmiddag nog even 
over kunnen spreken. 

gr. 

•1 {•. 2, ï 

Pagina 1 
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;ï• 0:2.e - 

Van: 

I  
•1 Q,2.e 

Verzonden: oinscfag fe juu 000 16:18 
Aan: 10.2.E 
Onderwerp: rw; rinanctété vragen briefje en memo 

voor de projectgroepvergadering onthouden dat we bespreken wie nu het financiele aanspreekpunt is voor enschede. 

gr. 

«MEMO aan •1.0„2-,ie,,..,,, over fiscale effecten.doc» «Briefje met financiele 
vragen aan ;, 0.2.e • 1407Van.doc» 

00,2•k deze 2 documenten heb ik vrijdag 14 07 aan j'fl'..' =° 
vdo 'gelegd. Hij verwijst voor de beantwoording naarjoü aoor. Ais é de 
documenten niet mocht kunnen openen.graag per ommegaande een belletje naar 
mij (10.2e 
Van rvrijdag-2-i-)Uly ben ik met vakantie. Wil je de antwoorden 1 reactie op 
bijgaande vragen rechtstreeks ter kennis brengen van J'0`;2,e 

1 1 
Alvast dank voor je bemoeienis. f10.2.e 

Pagina 1 
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Agenda projectgroepoverleg Vuurwerkramp 

Datum: maandag 31 juli 2000 

Tijd: 

Lokatie: 

10.00u 

Frieslandzaal 

1 0,02 .e 

1. Openingen mededelingen 

2. Verslag en actiepuntenlijst 

a. Verslag d.d. 27 juli 2000 

b. Actiepuntenlijst 

3. Nazorg 

a. overzicht tussenevatuatie nagom 

4. Juridische 

5. Financiën 

6. Inspecties 

7. Rondvraag 

a. agenda's IBT-en en MBT en inhoudsopgave voortgangsbericht aan de Tweede Kamer 

& Sluiting 

Ter kennisname: 

• notitie aanvalsplannen (volgt) 

• antwoord aan f10.2g' over bewaren van de banden van de interviews (volgt) 
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Verslag projectgroep Vuurwerkramp 

Datum: 

Tijd: 

Aanwezig: 

Afwezig: 

donderdag 27 juli 2000 

10.00 uur 

102.e 

1. 

2. 

3. 

Openingen mededelingen 

•1 t}.2. d, deelt mede dat FEZ alleen nog aanwezig zou zijn bij vergaderingen, maar verder 

geen inzet meer levert ten behoeve van het project Vuurwerkramp. 

contact op met dFEZ. 

neemt hierover 

Verslag en actiepuntenoverzicht 

a. verslag d. d. 24 ]uil 2000 

- ad 2a: de notitie wordt ter kennisname aan de projectgroep gezonden. 

- ad 3a: de brief is verzonden. 

- ad 4a en b: l ,2.e deeft mede dat de officier van justitie in Almelo bereid is met de 
brandweercommandant van Enschede te overleggen over uitbreiding van het strafrechtelijk 
onderzoek. 

De brief aan Mans is in concept gereed; ligt ter afdoening bij de pdgOOV. De brief wordt 

ter kennisname aan de projectgroep gezonden. Afschrift van de brief wordt gezonden aan 

het IBT-i, het IBT-j en het LCI. 

- ad 4c: de brief is terecht en beantwoord. 

- ad 5b: heeft de brief van Enschede niet ontvangen.10.2.e zorgt voor een kopie. 

b. actiepuntenoverzicht 

Naar aanleiding van actiepunt 5 deelt 10. mede dat voorkomen moet worden dat de 

reconstructie door de inspecties tegenstrijdig is met informatie waarover het OM beschikt. 

Hiertoe zal de concept-reconstructie ter toetsing worden voorgelegd aan het OM. 

merkt op dat het OM niet een veto heeft om publicatie van de reconstructie tegen te 

houden. De toetsing door het OM moet daarom niet verder gaan dan het signaleren van 

aperte onjuistheden. 

i10,2.e; stemt hiermee in. 

Nazorg 

a. overzicht tussenevaluatie 

10.2.e deelt mede dat het overzicht wordt aangevuld met informatie van de gemeente 
Enschede over de fase direct na de ramp. Het overzicht wordt maandag 31 juli in de 

projectgroep besproken. 

b. SOS-hulpdiensten 

SOS-hulpdiensten heeft! 0. .e en benaderd met het verzoek te worden opgenomen 

in gemeentelijke draaiboeken. Dit is een gemeentelijke verantwoordelijkheid. 

In het IBT zal worden gevraagd of VWS aan een handboek voor de (psycho-sociale) 

nazorg werkt. 



c. rapporten gezondheidsonderzoek 
„M--1 heeft rapporten ontvangen van VWS over het gezondheidsonderzoek. De rapporten 

liggen ter inzage bij het projectsecretariaat. 

4. 

5. 

6. 

Juridische Zaken 

a. Wob-verzoek NRC 

Het NRC heeft een ~-verzoek ingediend voor de logboeken en banden van het NCC. 

Het verzoek zal worden beantwoord in de lijn dat de informatie zeer waarschijnlijk wordt 

gebruikt voor de onderzoeken van de inspecties en de Commissie Onderzoek 
Vuurwerkramp. Het ~-verzoek dat bij Enschede is ingediend voor logboeken e.d. is 

afgewezen, omdat de gemeentelijke logboeken in beslag zijn genomen door het OM. 

0.2.e stelt in overleg met CZW een concept-beschikking op. 

Financiën 

a. Commissie financiéie afwikkeling vuurwerkramp: overleg met SZW 

Met SZW is afgesproken dat de beslissing over het al dan niet effectueren van de akten 

van cessie wordt voorgelegd aan staatssecretaris Hoogervorst. Voor de volgende 

vergadering (3 augustus) zal de voorzitter van de commissie op de hoogte worden gesteld 
van de opstelling van het rijk. 

.2.e is van mening dat de bevoordeling van mensen die zich goed verzekerd hadden en 

een tegemoetkoming van de gemeente hebben gehad op een of andere manier 
(gedeeltelijk) moet worden meegerekend. Ook de minister is deze mening toegedaan. 

1102e j zal nagaan t. hoe het NRF tegen dit onderwerp aankijkt en 2. de stand van 

zaken bij SZW. 

b. claim projectkosten 
De claim van de projectkasten is redelijk overeind gebleven, zo bleek tijdens overleg dat 

10.2:e - had met Financiën. 

Inspecties 

Rondvraag 

a. agenda's 18T--en en MB  en inhoudsopgave voortgangsbericht aan de TK 

De concept-agenda's en - inhoudsopgave worden ter vergadering uitgedeeld met het 

verzoek maandag 31 juli in de projectgroep eventuele aanvullingen door te geven. 

b. overiegl0 2:•- psg Defensie 

De psg van Defensie heeft aan 10-2.e} twee rapporten naar de positie van het BAM 

overhandigd. Defensie heeft de rapporten ook beschikbaar gesteld aan het OM. 

heeft gesuggereerd de rapporten ook aan de inspecties en de Commissie Onderzoek 

Vuurwerkramp te verstrekken. De psg Defensie zal hierover contact opnemen met 
L1-0,,2.e Verder heeft 10-2.6 gesuggereerd in het komende voortgangsbericht aan de 
Tweede Kamer melding te maken van de rapporten. 

Sluiting 

7. 

8. 

2 
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Actiepunten projectgroep Vuurwerkramp 
Per donderdag 27 lui] 2000 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

actie 

Overzicht tussenevaluatie activiteiten 

nazorq ministeries 

Terugblik projectorganisatie 

Bezoek bewindspersonen aan Enschede 

Publiciteit rond inspectie-onderzoeken 

Notitie tbv IBT-i d.d. 16 augustus over 

witte vlekken inspectie-onderzoeken 

Notitie tbv MBT d.d. 30 augustus over 

gevolgen publicatie 

reconstructie/inspectierapporten voor 

onderzoek door OM 

datum 

actiepunt 

wanneer 

klaar 

3 juli 31 juli 

20 juli 27 juli 

24 juli augustus 

24 juli continu 

proces 

24 juli 31 juli 

24 juli 31 juli 

7. 

8. 

9. 

Nagaan inzet DFEZ t.b.v. projectgroep 

Concept-beschikking op ~-verzoek 

NRC 

27 juli 

27 juli 

27 juli 

31 juli 

28 juli 

31 juli Nagaan positie NRF en SZW t.a.v. akten 

van cessie-problematiek 

TOEZEGGINGEN aan TK (openstaande activiteiten) 

Brief d.d. 16 mei 2000 (TK,1999-2000, 27157, nr. 1) 

p.9: Zodra de bevindingen van de inventarisatie door de Inspectie Milieuhygiëne van de bedrijven 

in Nederland die vuurwerk hebben opgeslagen zijn vastgesteld zal de Tweede Kamer daarover 
worden geïnformeerd (door de minister van VROM). 

p. 11: De minister van BZK zal de Tweede Kamer regelmatig informeren over de voortgang van 

alle relevante ontwikkelingen bij de afwikkeling van de ramp. 

Brief d.d. 29 mei 2000 

p. 11: De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over de resultaten van de inventarisatie van de 

bedrijven in Nederland die vuurwerk hebben opgeslagen (zie ook brief d.d. 16 mei). 
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AGENDA PROJECTGROEP VUURWERKRAMP 

maandag 24 juli 

10 -11 u projectgroep 

donderdag 27 juli 

10 -11 u projectgroep 

maandag 31 juli 

10 -1 i u projectgroep 

donderdag 3 augustus 
10 - 11 u oroiectaroen  

0_2.e -
maandag 7 augustus 
10 -11 u projectgroep 

donderdag 10 augustus 

10 -11 u projectgroep 

maandag 14 augustus 

10 -11 u projectgroep 

woensdag 16 augustus 

12-13.30u 

13.30-15u 

15-16.30u 

IBT-i 

IBT-f 

IBT-j 

Utrechtzaal (incl. lunch) 

Utrechtzaal 

Utrechtzaal 

donderdag 17 augustus 

10 -11 u projectgroep 

maandag 21 augustus 

10 - 11 u projectgroep 

donderdag 24 augustus 

10 -i i u projectgroep 



maandag 28 augustus 

10 - 11 u projectgroep 

dinsdag 29 augustus 

12-13u IBT 

woensdag 30 augustus 

12.30-13.30u MBT 

donderdag 31 augustus 

10 -11 u projectgroep 

(incl. lunch) 

in ne (inCl.lunch) 

vrijdag 1 september 

brief aan vaste commissie voor BZK in Ministerraad 

Begin september 
debat in gemeenteraad Enschede over vergunningendossier 

maandag 4 september 
brief aan vaste commissie voor BZK verzenden 

10-11 u projectgroep 
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Verslag IBT lnspectles 

Datum: 6 juni 2000 

Afwezig met bericht van verhindering: 

r—; 

1• 0. 2 . e 

L  " 

ing en mededelingen 
opent de vergadering met de mededeling dat 0,2.e • verhinderd Is. 

2. Verslag IBT•1 d.d. 26 mei 2400 
Het verslag wordt vastgesteld- met inachtneming van de volgende punten: 
Pagina 2: 
1 9.2.e• merkt op dat de Commissie haar taak anders ziet dan stechts als aanvulling op de taak van 
uc-inb cties en stelt voor dit als zodanig op te nemen In het verslag. 

• 10.2.e geeft met betrekking tot ondersteuning aan dat de Rekenkamer wellicht capaciteit heeft. 
Pagina 3: 
• Ze merkt op dat de passage over de vergelijking van de situatie bij S.E. Freworks met die van 

`mnmr vuurwerkbedrijven tegen de zin van VROM is geschrapt. Vanuit Enschede bestaat behoefte 
aan het opnemen van een dergelijke passage. geeft aan dat het punt niet direct met de 
coórdinerende taak te maken heeft en derhalvó-ravt thuishoort in het stuk. 

geeft aan dat het opnemen betekent dat de inspecties een hoop werk op de hals 
Kunnninw n. Voor de Arbeidsinspectie betekent dit bijvoorbeeld een capaciteitsprobleem. 
ft é Tbrengt als aandachtspunt naar voren dat niet opnemen, niet betekent: niet doen. 
nestut n wordt de passage op te nemen op pagina 9 als algemene opmerking. 

3. Stand van zaken Commissie Onderzaak Vuurwerkramp 

4. Vaststelten plan van aanpak 
I heeft de binnengekomen opmerkingen zoveel mogelijk verwerkt. Het concept van heden wordt 

page a voor pagina doorgenomen en waar nodig ter piekka aangepast. 

f1D•2,e1 meldt dat door de provincie is opgemerkt dat de beschrijving van de taken van de Inspectie 
lnnuieuhygiéne lijken te neigen naar een terughoudende opstelling van deze inspectie. De vergadering 
stelt echter vast dat dit een beschrijving van de feitelijke wettelijke taken is en dat deze ongewijzigd 
kan blijven. 

Gehoord het besprokene zal ,O• .e het plan van aanpak aanpassen. Hij zal hiertoe overleg hebben 
met: 
1. Defensie 

Met betrekking tot de tekst op pagina 5 heeft Defensie aangegeven niet genoemd te willen worden. 
• a.2. brengt naar voren dat het niet noemen van Defensie vragen zei oproepen. In de bries aan de 



• 0` 

TK is immers al melding gemaakt van de activiteiten door Defensie en ook in het instellingsbesluit 
van de Commissie Oosting wordt Defensie genoemd, 10.2_9 stelt voor dat i o_ •? dit nogmaals onder 
de aandacht zat brengen van Defensie. 

2. Korps Twente 
Met betrekking tot de tekst op pagina 8 en 9, de Wet Politieregisters (WPR), merkt p.2. het 
volgende op: Opsproringsinformatie die onder de WPR valt, maar niet bij OM teredirKdrflc, dient 
toch op een of ander manier bij de Inspecties, danwel de Commissie terecht te kunnen komen. In 
principe staat de WPR die mogelijkheid in de weg; echter een mogelijkheid bestaat dat op grond 
van art. 18, lid 5 de minister van Justitie of BZK toestemming kunnen geven aan het korps om die 
Informatie alsnog te verstrekken. Het korps heeft aangegeven dat dit punt nog niet goed aan de 
orde komt In het plan van aanpak. •10,2.e1 neemt contact op met 170-,.2 ,e, om hierover te spreken. 

5. Samenwerldrigsverbandtwerkafspraken inspecties OM en Commissie Onderzoek 
Vuurwerkramp 

8. Werkafspraken 
stelt vast dat het nu voorliggende plan van aanpak - met in achtneming van de besproken 

;nnlzcáingen - door de voitaillge vergadering is geaccordeerd. .2 e krijgt van de vergadering het 
mandaat om de punten genoemd onder 4.1 en 4.2 van dit vèrsitcg te verwerken. 

Woensdag 7 juni, 9.30 wordt het aangepaste plan van aanpak aan de leden gezonden. Deze hebben 
tot 12-00 uur de tijd om te reageren en hun akkoord te geven. Afgesproken wordt dat inden geen 
reactie wordt ontvangen, men akkoord gaat met de inhoud. Vervolgens zal het plan van aanpak aan de 
TK gezonden worden. 

7. Rondvraag 
•1'0,, 2,g 1 geeft aan om 8 juni, 11.00 uur in Enschede een overleg te hebben met vertegenwoordigers 
'vácriiuc.IM, recherche, gemeente, provincie, inspecties en wellicht de Commissie Oosting. Gesproken 
zal worden over de procedures en het operationeel maken van de Informatieuitwisseling. 
j10.2,•e 1 zal tater op de dag, om 14.00 uur, het informatiecentrum introduceren bij de onderzoekers 
en~uwwérationele afspraken bespreken. Dit moment Is ta markeren als het begin vanhet onderzoek 
410.2,e verzoekt de leden onderzoekers af te vaardigen voor deze bijeenkomst in Enschede. 

1,0,2.e geeft aan dat VROM brieven heeft ontvangen met aanbiedingen voor onderzoek door externen. 
xcg roken wordt dat deze brieven, door tussenkomst van BZK aan de Commissie Oosting worden 
doorgeleid. VROM stelt de afzenders hiervan in kennis. 

De volgende bijeenkomst zal plaatsvinden op initiatief van Inspectie Brandweerzorg en 
Rampenbestrijding. 

8. Sluiting 

2 
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Nota 

Aan 

de Staatssecretaris 

Van 

DGCZK 

Kenmerk Geatnlrt_dmr Datum 

16 mei 2000 

Doorkiesnummer 

__j 

onderwerp  _ 

Bezoek 1 OZ -laan 

Probleemstelling 

Enschede op woensdag 17 mei as. 

De J,oza 
r 

i.v.m. de kwestie -Trojan.
 1  •j bezoekt Nederland op 17 mei as. 

Aansluitend op het gesprek met MP Kok zal het 
rampgebied in Enschede bezoeken. 

Feitelijke gegevens 

Het bezoek van IQ,2.é j  -' staat in het teken van het 
betuigen van zijn medeleven . Hij zal tijdens zijn bezoek worden begeleid 
door zijn kabinetschef ,1b2,è "' j en de EU -vertegenwoordiger in Nederland, 
Herenboom. Deze laatste is door AZ gewezen op de mogelijkheid van vragen 
van journalisten naar een mogelijke bijdrage van de EU. 

in de bijgevoegde notitie is te uwer informatie kort aangegeven op welke 
EO-financiering de wijk Roombeek in Enschede reeds kan rekenen en uit welke 
andere EU-fondsen een ( extra) bijdrage aan het herstel van de wijk wellicht 
mogelijk is. 

Toezeggingen aan Eerste/Tweede Kamer 

geen 

Advies 

Zoals gezegd bezoekt jo,2„3'1 de rampwijk om zijn medeleven te tonen. Het 
bezoek kan worden gebruikt op Rb.2s "1 op de hoogte te brengen van de huidige 
stand van zaken met betrekking tot de hulpverlening e.d. Het is niet 
uitgesloten dat J-02,.'j tijdens dit bezoek aangeeft op welke wijze de EU kan 
bijdragen aan de hulpverlening c.q. herstel van de wijk . Hierover zal dan 
in een ander verband nader kunnen worden gesproken. 

Beslissing bewindspersoon cq secretaris-generaal 
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Ramp in Etsschede en EU-fondsen en regelgeving 

Het bezoek van Commissievoorzitterr4.2,eJ aan Enschede heeft het karakter van een bezoek uit medeleven. dit 
verdient hoge waardering. Prodi gaat naar Enschede aansluitend op het bezoek aan de MP inzake de kwestie-
Trojan. 
}Iet bezoek kan worden gebruikt om 02. op de hoogte te stellen van de situatie en geeft hem gelegenheid zijn 
medeleven te tonen. Het is mogelijk dat de pers vragen gaat stellen over de mogelijke bijdragen van de Europese 
Commissie ter verlichting van de ramp in Enschede 

Ter achtergrond volgt daarom hieronder een overzicht van relevante fondsen en regels: 

Fondsen 
Structuurfondsen 
De wijk Roombeek ligt in het recent nieuw aangewezen Doelstelling 2 gebied, onderdeel stedelijk luik. Voor dit 
gebied is vanuit Brussel voor de periode 2000-2006 een bedrag van Hfl 32 min gereserveerd. Dit bedrag wordt 
vervolgens gecofinancierd met GSB-middelen die Enschede ter beschikking krijgt via het GSB convenant. 
Aandachtspunt is nu dat het plan voor ondermeer de wijk Roombeek om voor de hand liggende redenen opnieuw 
met de Commissie besproken moet worden. 
In gesprekken met de Commissie zou er voor gepleit moeten worden dat een ruimhartig regime wat betreft de 
toepassing van regels zou moeten kunnen gelden, en wellicht aanvullend bijstand vanuit Brussel mogelijk is. 

Rampenbestriiding 
Het Actieprogramma Rampenbestrijding van de EG is een bescheiden programma ( 1,5 MEURO per jaar voor 
medefinancieringsactiviteiten) gericht op het d.m.v, uitwisseling van kennis en ervaring en d.m.v. het gezamenlijk 
ontwikkelen van nieuwe methoden en technieken voor de rampenbestrijding verbeteren van de samenwerking 
tussen de 15 EU-lidstaten. Op die manier wordt de rampenbestrijding in Europa verder ontwikkeld en het niveau 
van veiligheid voor de rampenbestrijders en de Europese burgers verbeterd. Het provramma is niet gericht op of 
bedoeld voor humanitaire hulpverlening of voor wederopbouwactiviteiten. 

Binnen het Actieprogramma bestaat wel een systeem voor wederzijdse bijstandsverlening. De lidstaten kunnen in 
geval van een ramp hier rechtstreeks gebruik van maken; ze kunnen ook de Europese Commissie verzoeken om 
dit voor hun te regelen. Een voorbeeld: als er in Enschede een behoefte was geweest of nog zou ontstaan aan 
specifieke deskundigheid dan zou aan de Europese Commissie verzocht kunnen worden deze deskundigheid 
elders binnen de Europese Unie te zoeken. De kosten zijn overigens in dat geval voor het verzoekende land. 

Overige fondsen 
Andere fondsen zijn naar ons weren (en na overleg met Financiën) niet beschikbaar, de EU heeft wel fondsen 
voor directe noodhulp, maar deze richten zich op landen buiten de EU. Bij de ramp enige tijd geleden in Zuid-
Spanje, waarbij zwaar vergiftigd water een natuurgebied instroomde (Donana), is wel uit de Cohesiefondsen geld 
ingezet, hetgeen ook logisch was, aangezien milieu-bevordering een belangrijke doelstelling van de 
Cohesiefondsen is. Hier ligt wellicht een precedent om binnen dDoelstelling 2 te pleiten voor een additionele " 
bijdrage. 
Bij de aardbeving in Griekenland zijn voorzover ons bekend ook ctuurfondsgelden ingezet. 

Regelgeving 
Er is geen EG-regelgeving op het gebied van vuurwerk. Met enige regelmaat hebben Europarlementariërs de 
afgelopen jaren gevraagd naar initiatieven van de Commissie op het gebied van veiligheid van vuurwerk; dit met 
name naar aanleiding van de import van gevaarlijk Chinees vuurwerk. De Commissie verwijst naar de richtlijn 
algemene productveiligheid (921228). 
Verder is er regelgeving voor de bescherming van werknemers in een gevaarlijke omgeving, waaronder 
omgevingen met gevaren van explosies. We hebben in de korte tijdspanne voor dit advies geen EG-regelgeving 
kunnen vinden die direct betrekking heeft op de situatie zoals zich in Enschede heeft voorgedaan. 

Aanpak wederopbouw door Nederland 
Op korte termijn wordt geinventariseerd welke middelen en op welke wijze ten behoeve van de wederopbouw 
van de wijk kunnen worden ingezet. Belangrijk hierbij is dat de lange termijn aanpak zorgvuldig is afgestemd 
binnen het Rijk, en ook de betrokkenheid van bewoners (eveneens wederopbouw van de sociale infrastructuur is 
aan de orde) goed geregeld wordt. 
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Notitie 
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Afderïng 

AtdeSng 

laa Aede6ng 

Ketunerk Datum 

8 juni 2000 

onderwerp 

Ministersstaf d.d. 13 juni as.:Ramp Enschede - Honorering toezegging Prodi 

Tijdens de ministersstaf van dinsdag 13 juni as. zou u - vanuit uw verantwoordelijkheid voor de Europese 
en internationale zaken - bij minister van Boxtel kunnen bepleiten dat gecoordineerde actie richting de 
Commissie thans snel nodig is. De PVEU - heeft mede op basis van een gesprek tussen P'02,e 

• rtet~mi tlemum oref gt ook meerdere malen gewezen op de noodzaak om snel te handelen-,omdat anders verloren te gaan. Hoewel hard is gewerkt aan een voorstel aan de Commissie (zie 

bijgevoegde notitie aan minister GS]) en recent afspraken zijn gemaakt tussen GSIB, PVEU en CEI over 
het verdere traject (politieke afstemming in Den Haag, tussentiidse brief aan •ip„ 2 el met opaave datum van 
definitief voorsten, is het toch goed als u een signaal afgeeft om het'momentum-z.s.m. te benutten. 

Ter toelichting moge het volgende dienen: 
Naar aanleiding van de ramp in Enschede op 13 mei jl. heeft, . , op 17 mei jl. na zijn bezoek aan 
Enschede toegezegd dat de EU de helpende hand zal bieden-blj e wederopbouw van de getroffen wijk. 
Deze toezegging is door staatssecretaris De Vries de volgende dag schriftelijk bevestigd. In de contacten 
tussen de ;•,p, 2 •e _T• en 1, p,g,e bleek al snel dat er geen additigneel geld 
van de EU`óa• iKbá&r z U-KK rnén Mn esrs; bg Wfoëre rámpsnUáies (Spanje. Hongarije) heeft de EU 
eveneens geen extra geld beschikbaar gesteld. Wei gaf aan dat binnen de voor Nederland 
beschikbare Structuurfondsen mogelijkheden zijn om geinen v r Enschede vrij te maken (a sigaar uit 
eigen doos: dt betekent de betrokkenheid van EZ, VROM, provincies en gemeenten). •1p,2,ei zou dan 
bereid zijn om de vigerende beoordelingscriteria van de Structuurfondsen soepel toe te pássen. Dit heeft de 
PVEU in een brief van 23 mei 11. aan staatssecretaris De Vries laten weten (brief bijgevoegd). Omdat 
minister van Boxtel de verantwoordelijkheid heeft voor het traject-Brussel (Structuurfondsen), heeft de 
PVEU op 25 mei jl. de minister volledigheidshalve een kopie van de brief van 0, ,e gestuurd. 
GSIB heeft de afgelopen weken gewerkt aan de inventarisering van mogelijke opoes om binnen de 
bestaande fondsen ruimte te vinden voor Enschede. GSIB heeft in Brussel een kennismakingsgesprek 
gehad mei de j1 2.e - - . , . • -, 1, verantwoordelijk voor de implementatie van 
Structuurfondsen-,en aáar-tnsene;ae arn ce órae gesteld. De algemene reactie was dat Nederland eerst 
een concreet voorstel op tafel moet leggen, dat bij voorkeur gebaseerd is op een reallocatie van middelen 
binnen Doelstelling 2, INTERKEG of URBAN. 
Als belangrijke optie is thans geïdentificeerd het op een of andere manier gebruiken van de zgn. Interreg-
gelden (zie bijgaande notitie aan MinGSI). De verwachting is nl. dat die gelden op de normale wijze niet 
geheel zullen worden uitgeput. Tegelijkertijd is in overleg met Enschede een inventarisatie gaande van de 
activiteiten ten behoeve van de wederopbouw van de getroffen wijk. Die inventarisatie is nodig om die 
activiteiten te kunnen identificeren (en kosten) de uit de beschikbare Structuurfondsen kunnen worden-
gefinancierd. Die inventarisatie is naar verachting in de week van 13 juni as. gereed. Rond die tijd zou ook 
de politieke afstemming rond moeten zijn, zodat die week een voorstel richting Brussel kan uitgaan. 



Nummer 238 

Agenda projectgroepoverleg Vuurt 

Datum: woensdag 5 juli 2000 

Tijd: 

Lokatie: 

10.00u 

Grondwetzaal 

1. Opening en mededelingen 

2. Verslag d.d. 3 juli 2000 

3. Terugkoppeling IBT d.d. 4 juli 2000 

4. Nazorg 

5. Juridische zaken 

6. Financl5n 

- terugkoppeling 1ST-f d.d. 3 juli 2000 

7. Inspecties 

- terugkoppeling IBT-1 d.d. 3 juli 2000 

- concept-mandaatbesluit externe ondersteuning ]SR 

& Rondvraag 

9. Stutting 

1 0.2.e 



Verslag projectgroep Vuurwerkramp 

Datum: 
Tijd: 

maandag 3jull 2000 
10.00 uur 

Aanwezig: rl 0:2.e ,  
(verstag) 

1. Openingen mededelingen 

t 

2. 

3. 

4. 

5. 

Verslagen d.d. 29 en 30 juni 2000 
Het verslag d.d. 29 juni wordt ongewijzigd vastgesteld. 10 Ze merkt naar aanleiding 

van punt 6, Commissie financiële afwikkeling vuurwerkramp, op dái Enschede niet zonder 
meer genegen lijkt in toekomstige brieven het onderscheid te maken tussen kosten en schade 
in het kader van de afwikkeling van de ramp enerzijds en kosten voor de wederopbouw 
anderzijds. 
Het verslag d.d. 30 juni wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van punt 6, 
onderzoek IBR, wordt opgemerkt dat het niet aan de projectgroep is om te beslissen over 
voorstellen met betrekking tot de uitvoering van het onderzoek door de IBR. 

Informatle-ultwissel Ing 

Nazorg 
Tussenevoluef/e nazorg 
- Me• deelt mede dat SZW het overzicht heeft geretourneerd. 

10. 2. e• beft 0. 2'. J (VWS) over de brief waarin gevraagd wordt informatie over de 
nazorgactivitelten • teveren. 
-l'0.2.e levert nog hedenmiddag het overzicht van de tussenevaluatie met de stand van 
záken op dit moment aan bij 1•P,Z e . 

Juridische zaken 
- Wab 
De stand van zaken van het ~-overzicht zal heden aan de leden van het IBT en het MBT 
worden gezonden. 

-banden 
In bijlage 2 (interviewprocedure) van het plan van aanpak afstemming rijksinspectie-
onderzoeken is opgenomen dat het goedgekeurde interviewverslag, indien geinterviewde 
daarmee Instemt, ter beschikking wordt gesteld aan andere inspecties, het OM en de 
Commissie Onderzoek Vuurwerkramp. •j 0• merkt op dat deze bepaling slechts ziet op de 
actieve openbaarmaking van de interviewverslagen. Wanneer de interviewverslagen worden 
opgevraagd, geldt de ~-procedure, waarin instemming van de geïnterviewde geen 
(doorslaggevende) rol speelt. 

_2,e deelt mede dat de leiding van de Enschedese brandweer brandweerlieden adviseert 
niet n te stemmen met het opnemen van de Interviews en vraagt hoe hiermee moet worden 
omgegaan. Afgesproken wordt dat de Inspecties actief communiceren dat het opnemen van 

1 04-07-2000 



6. 

7. 

L 

9. 

Interviews standaardpraktijk is en niet bedreigender dan woordelijk verslagleggen., 0.2-e zal 

0.2.eJ verzoeken contact op te nemen met de brandweercommandant om de ontstane 
commotie te sussen. 

• exteme ondersteunlnp van Inspecties 
10.2.e stelt, in overleg met;  een concept-mandaterirtgsbesluit voor externe 
nodresteuning van de inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding op, waarin de 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden scherp worden vastgelegd. Het concept-besluit 

wordt in de projectgroep van 5 juli as. besproken. 

Financlén 
l.p 2,R , stelt een notitie op voor de minister van BZK over de Inventarisatie van de kosten 
en de gesignaleerde knelpunten (zo blijkt niet alle schade redelijkerwijs verzekerbaar). In het 
IBT-i hedenmiddag worden de ministeries gevraagd de rekeningen aan te leveren. 

Inspecties 

Rondvraag 

Sluiting 

2 04-07-2000 



Actiepunten projectgroep Vuurwerkramp 
Per dinsdag 4 ]uil 2000 

actie 

ondersteuning Inspectie Brandweerzorg 
en Rampenbestrijding 

projectclaims n.a.v. ramp 

opdracht aan Enschede om 

registratiesysteem op te zetten en te 

koppelen aan GBA 

inventarisatie gevolgen voor staand beleid 

a2aan of an ministeries actie 

he n ernomer n.a.v. 

erapport over Cuiemborg 

'1 0,. 2. e 

• nept- -.- oord op brief gemeente 

E ede Inzake Wrvr 

,q
azoco_ministe[ies 
•0..2.e 

8. _rdinatieo•nbaarmakino_I-ca•rten 
••.e •  

TK-vrg. (SP) Kant Inzake bescherming 

agenten 

WTS normenkader 

Tk-vrg. (pvda) f• O,.Z.e • 

Ontvangen Dossier Culemborg 

Ophelderen onduidelijkheld tussen OM-

Almelo en de gemeente Enschede 

omtr:nt de WOB verzoeken 

erugkoppeling kosteninventarisatie 

Infin 

15 Bji Ensc e ede Informeren naar. 

- Inf - atie, achtergrond over de 14 

non die op de vedopige getuigenlijst 

voor verhoor door letselschade 

advoca - n 

2. Achtergrond van personen die verzoek 

datum 

actiepunt 

projectgroep 

6 juni 

projectgroep 

8 juni 

wanneer 

klaar 

MTBRB 

20 juni 

13 juni 

19juni 

14 juni 

voor AO 2816 

3 juli 

voor AO 28/6 

23 juni 

28 juni 

21 juni en 27 

juni 

21 juni 

21 juni 

22 juni 

27 juni 

behandeling 
In IST-1 en 

terugkoppelin 

g In de 

projectgroep 

 Lt10.2 —. -



y 

" 

Ibben ingediend bij de 
te Ischadeadvocaten. 

1, 0,. • , d 16. Nieuwe datum voor afronding 
--•ni io tie-Inspectie-onderzoeken. 

ocaat zat worden verzocht een 17. 
envattende notitie te schrijven ten 

aanz van het vedopt"atuigenverhoor. 

18. Aahet LCI, 0.2.  . zat worden verzocht 
n op de sitrap waarin 

n 
•Enrschede 

ing warde  gemeentebestaat inspectiebij de -onderzoeken 

z_s.m. 

, 
30 juni 

28 juni 

27 juni 

28 juni 

28 juni 

_,.  

4 

19. 29 juni 29 juni 

20. 

agaa f de brief over verzekerin• van 
llige bwrileden in relatie t• 

Voo rz. s verzonden 
rpos. 

Agenderen r IBT-1 van 3 juli; 

1. WOB- lus van de Interview banden in 

lati ot de weigering van de gemeente 
de esprekken op te nemen. 

. Ve 

over de 

eiden van gespreksverslagen 

all. 
3. Inzet e men voor inspectie-

onderzoeken. 

29 juni 1 - 

, - 

- 

. 
- - < - 

. - 

1 . , 

3 juli 

21. sqe~Je langs departementen over de 

us evaluatie van de nazorgactiviteiten. 

29 juni 

- 

3 juli 

22. 

23. 

Suggesties aan leveren voor de tijdelijke 

vervanging vang 0.2,.e 
Situatie in Enschede waarbij de leiding 

van de brandweer heeft geadviseerd te 

weigeren een interview te laten opnemen 

oplossen 

24. 'Concept-mandateringsbeslutt voor externe 

ondersteuning van de IBR 

29 juni 

3 juli 

3 juli 

7 juli 

4 juli 

5 juli 

3 juli 

3 juli 

3 juli 

3 juli 

25. 

2 > 

Ovekzicht stand van zo' 

t atuatie 

Ilen met VWS, 1a 0,2.e over de brief 

in nazorgactiviteiten 



TOEZEGGINGEN aan TK 

Brief d.d. 16 mei 2000 (TK, 1909-2000,27157, nr. 1) 
p.9: Zodra de bevindingen van de inventarisatie door de Inspectie Milieuhygiëne van de bedrijven 
in Nederland die vuurwerk hebben opgeslagen zijn vastgesteld zal de Tweede Kamer daarover 
worden geïnformeerd (door de minister van VROM). 

p. 11: De minister van BZK zal de Tweede Kamer regelmatig informeren over de voortgang van 
alle relevante ontwikkelingen bij de afwikkeling van de ramp. 

Brief d.d. 29 mei; 2000 
p. 11: De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over de resultaten van de inventarisatie van de 
bedrijven in Nederland die vuurwerk hebben opgeslagen (zie ook brief d.d. 16 mei). 

p. 15: De minister van BZK zal het plan van aanpak afstemming rijksinspectie-onderzoeken aan de 
Tweede Kamer zenden. 
Afgedaan 13 Juni 2000 brief minister van BZK aan TK d.d. 9 juni 2000. kenmerk ES2000l73778 

AO d.d. 31 mei 2000 
Minister geen toezeggingen 

Staatssecretaris: 
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5sFinanciën 

Inspecties 

• lF•ondvraag 

Sluiting 

Nummer 239 

Agenda projec#groepoverleg Vuurwerkramp 

Datum: 

Tijd: 

Lokatie: 

maandag 17 juli 2000 

10.00u 

Frieslandzaai 

10'. 
.t.` Opening en mededelingen 

Verslag d.d. tkjuli 2000 

7"epuntenli st 

10.2. e azorg 

•uridische zaken , 
I 

---% I, 
• 
• 

I  



Nummer 240 

Actiepunten projectgroep Vuurwerkramp 
Per vrijdag 14 juli 2000 

2. 

3. 

actie 

once pt-mandateringsbesluit voor externe 
ondersteuning van de IBR  

Claims BZK n.a.v. ramp 

Opdracht aan Enschede om 

registratiesysteem op te zetten en te 
koppelen aan GBA 

10.2,.e datum 
actiepunt 

6 juni 

29 juni 

3 juli 

10 juli 

In lijn 

In lijn 

7 juli 

14 juli 

week 29 

wanneer 

klaar 

Ligt bij stass 

week 29 

week 28 

7. 

8. 

4. TK-vrg. (SP) Kant inzake bescherming 

agepten 

-vrg. (pvda) Wagenaar 

Suggesties aan leveren voor de tijdelijke 

vervanginq van p•.  

Overzicht activiteiten nazorg ministeries 

Stand van zaken: tussenoverzicht nazorg 

Plannen van aanpak 

Inspectieonderzoeken t.k. aan 

projectgroep leden 

i 

i t 



Nummer 241 

TOEZEGGINGEN aan TK (openstaande activiteiten) 

Brief d.d. 16 met 2000 (TK, 1999-2000, 27157; nr. 1) 

p.g: Zodra de bevindingen van de inventarisatie door de Inspectie Milieuhygiëne van de bedrijven 

in Nederland die vuurwerk hebben opgeslagen zijn vastgesteld zal de Tweede Kamer daarover 

worden geïnformeerd (door de minister van VROM). 

p. 11: De minister van BZK zal de Tweede Kamer regelmatig informeren over de voortgang van 

alle relevante ontwikkelingen bij de afwikkeling van de ramp. 

Brief d.d. 29 mei 2000 

p. 11: De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over de resultaten van de inventarisatie van de 

bedrijven in Nederland die vuurwerk hebben opgeslagen (zie ook brief d.d. 16 mei). 



Nummer 242 

Verslag projectgroep Vuurwerkramp 

Datum: vrijdag 14 juli 2000 

Tijd: 10.00 uur 

Aanwezig: 
Afwezig: 

11 0.2,e 
40.2.é 

r 

T 

1. Openingen mededelingen 

De brief aan de TK zit in de lijn. De financiële paragraaf is er uit gelaten. Tegen de tijd dat 

de Kamer terug Is van reces, zal er een nieuwe brief worden verstuurd. 

2. Verslag maandag 10 juli 2000 

Pagina 2: 

- De brief inventarisatie regelgeving gaat heden uit. 

- De nota normenkader, met informerende functie, is uit. 

Het verslag wordt met bovenstaande aanpassing vastgesteld. 

3. Nazorg 

Het overzicht wordt heden aangepast en aan de IBT-leden gestuurd, met het verzoek 

binnen twee weken te reageren en/of het overzicht aan te vullen. Tijdens het volgend IBT 

zal het worden besproken. 

De informatie m.b.t. de eerste rapportage van het gezondheidsonderzoek wordt aan 

t1-Q,2je j doorgegeven. Tevens wordt bij hem geïnformeerd hoe en door wie de 
hulpverleners worden uitgenodigd. 

Donderdag 20 juli is 1,O,2, e, . in Enschede. Mogelijk dat hij nog even een kijkje wil nemen. 

4. Juridische Zaken 

5. Financiën 

Volgende week volgt overleg over de personele inzet. 

6. Inspecties 

Er is speciale aandacht voor de relatie inspectie-onderzoeken en OM. Het OM onderzoekt 

het brandweer-optreden. Dit kan namelijk voor het IBR onderzoek. de reconstructie, negatief 

uitpakken. 

De OvJ heeft IBR verzocht om een inspecteur te leveren voor bovenstaand onderzoek. Dit 

verzoek wordt om twee redenen afgewezen. Ter eerste omdat dit zou inhouden dat de 

inspecteur in kwestie ineens een opsporingstaak zou krijgen, terwijl normaliter alleen sprake 

is van leermomenten zoeken. Een tweede reden is het feit dat IBR geen mensen meer 

beschikbaar heeft. 

102e heeft over bovenstaande een nota geschreven aan MinBZK en de stass. 

1 



7. Rondvraag 

8. Sluiting 

2 



10. .e 
Agenda projectgroepoverleg WurwerktaiiiiN 

Datum: maandag 24 juli 2000 

Tijd: 

Lokatie: 

10.00u 

Frieslandzaal 

1. Opening en mededelingen 

2. Verslag en actiepuntenlijst 

a. Verslag d.d. 20 juli 2000 

b. Actiepuntenlijst 

3. Nazorg 

a. brief VWS over gezondheidsonderzoek (wordt ter vergadering uitgedeeld) 

4. Juridische zaken 

b. Financiën 

a. Commissie financiële afwikkeling vuurwerkramp d.d. 20 juli 2000 

6. Inspecties 

a. Onderzoek OM naar brandweeroptreden 

b. Overleg onderzoekers d.d. 21 juli 2000 

7. Rondvraag 

a. bezoek bewindspersonen aan Enschede 

S. Sluiting 

Nummer 243 



Nummer 244 

Verslag projectgroep Vuurwerkramp 

Datum: 

Tijd: 

Aanwezig: 

Afwezig: 

donderdag 20 juli 2000 

10.00 uur 

1. 

2. 

3. 

Openingen mededelingen 

Verslag d.d. 17 juli 2000 

Aan punt 4a), p. 2, wordt als laatste zin toegevoegd: Dat wordt voorbereid in overleg met 
een aantal andere bewindspersonen, onder wie de staatssecretaris van. 

Het verslag wordt met inachtneming van deze aanvulling vastgesteld. 

b) actlepuntenoverzlcht 

- ad 1, claims BZK n.a.v, ramp: i0-2- vraagt naar aanleiding van een rekening van het LCZ 
voor het reinigen en repareren van slangen voor Enschede of dit soort rekeningen wordt 

opgenomen in claims. 
0.1é E deelt mede dat alle betrokken afdelingenfonderdelen zelf bijhouden welke 

ó en zq maken in het kader van de afwikkeling van de ramp. F&E brengt alle kosten 

bijeen in een totaaloverzicht. De afdelingen betalen zelf de rekeningen. 7 -9 hoeft alleen te 
tekenen voor rekeningen van projectkosten. In de daim zijn opgenomen de directe kosten 

van het project, extra kosten van de [SR en IP, kosten van het, kosten op grond van artikel 

25 van de Wet rampen en zware ongevallen, kosten voor de commissie financiële 

afwikkeling vuurwerkramp en kosten die wel in relatie staan tot de ramp, maar niet in een 

van bovengenoemde categorieën zijn in te delen (het zgn. grijze gebied). 

10.2.e  deelt mede dat op 24 juli as. overleg plaatsvindt tussen Financiën en 
FErBZK over de BZK-claim., -2.e deelt mede dat de lijn die tot nu gevolgd is om zo veel 

mogelijk kosten op het conto van Enschede te schrijven, omdat het kabinet waarschijnlijk 
meer genegen is kosten aan Enschede te vergoeden dan aan ministeries. 

- ad 4, vervanging liaisons: heden onderwerp van overleg tussen j 

- ad 9, opdrachtverlening aan BCE: wordt heden ingebracht in de Commissie financiële 

afwikkeling vuurwerkramp. Aan BCE zal worden gevraagd gemotiveerd aan te geven 
waarom het niet mogelijk is een totaaloverzicht van de schade als gevolg van de ramp op 

te stellen. 

Nazorg 

a. overzicht tussenevaluatie nazorg 
_ .!. e merkt op dat het overzicht op een aantal punten aanvulling behoeft en dat de 

consistentie tussen de onderwerpen die wet en die niet in de Handleiding 

• 

1 



4. 

5. 

6. 

Rampenbestrijding en het Nationaal Handboek Crisisbeheersing zijn opgenomen bezien 

moet worden. 
Wellicht moeten de categorieën in beide documenten ruimer worden omschreven (bijv. n 

ook in financieel opzicht). 

1 1., 0 2.e zal 4 0.75e en io.1é vragen het overzicht aan te vullen en aan te passen. 

e deelt mede dat hil en 10. ; een voorstel voor een terugblik op de 
prproje'ctorganisatie zullen inbrengen n de projectgroep. 

b. bezoek bewindspersonen aan Enschede 
Dit onderwerp wordt geagendeerd voor 24 juli as. 

Juridische Zaken 
t10,2,e ° deelt mede dat hij afschriften van ~-beschikkingen heeft ontvangen van 
VRÓM•10.2,,e Jwerkt aan een notitie over de bestuurlijke boetes dien zijn opgelegd aan 
twee gemeenten die aanvalsplannen niet op orde hadden. 

Flnancién 
a. Commissie financiële afwikkeling vuurwerkramp 

0.2,e J stelt voor dat Deloitte en Touche de kosteninventarisatie van Enschede ende
inventarisatie van relevante regelingen door het rijk integreert tot een totaaloverzicht. 

ziet als inzet in de vergadering van de commissie van hedenmiddag het daarheen te 
geleiden dat de commissie een totaaloverzicht opstelt van de kosten; en om Enschede een 
voorschot toe te zeggen ter grootte van een gedeelte van de vaststaande, onderbouwde 
kosten. 

b. aanspreekpunt financiële zaken 

•1 0.2.e is aanspreekpunt financiële zaken. 

Inspecties 
e. onderzoek OM naar brandweeroptreden 
10,, é— deelt mede dat de officier van justitie te Almelo wellicht bij de brandweer in 
Enschede gaat uitleggen waarom het OM zijn onderzoek uitbreidt naar het 
brandweeroptreden en welk gebruik het OM kan maken van de banden van de interviews 
(wel als aanleiding voor strafrechtelijk onderzoek, niet als bewijsmateriaal). 

zal in overleg met CZW nagaan of het op grond van de Wob mogelijk is 
openbaarmaking van de banden van de interviews te weigeren. Hij zal navragen hoe is 
geregeld dat de banden die het COT heeft van de interviews van het onderzoek naar de 
totstandkoming van de CAO-politie niet openbaar hoefden te worden gemaakt. 

De minister van BZK heeft ingestemd met het niet beschikbaar stellen van een inspecteur 
van de IBR aan het OM. De officier van justitie gaat het nu hogerop spelen. •[162,e 

gaat in overleg met 10.2.E 
o,zvan mening dat eerst e inspecties hun onderzoek afronden, waarna het OM zijn 
onderzoek kan doen. Op die manier zijn er geen problemen met het beschikbaar stellen 
van een ]BR-inspecteur aan het OM. 
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•', ,2,e] deelt mede dat de IBR geen reconstructie zal publiceren als het OM aangeeft 

over informatie te beschikken die niet overeenkomt met de 1BR-gegevens. 

b. banden van de Interviews 

k O. .e heeft een brief geschreven aan de minister van BZK over het bewaren van de 
banden van de interviews. 

c. witte vlekken 

Vrijdag 21 juli vindt overleg plaats tussen de onderzoekers van de betrokken inspecties, 

waarin wordt bekeken of er witte vlekken in het onderzoek zijn. Mocht dat het geval zijn, 

dan worden die ingevuld. 

Rondvraag 

4¢ 2.e_ , deelt mede dat het hem niet bekend is of de bedankbrief aan buitenlandse 
hulp•verleners is uitgegaan. Hij gaat dit na. 

Sluiting 

7. 

8. 

3 



Actiepunten projectgroep Vuurwerkramp 
Per donderdag 20 ]uil 2000  

datum 

actiepunt 

wanneer 

klaar 

wie actie 

3 juli week 29 Overzicht tussenevaluatie activiteiten 

nazorg ministeries 

P ,22-e] 1. 

20 juli 20 juli 10.2.e Nagaan Wob-regime voor banden van 

Interviews 

2. 

`lij.2.e,' 
s 

27 juli 20 juli Terugblik projectorganisatie 3. 

TOEZEGGINGEN aan TK (openstaande activiteiten) 

Brief d.d. 16 met 2000 (TK, 1999-2000, 27157, nr. 1) 

p.9: Zodra de bevindingen van de inventarisatie door de Inspectie Milieuhygiëne van de bedrijven 

in Nederland die vuurwerk hebben opgeslagen zijn vastgesteld zal de Tweede Kamer daarover 
worden geinformeerd (door de minister van VROM). 

p. 11: De minister van BZK zal de Tweede Kamer regelmatig informeren over de voortgang van 

alle relevante ontwikkelingen bij de afwikkeling van de ramp_ 

Brief d.d. 29 mei 2000 

p. 11: De Tweede Kamer wordt geinformeerd-over de resultaten van de inventarisatie van de 
bedrijven in Nederland die vuurwerk hebben opgeslagen (zie ook brief d.d. 16 mei). 



AGENDA PROJECTGROEP VUURWERKRAMP 

donderdag 20 juli 

9u persconferentie eerste rapportage gezondheidsonderzoek, gevolgd door 

voorlichting aan bewoners en hulpverleners 

projectgroep 

Commissie financiële afwikkeling vuurwerkramp te Enschede 

10-11u 

15u 

maandag 24 juli 

10-11u projectgroep 

donderdag 27 juli 

10 -11 u projectgroep 

maandag 31 juli 

10-11u projectgroep 

donderdag 3 augustus 

10 -11 u projectgroep 

maandag 7 augustus 

10-11u projectgroep 

donderdag 10 augustus 

10-11u projectgroep 

maandag 14 augustus 

10 -11 u projectgroep 

woensdag 16 augustus 

12-13.30u 

13.30-15u 

15-16.30u 

IBT-I 

IBT-f 

IBT-j 

Utrechtzaal (incl. lunch) 

Utrechtzaal 

Utrechtzaal 

donderdag 17 augustus 

10 -11 u projectgroep 



maandag 21 augustus 

10 -11 u projectgroep 

donderdag 24 augustus 

10 -11 u projectgroep 

maandag 28 augustus 

10 -11 u projectgroep 

dinsdag 29 augustus 

12-13u IBT (incl.lunch) 

woensdag 30 augustus 

12.30-13.30u MBT (incl.lunch) 

donderdag 31 augustus 

10 -11 u projectgroep 

vrijdag 1 september 

brief aan vaste commissie voor BZK in Ministerraad 

maandag 4 september 

brief aan vaste commissie voor BZK verzenden 

10-11 u projectgroep 
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Nummer 245 

Agenda projectgroepoverleg Vuurwerkrarr, 

Datum: 

Tijd: 

Lokatie: 

donderdag 27 juli 2000 

10.00u 

Frieslandzaal 

1. Opening en mededelingen j 

2. Verslag en actiepuntenlijst . 

a. Verslag d.d. 24 juli 2000 { 

b. Actiepuntenlijst 

3. Nazorg 

i 

4. Juridische z• 
s  - 

10. 2.e 

e 
5. Financiën   

■ 

a. Commissie financiële afwikkeling vuurwerkramp: overleg SZW 

6. Inspecties 

7. Rondvraag 

8. Sluiting 

10.2.e 
0.2.e 



Verslag projectgroep Vuurwerkramp 

Datum: maandag 24 juli 2000 

Tijd: 10.00 uur 

Aanwezig: 
Afwezig: 4 ,00  ' 2  ' p. 

1. Opening en mededelingen 

2. Verslag en actiepuntenoverzicht 

a. verslag d d. 20 ]uil 20W 

- ad 2: na 'staatssecretaris van' wordt toegevoegd: BZK 

- ad 4: de alinea komt te luiden: 10,2_e  deelt mede dat hij een afschrift van een Wob-
beschikking heeft ontvangen van VROM. } Q,2 e werkt aan een notitie over de 

bestuurlijke boetes die zijn opgelegd aan twee gemeenten die aanvalspannen niet op orde 

zouden hebben. 

b. actiepuntenoverzicht 

Aan het actiepuntenoverzicht worden toegevoegd: het bezoek van de bewindspersonen 

van BZK aan Enschede -e] en het begeleiden van de publiciteit rond de Inspectie-

onderzoeken1'0.2.e } 

3. Nazorg 

a. brief VWS over gezondheidsonderzoek 

In de brief van VWS over het gezondheidsonderzoek (d.d. 13 juli) wordt er melding van 

gemaakt dat naar aanleiding van een artikel dat in Alert zal verschijnen leidinggevenden 

deelname van hun medewerkers aan het gezondheidsonderzoek boycotten dan wel 

ontraden. 

10,2.e  ) zal contact opnemen mef$0.2.e 
terzake te verkrijgen. f• Q,2.e 

om concrete gegevens 

, 

4. Juridische Zaken 

a. openbaarheid bandopnames van Interviews 

deelt mede dat hij met•0,1y8 . - ,1(CZW) heeft overlegd over openbaarheid 
van de bandopnames van de interviews. Zolang het onderzoek loopt kan openbaarmaking 

van de banden worden geweigerd op grond van artikel 10, tweede lid, onder d, van de 

Wob (het belang van openbaarheid weegt niet op tegen inspectie, controle en toezicht door 

bestuursorganen). 

Daarna kan openbaarmaking van de banden worden geweigerd op grond van artikel 10, 

tweede lid, onder e en g (openbaarheid weegt niet op tegen de eerbiediging van de 

persoonlijke levenssfeer, resp. tegen het voorkomen van onevenredige benadeling (i.c. 

psychisch) van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen 

dan wel van derden. 

Na verloop van tijd zal het belang van openbaarmaking relatief zwaarder gaan wegen. 

1 



Een en ander geldt uitsluitend voor openbaarmaking van de banden; niet voor 

openbaarmaking van de schriftelijke verslagen ban de interviews. 

Openbaarmaking van de banden zal pas plaatsvinden nadat betrokkenen hun zegje 

hebben kunnen doen. Betrokkenen kunnen openbaarmaking niet (zelf) tegenhouden, maar 

kunnen wet naar de rechter. 

UW21é-1 zal dit onderdeel van de brief van burgemeester Mans beantwoordeni• Q..e ---11 V  
b. onderzoek OM naar brandweeroptreden 

p.2.e heeft met de officier van justitie te Almelo overlegd of die bereid is om uitleg te 
geven over de uitbreiding van het onderzoek door het OM naar het brandweeronderzoek. 

De OvJ voorziet dat hij niet op alle vragen antwoord kan geven en is daarom niet bereid 

uitleg te geven, ->10—.2,é—] zal hem vragen aan de brandweercommandant, in aanwezigheid 
van 10 en evt. (1Q,;-1 uitleg te geven. 

10.2.e fial een passage terzake schrijven voorde brief aan burgemeester Mans. 

c. ~-verzoeken 

•1 D.2..e,l deelt mede dat het Wob-verzoek van •Z0.e  j zoek is. R y2.e zal bij de 
registratuur nagaan of het ~-verzoek In het archief is opgenomen. 

Fínanclën 

a. Commissie financiële afwikkeling vuurwerkramp d. d. 20 juli 2000 

-110.2.e ,' deelt mede dat het belangrijkste onderwerp van de afgelopen bijeenkomst 

het al dan niet effectueren van de akten van cessie was. Aan het effectueren van de akten 

van cessie zijn administratieve en psychische nadelen verbonden. Op grond daarvan neigt 

de commissie er naar de gemeente te adviseren de akten van cessie niet te effectueren. 

Het rijk heeft hier bezwaren tegen, omdat de akten van cessie op grond van de Algemene 

bijstandswet. waarop de gemeentelijke regelingen zijn gebaseerd, wel moeten worden 
geëffectueerd. 
Er is wellicht een mogelijkheid de regelingen op grond van de Abw om te zetten naar een 

gemeentelijke regeling, die gefinancierd wordt uit de middelen van het Nationaal 

Rampenfonds. 

De staatssecretaris van SZW zal worden gevraagd hiermee in te stemmen. 

- De commissie zal adviseren over een 'autoregeling '. De kosten hiervan bedragen 6,5 ton 
en kunnen worden gefinancierd door het NRF. 

- BCE zal een overzicht van de schades en aantallen getroffenen geven. BCE merkte op 

dat de ramingen van de totale schade lager worden. 

b. brief Enschede over voorschot en wederopbouw • 1 U .  • e 
PU-•e heeft met M Q,.2 e ,  (dGSIB) en l"4';2.e (dFEZ) afgesprokèWZ-fait Ënschede in het 
antwoord op de brief zal worden verzocht in de toekomst afzonderlijke brieven te schrijven 

voor de afwikkeling van de ramp en voor de wederopbouw. 

Inspecties 

a. onderzoek OM naar brandweeroptreden 

Zie punt 4b. 

5. 

6. 

2 



b. overleg onderzoekers d. d. 21 juli 2000 

0,.2.p• koppelt terug uit het overleg. 
- In het overleg Is geconstateerd dat er enkele witte vlekken zijn. Het LCI zal ten behoeve 

van het IBT-i d.d. 16 augustus 2000 een notitie voorbereiden waarin wordt voorgesteld om 

sommige witte vlekken alsnog in te vullen (bv. de registratie van vermisten) en andere niet 

(bv. afwikkeling van de schade). 

- De reconstructies van de deelonderzoeken worden afgestemd om te komen tot een 

consistente gemeenschappelijke reconstructie. De onderzoekers is verzocht op 7 augustus 

het materiaal beschikbaar te stellen aan li -0.2.e l opdat hij de hoofdlijnen daaruit kan 
distilleren voor de gemeenschappelijke reconstructie. 

P° 2,e, waarschuwt ervoor te veel verantwoordelijkheid bij een persoon te leggen. 
- Het LCI stelt een notitie op waarin het MBT inzicht wordt verschaft in de mogelijke 

gevolgen van publicatie van de inspectie-reconstructie en -rapporten voor het 

strafrechtelijk onderzoek. Het MBT zal worden gevraagd hoe hiermee om te gaan. De 
notitie wordt volgende week in de projectgroep besproken en daarna via het IBT-i en het 

IBT aan het MBT voorgelegd. 

Rondvraag 

e. bezoek bewindspersonen aan Enschede 

Komt terug op een volgende vergadering. 

b. liaison 

O 2 e deelt desgevraagd mede dat de gemeente heeft aangegeven een liaison in de 

vakantieperiode niet nodig te achten. Daarna wordt de aanwezigheid van een liaison op 
prijs gesteld, maar kan worden volstaan met aanwezigheid van 2 á 3 dagen per week. De 

werkzaamheden van de liaison zullen dan met name gericht zijn op de zware 
onderwerpen, zoals afwikkeling van de schade en de wederopbouw. 

C. vervanging l° 0.2 . e 
F 5• zal as. donde__r ág ,l•0.Zieil vervangen. L 

Sluiting 

7. 

& 

3 



Actiepunten projectgroep Vuurwerkramp 
Per maandag 24 juli 2000 

1. 

actie 0 . 2 . e datum 
actiepunt 

3 juli Overzicht tussenevaluatie activiteiten 

nazorg ministeries 

2. liman Wob-regime voor banden van 20 juli 

interviews 

3. Terugblik projectorganisatie 20 juli 

4. Bezoek bewindspersonen aan Enschede 24 juli 

5. Publiciteit rond inspectie-onderzoeken 24 juli 

6. Beantwoording brief Mans over bewaren 24 juli 

van bandopnames interviews 

wanneer 

klaar 

week 29 

20 juli 

27 juli 

auqustus 

continu 

proces 

25 juli 

24 juli 

24 juli 

24 juli 

24 juli 

31 juli 

31 juli 

.7---•Wa—gaan Wob-verzoek W,2 :e ' j 

8. Notitie tbv IBT-i d.d: 16 augustus over 

witte vlekken inspectie-onderzoeken 

9. Notitie tbv MBT d.d. 30 augustus over 

gevolgen publicatie 

reconstructiefinspectierapporten voor 

onderzoek door OM 

TOEZEGGINGEN aan TK (openstaande activiteiten) 

Brief d.d. 16 mei 2000 (TIK, 1989-2000, 27157, nr. 1) 

p.9: Zodra de bevindingen van de inventarisatie door de Inspectie Milieuhygiëne van de bedrijven 

in Nederland die vuurwerk hebben opgeslagen zijn vastgesteld zal de Tweede Kamer daarover 
worden geïnformeerd (door de minister van VROM). 

p. 11: De minister van BZK zal de Tweede Kamer regelmatig informeren over de voortgang van 
alle relevante ontwikkelingen bij de afwikkeling van de ramp. 

Brief d.d. 29 mei 2000 

p. 11: De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over de resultaten van de inventarisatie van de 

bedrijven in Nederland die vuurwerk hebben opgeslagen (zie ook brief d.d. 16 mei). 



AGENDA PROJECTGROEP VUURWERKRAMP 

maandag 24 juli 

10 -11 u projectgroep 

donderdag 27 juli 

10-11u projectgroep 

maandag 31 juli 

10 -11 u projectgroep 

donderdag 3 augustus 

10-11u projectgroep 

maandag 7 augustus 

10-11u projectgroep 

donderdag 10 augustus 

10-11U projectgroep 

maandag 14 augustus 

10-11u projectgroep 

woensdag 16 augustus 

12-13.30u IBT-i 

13.30-15u IBT-t 

15-16.30u IBT-j 

donderdag 17 augustus 

10-11U projectgroep 

maandag 21 augustus 

10-11u projectgroep 

donderdag 24 augustus 

10-11u projectgroep 

Utrechtzaal (incl. lunch) 

Utrechtzaal 

Utrechtzaal 



maandag 28 augustus 

10-11u projectgroep 

dinsdag 29 augustus 

12-13u IBT (incl. lunch) 

woensdag 30 augustus 

12.30-13.30u MST RVD-zaal (ministerie van AZ) (incl. lunch) 

donderdag 31 augustus 

10-11u projectgroep 

vrijdag 1 september 

brief aan vaste commissie voor BZK in Ministerraad 

Begin september 

debat in gemeenteraad Enschede over vergunningendossier 

maandag 4 september 
brief aan vaste commissie voor BZK verzenden 

10-11 u projectgroep 
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Agenda projectgroepoverleg Vuurwerkramp 

Datum: maandag 27 november 2000 

Tijd: 

Lokatie: 

10.00 u 

Drenthezaal 

1. Openingen mededelingen 

2. Verslag en actiepuntenlijst 

a. Verslag d.d. 23 november 2000 

b. Actiepuntenlijst 

3. Juridische zaken 

a_ Getuigenverhoren 

b. IBT-J van a.s. woensdag 29 november 

4. Financl8n 

a. IBT-F van a.s. woensdag 29 november 

5. Inspecties 

a. IBT-1 van a.s. woensdag 29 november 

8. Kabinetsstandpunt vuurwerkramp 

7. Voorlichting 

8. Wederopbouw 

9. AO-dossier 

10.Rondvraag 

11.Sluiting 



Verstag projectgroep Vuurwerkramp 

Datum: 

Tijd: 

donderdag 23 november 2000 

10.00 uur 

Aanwezig: 1*,,-.0..,.2 .e ,..,.-,. 
Afwezig: 

1. Opening en mededelingen 

i90.2,e j opent de vergadering met de mededeling dat de vergadering van maandag jl, geen 
doorgang heeft gevonden omdat de aanwezigheid van de leden te gering was. 

Verder geeft  e 1 aan dat de voortgangsrapportage heden naar de TK zal gaan. (noot 

verslaglegger bericht is vrijdag naar TK gegaan), Deze week is er verschillende malen gesproken tussen BZK, 

EZ en IRFJFIN over de Bedrijfsschaderegeling en welke passage hierover in de brief opgenomen moest 

worden. Uiteindelijk is met Instemming van do stass van EZ een tekst opgenomen. 

2. Verslag en actiepunienoverzicht 

a Verslag bijeenkomst d. d. verslag 16 november 2000 

Pagina 1. Het verslag was van donderdag 16 november 2000 

pagina 2, punt 5 M .:2.' wordt vervangen door 0,2, 

Pagina 2, punt 4 Art 11 BR Wet; Regeling 1V; m.b_t. inboedel schade - weg 

Verslag wordt vastgesteld. 

b, Actiepuntenoverzicht 

Actiepunt 4: Op verzoek van protocol zal een notitie volgen over doel, Inhoud, etc. van een bezoek 

van de minister aan Enschede. 

Actiepunt 6: actiepunt wordt PM 

Actiepunt 23: offerte procedure gaat in de week van 27 november van start. 

Actiepunt 29: is gebeurt afvoeren van de actiepuntenlijst 

Actiepunt 32: Brief van de VC BZK mot verzoek om toelichting tekort hulpverleners in Ede. '••,•• •,• p•,u;•ss r eert 

aan dit uitgezet te hebben bij VWS. Projectsecretariaat zal heden stand van zaken achterhalen. 

Actiepunt 33: De planning voor 2001 zal aan de orde komen in de diverse Ibt's 

Actiepunt 37: i 0: maakt heden een afspraak te komen met de Enschede en Overijssel inzake de 

financiën. 

3. Juridische Zaken 

Cr is een WO"erzoek binnengekomen bij BZK van het radio-1 -journaal inzake de vervanging van de 

secretaris- van de COV. Verwacht wordt dat hot verzoek wordt gehonoreerd. (noot verslaglegger. Na de 

vergadering is bekend geworden dat hot verzoek slechts ten dele wordt gehonoreerd en dat de 

correspondentie niet wordt vrijgegeven) 

geeft aan verleden week een WOB-verzoek van RTL4 te hebben ontvangen inzake de 

onderliggende bronnen aan de reconstructie van de ramp. In overleg met F-2•_61 is een negatieve beschikking 

opgemaakt met als hoofdlijnen: 

1 



1,0-- 2.e 
1•W+•eke•rz08R; 

2. opsporings belang; 

3. in tegenspraak met de afspraken mot geinterviewden dat de verslagen pas openbaar worden wanneer de 

gehele analyse is afgerond en de rapporten openbaar zijn, 

1 r; maakt melding van een brief van h90 :2.,.•,m.•,,,•, ••„ ••,.••, ••=4,,r••,r waarin, via de landsadvocaat. 

do Staat aansprakelijk wordt goeteld voor do ramp in Ereschede. Landsadvocaat en betrokken departementen 

zulten in afstemming komen tot een reactie. 

a. Getuigenverhoor 

Jongstleden maandag heeft de eerste dag van het voorlopig getuigenverhoor plaatsgevonden. a• is hierbij 

namens BZK aanwezig geweest. Tevens waren van rijkswege aanwezig vertegenwoordigers van Defensie en 

VROM. 

4. Financiën 

1'0<2:é koppelt terug uit de Cf'A. Inzake de bedrijvenregeling is afgesproken dat de lijn zoals deze door BZK 

werd uitgedragen do te volgen lijn is. Verder is afgesproken 8 december voor de laatste maal bijeen te komen 

en de voorzitter van de Commissie heeft BenW Enschede verzocht de Commissie vooralsnog niet op te 

heffen, maar in stille te laten bestaan zodat indien er zich nog gelegenheden voor doen een beroep op de 

commissie gedaan kan worden. 

5. 

f,oZe 

Inspecties 

geeft aan dat hij een defnitieve eindrapportage in december niet haalt - door hoor/wederhoor en 

door logistieke traject-. Hij verwacht begin januari de definitieve eindrapporten te kunnen publiceren.. 

Afgesproken wordt om de definitieve verschijningsdatum op 6 december in hef MRT vast le stellen en op 12 

december in het AO kenbaar te maken. Maandag a.s. hebben , v 2,e ••,Z o en P,, . er  een overleg tgj de 
minister ter voorbereiding op de ontmoeting van de minister met zal 

nader informeren over de precieze aanvangsfijd van het overleg. 

6. Kabinetsstandpunt vuurwerkramp 

"•,aJ geeft aan dat iedereen aan de gang is. Er zijn afspraken gemaakt over de werkwijze. Het eerder 

besproken raamwerk wordt gevuld. 9 e ,,e geeft aan de interdepartementale leidraad heden uit te doen, 

gevolgd door een belrondje om te bezien hoe de stand van zaken is bij de verschillende departementen. 

7. Voorlichting 

8. Wederopbouw 
geelt aan dat verwacht wordt dat het convenant Wederopbouw in de eerste week van december 

getekend gaat worden. 

S. Rondvraag 

e,,. geeft aan dat er In test een brand is geweest waarbij ook vuurwerk de lucht in is gevlogen. 

Via (1.0.2.1 bij de brugemeester achterhaald dat dit gaat om een aantal vuurwerkpakketten die illegaal 

opgeslagen waren. 

2 



10. Stuiting 

110-.2. e - sluit de vergadering 

3 
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Actiepunten Projectgroep Vuurwerkramp 
Per vrijdag 24 november 2000 

actie i •, V 
1 

r • 
 - 

3. 

4. 

6. 

Voorbereiden Kabinetsstandpunt nav 

onderzoeken 

Voorbereiden bezoek minBZK aan Enschede 

Indicatie indirecte kosten vuurwerkramp 

(inspecties WRi k). Opstellen voorstel 

. 

t 

F ' ' ' 

wanneer 

gereed 

6 dec 

PM 

pm 

datum 

actiepunt 

21 sept 

14 sept 

21 sept 

i 

f 

PM 

z.s.m. 

14. 

23. 

24. 

25. 

23 okt 

2 nov 

2 nov 

Overleg met voorlichters inzake de publicatie 

van de eindrapporten Inspecties 

Evaluatie project vuurwerkramp 

Contact met de voorlichters van Enschede en 

Overijssel inzake de getuige~oren 

• Contact Enschede en OM inzake inwilligen 

van ~-verzoeken daar OM beslag op 

bepaalde archieven heeft opgeheven 

• Minister BZK informeren vooraf aan het 

eerste getuigeverhoor op 20 november , 

l 
j 
I 

2 nov 

2 nov 

9 nov 

20 nov 

27. 

r 

i 

P ' 

k 

j - 

! - 

• Contact met CZW inzake een 

contactpersoon BZK voor de 

getuigenverhoren 

• Oplossing OBRB inzake een juridisch 

medewerker voor de back-up vang 

• overzicht te horen getuigen 

• Contact landsadvocaat over i-ana yses 

2 nov 

2 nov 

13 nov 

16 nov 

20 nov 

6 nov 

16 nov 

20 rrov 

j 

2 nov 

6 nov 

1 6 nov 

6 nov 

9 nov 

9 nov 

[ - 

s • , , 

;' 
i 

i - - 

` 

# 

Voorbereiden bezoekifo Z é aan minBZK 

(o.a.voorstellen dat• v é i en"— het 

gesprek aanwezig zullen zijn) 

Voorbereiden AO 12 december 18.00-20.00 uur 

Plannig project januari 2001 

Opzet outline tbv betrokken ministeries 

Bijeenkomst initieren klantvolg systeem 

contact gemeente en provincie inzake bijdrage 

COV 

30. 

32. 

33. 

34- 

35- 

37. 

29 nov 

3 dec 

16 nov 

9 nov 

PM 

16 nov 

20 nov 

16 nov 

9 nov 

13 nov 

Kosten intern BZK bezien per onderdeel 

oortact Defensie inzake de BAM rapporten 

38. 

39. 



AGENDA Projectgroep VUURWERKRAMP 

vrijdag 17 november 

Concept voortgangsbericht in MR 

maandag 20 november 

10-11 u PG Overijsselzaal 

Versturen voortgangsbericht aan TK 

donderdag 23 november 

10-11 u PG Groningenzaal 

maandag 27 november 

10-11 u PG Drenthezaal 

dinsdag 28 november 

Overteg MinBZK en h; ; g3 

woensdag 29 november 

13-14u 

14.15-15.15u 

15.30-16.30u 

IBT-1 

IBT-F 

IBT-J 

Van Hogendorpzaal 

Spinozazoal 

Van Hogendorpzaal 

donderdag 30 november 

10-11 u PG Drenthezaal 

Begin december 

Convenant Wederopbouw 

donderdag 14 december 

10-11u PG Drenthezaal 

vrijdag 15 december 

Concept voortgangsbericht in MR 

maandag 18 december 

10-11u PG Noord Brabantzaal 

Versturen voorgangsbericht aan TK 

donderdag 21 december 

10-11 u PG Noord Brabantzaal 

donderdag 4 januari 

10-11 u PG Drenthezaal 

maandag 8 januari 

10-11u PG Groningenzaal 

donderdag 11 januari 

10-11 u PG Groningenzaal 

maandag 15 januari 

10-11 u PG Groningenzaal 

donderdag 18 januari 

10-11 u - PG Groningenzaal 

maandag 4 december 

10-11 u PG Noord Brabantzaal 

Groningenzaat 

dinsdag 5 december 

9.30-11u 

12.30-14u 

IBT Utrechtzaat 

Voorbespreken AO met MinGS1 

woensdag 6 december 

14-15.30u MBT H1506 (NCC) 

Groningenzaal 

Groningenzaal 

maandag 22 januari 

10-11 u PG 

donderdag 25 januari 

10-11 u PG 

maandag 29 januari 

10-1 lu PG 

donderdag 1 februari 

10-11u PG 

maandag 5 februari 

10-11 u PG 

donderdag 8 februari 

10-11 u PG 

maandag 12 februari 

10-1 lu PG 

donderdag 7 december 

10-11 u PG Noord Brabantzaal 

maandag 11 december 

10-11 u PG Drenthezaal 

dinsdag 12 december 

18-20u AO Tweede Kamer 

Drenthezaal 

Groningenzaal 

Drenthezaal 

Drenthezaal 



donderdag 15 februari 

10-11 u PG Drenthezaal 

maandag 19 februari 

10-1 lu PG Groningenzaal 

donderdag 22 februari 

10-11u PG Drenthezaal 

maandag 26 februari 

10-1 lu PG Drenthezaal 

donderdag 1 maart 

10-11u PG Drenthezaal 

maandag 5 maart 

10-11u PG Groningenzaal 

donderdag 8 maart 

10-11u PG Drenthezaal 

maandag 12 maart 

10-1 lu PG Drenthezaal 

donderdag 15 maart 

10-1 lu PG 

maandag 19 maart 

10-11u PG 

donderdag 22 maart 

10-11 u PG 

maandag 26 maart 

10-11u PG 

Drenthezaal 

Groningenzaal 

Drenthezaal 

Drenthezaal 

donderdag 29 maart 

10-11 u PG 

maandag 2 april 

10-11u PG 

donderdag 5 april 

10-11u PG 

maandag 9 april 

10-11u PG 

Drenthezaal 

Groningenzaal 

Drenthezaal 

Drenthezaal 

donderdag 12 april 

10-11u PG 

maandag 16 april 

10-tiu PG 

donderdag 19 april 

10-11u PG 

maandag 23 april 

10-11u PG 

donderdag 26 april 

10-11u PG 

maandag 30 april 

10-11u PG 

donderdag 3 met 

10-11u PG 

maandag T mei 

10-11u PG 

donderdag 10 mei 

10-11u PG 

Drenthezaal 

Groningenzaal 

Drenthezaal 

Drenthezaal 

Drenthezaal 

Groningenzaal 

Drenthezaal 

Drenthezaal 

Drenthezaal 
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Nummer 247 

Notitie Onderwerp 

Dossier kamerdebat 
Vuurwerkramp 
24 en 25 april 2001 

Aan 

minBZK 
minGSI 
stassBZK 

Van 

Lijnparaaf 

PI vw•1 Q.2.,e1l, 
Afschrift aan 

Archief H1423 
Medeparaaf 

Bijgaand treft u aan het concept-dossier voor de plenaire behandeling in 

de Tweede Kamer op 24 en 25 april a.s. 

In bijgaand dossier zijn de totale bijdragen van de bewindslieden van BZK 

en GSI gevoegd. Ook de spreekteksten van de overige departementen 

zijn geintegreerd in dit dossier zoals afgesproken in het MBT van 9 april jl. 

Achtereenvolgens treft u teksten met betrekking tot de volgende 

onderwerpen aan: 

Bijdrage minBZK 

1. Inleiding. 

2. Coordinatie en afstemming onderzoeken. 

3. Commissie onderzoek Vuurwerkramp. 

4. Inspectie-onderzoeken. Uitvoering onderzoek vuurwerkramp, 

coordinerende rol IBR etc. 

5. Rijksoptreden na de vuurwerkramp. 

6. Overleg mede-overheden. 

7. Overleg bedrijfsleven. 

Afmisttris von Binnenlandse Zaken en Konlnkrijksrelalles 

r....• 

Datum 

20 apnl 2001 

Kenmerk 

E5200V68407 

Onderdeel 

OVIF/Project 

Vuurh~amp 

Inlichtingen 

7 

I 
I 
Blad 

1 van 2 

Aantal bijlagen 

1 



Datum 

20 apnl 2001 

Kenmerk 

ES2001~07 

Blad 

2 van 2 Verantwoordelijkheidsverdeling veiligheidsbeleid. 

" Concept spreektekst n.a.v. jaarverslag Raad van State 

1').Ministeriële verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. 

' I.Integraal Veiligheidsbeleid, gemeentelijk veiligheidsbeleid etc. 

0 ?. Politie. 

INCC, Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming. 

11.Financiële afwikkeling en schadeafhandeling. -

' ). Schadevergoeding voor de slachtoffers en verantwoordelijkheid 

overheid. 

'bijdrage stassBZK 

'bijdrage minGSl 

lutitie ten behoeve van MBT dd. 23 april 2001 

In minister van VROM -

•'e minister van V en W 

!' , minister van Defensie 

1'p staatssecretaris van SZW 

l'-. minister van VWS. 

Min,trdíe van etrtnenlandse Zaken en Kmdnke?jtuaelatFa 



Nummer 248 



AM6rFwxF oNiwEePT13:s7FN KAMFRDFHANDELL*1c vuuxw'U►cRAMp 

SPREEKPUNTEN MINISTER DE VRIES 

KAMERBEHANDELING VUURWERKRAMP 

ENSCHEDE 

24 en 25 april 2001 

Mevrouw de voorzitter, 

Inleiding 

Aanhaken op bijdragen woordvoerders eerste 

termijn: pm 

Zoals u in het kabinetsstandpunt naar aanleiding 

van het rapport van de Commissie Onderzoek 

Vuurwerkramp heeft gelezen, is het voor het 

kabinet belangrijk dat het veiligheidsbeleid hoog 

op de politiek-bestuurlijke agenda wordt gezet en 

daar ook blijft. Dit debat toont aan dat u daar ook 

zo over denkt. 

Een ramp noopt niet alleen tot omzien in 

verbijstering, maar vooral tot vooruitkijken: Ieren 

van gemaakte fouten, voorwaarden scheppen om 

te zorgen dat zoiets nooit meer kan gebeuren. 

De lessen die de overheid moet trekken uit de 

gebeurtenissen in Enschede, zijn onder te 

verdelen in drie thema's: 
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1. De overheid moet zorgdragen voor heldere 

en eenduidige regelgeving, voor goed toezicht en 

consequente handhaving. 

2. Veiligheidsbeleid moet transparant zijn: de 

overheid moet de burgers periodiek informeren 

over wat er gebeurt op het terrein van de 

veiligheid en wie daarop aanspreekbaar is. 

3. Het moet in alle gevallen en situaties 

duidelijk zijn welke overheidsinstantie 

verantwoordelijk is voor welk onderdeel van het 

veiligheidsbeleid. Deze verdeling van 

verantwoordelijkheden vereist dat er bestuurlijk 

en multidisciplinair intensief wordt samengewerkt. 

Op al deze gebieden geldt dat de overheid moet 

zorgen voor de bestuurlijke samenhang, voor de 

vormgeving van een systematische en 

permanente aandacht voor het veiligheidsbeleid 

en de rampenbestrijding. We moeten niet alleen 

voorkomen dat we blijven steken in goede 

voornemens en ambitieuze actieplannen, maar 

vooral zorgen dat deze plannen in samenhang 

worden uitgevoerd. Geen aspectplannen maar 

een brede, integrale aanpak. Dat gaat niet 

vanzelf, maar dat moeten we organiseren. Op 

nationaal niveau, maar vooral op regionaal en 

lokaal niveau. Daar ligt tenslotte het zwaartepunt 

van het veiligheidsbeleid, daar moet het concreet 

gestalte krijgen. Het wordt tijd dat we de 
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veiligheidsketen niet alleen zien als een keten van 

taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, 

maar ook als een keten van gemeenschappelijke 

doelstellingen, systematische 

voortgangsrapportages en actieve 

informatievoorziening. Zo kan een permanente en 

systematische aandacht worden georganiseerd 

om te voorkomen dat ieder vanuit de eigen 

verantwoordelijkheid activiteiten verricht die een 

eigen rationaliteit hebben maar niet zijn 

afgestemd met die van anderen. Juist in het 

veiligheidsbeleid dat veel spelers kent, zowel 

binnen de overheid als daarbuiten, is samenhang 

van activiteiten en integraliteit van aanpak van 

vitaal belang. 

De overheid heeft een centrale 

verantwoordelijkheid voor het veiligheidsbeleid, 

maar geen exclusieve, laat staan dat de overheid 

veiligheid kan garanderen. Effectief 

veiligheidsbeleid is gebaseerd op samenwerking 

en partnerschap, op een integrale aanpak, op 

betrokkenheid van burgers, bestuurders, 

bedrijven en hulpverleners. Maar een 

gezamenlijke, gecoordineerde aanpak 

veronderstelt een gezamenlijke doelstelling: 

weten wat we aan gaan pakken, wie wat doet en 

waarom. We moeten niet alleen eerst het 

probleem definiëren, maar het ook eens zijn over 
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de oplossingsrichting. Dat is dan ook precies 

waar we vandaag over praten: wat gaan we doen, 

wat moeten we doen, wie moet wat doen, wat is 

het beleid en hoe gaan we het uitvoeren? 

Politieke en bestuurlijke verantwoordelijkheid is 

keuzes maken en daarover verantwoording 

afleggen. De centrale verantwoordelijkheid van de 

overheid in het veiligheidsbeleid impliceert dat die 

keuzen zichtbaar worden, dat de samenhang in 

de aanpak ook echt doorwerkt in de uitvoering, 

dat de verschillende lijnen samenkomen in een 

herkenbare bestuurlijke verantwoordelijkheid. De 

inspanningen van de overheid moeten zichtbaar 

zijn en over de resultaten moet verantwoording 

worden afgelegd. 

Het kabinet heeft al een aantal stappen genomen 

om de coordinerende functie van de overheid 

sterker vorm te geven. Bijvoorbeeld door één 

minister - die van VROM - aan te wijzen voor de 

coordinatie van de externe veiligheid. 

Ook heeft het kabinet het initiatief genomen om 

met de mede-overheden en het bedrijfsleven 

afspraken te maken over de manier waarop er 

samen gewerkt kan worden aan de uitvoering van 

een aantal aanbevelingen van de Commissie 

Onderzoek Vuurwerkramp. In het overleg met het 

IPO en de VNG is onder meer besloten tot een 

gezamenlijke taskforce, die de voortgang van de 
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actiepunten, waarvoor een samenhangende 

aanpak vereist is, zal bewaken en, waar 

nodig, aanjagen. 

Om de controle op en verantwoording over het 

gevoerde beleid beter te structureren moet de 

beleidsontwikkeling zichtbaar worden gemaakt. In 

dat kader wordt de Commissie Preventie van 

Rampen met gevaarlijke stoffen, omgevormd tot 

een technische adviesraad die - gevraagd en 

ongevraagd - openbare adviezen geeft. 

Essentieel in de aanpak die het kabinet voor ogen 

staat is dat periodiek politiek-bestuurlijke en 

maatschappelijke aandacht wordt georganiseerd 

voor de stand van het veiligheidsbeleid. Een 

gezamenlijke aanpak mag niet leiden tot een 

vergruizing van verantwoordelijkheden maar moet 

deze juist zichtbaar maken. Duidelijkheid over 

doelstellingen moet zich ook vertalen in 

duidelijkheid over de inzet van mensen en 

middelen. Ook in het veiligheidsbeleid moeten 

keuzen worden gemaakt. Het is tenslotte 

onmogelijk om onveiligheid volledig uit te bannen. 

Die beleidskeuzen moeten in het openbaar 

worden gemaakt en verantwoord. Keuzen maken 

impliceert kennis dragen van relevante feiten, van 

risico's in kwantitatieve en kwalitatieve zin. 

Keuzen maken betekent ook aangeven waarvoor 

je als bestuurder verantwoordelijkheid neemt. 

Keuzen maken betekent een publiek en politiek 
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debat aangaan over prioriteiten. Dáár worden alle 

partners in het veiligheidsbeleid op hun 

verantwoordelijkheid aangesproken. 

Het spreekt vanzelf dat deze ontkokerde, 

transparante manier van regisseren, ook 

gevolgen heeft voor het personeelsbeleid van de 

overheid. Ambtenaren moeten ontkokerd kunnen 

denken en werken, moeten een brede visie 

hebben op het overheidsbeleid, moeten in staat 

zijn te combineren en te coordineren en niet bang 

zijn voor mobiliteit en flexibele functievervulling. 

Om te zorgen dat iedereen die het aangaat, die 

het wil weten, op de hoogte kan zijn van wat de 

overheid doet en gaat doen aan de verbetering 

van het veiligheidsbeleid, moet er regelmatig 

gerapporteerd worden over de stand van zaken, 

over risico's en oplossingen. 

Beleidsvorming, uitvoering en handhaving liggen 

tenslotte dichter bij elkaar dan het politieke debat 

wel eens doet vermoeden. Politieke voornemens 

en ambities zijn lege begrippen als ze niet 

worden uitgevoerd en als er niet wordt toegezien 

op de handhaving ervan. Een goede controle en 

evaluatie van de uitvoeringspraktijk kan op zijn 

beurt leiden tot aanscherping van het beleid. 

Dat geldt ook voor de 92 actiepunten die in het 

kabinetsstandpunt zijn opgenomen. Daarom zal 

er regelmatig aan u gerapporteerd worden over 
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stand van zaken bij de uitvoering van deze 

actiepunten. Door deze openbare rapportages 

kunnen we de aandacht voor het veiligheidsbeleid 

op de politieke en maatschappelijke agenda 

houden, en kunt u en kunnen de burgers de 

vinger aan de pols houden, en ons ter 

verantwoording roepen als we niet waarmaken 

wat we hebben afgesproken. 

De overheid, met inbegrip van de rijksoverheid is 

door de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp op 

haar feilen gewezen en heeft daar een aantal 

belangrijke lessen uit getrokken. Samen met de 

mede-overheden en alle andere betrokkenen 

gaan wij nu aan de slag - zijn we al aan de slag 

moet ik zeggen - om deze lessen om te zetten in 

een systematisch veiligheidsbeleid. Daar kunt u 

dit kabinet op aanspreken. 
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AMBTELUKEONfWERPTEKSTEN KAMERBEHANDELING VUURWERKRAMP 

2. Coordinatie en afstemming onderzoeken en 

3. Commissie onderzoek vuurwerkramp 

Direct na de vuurwerkramp hebben de gemeente 

Enschede, de provincie Overijssel en het Rijk 

besloten dat een diepgaand, onafhankelijk 

onderzoek naar de ramp noodzakelijk was om de 

vele indringende vragen die door de ramp zijn 

opgeroepen te beantwoorden. Daarom hebben 

we besloten tot de instelling van de Commissie 

onderzoek vuurwerkramp. 

We hebben nadrukkelijk vastgelegd dat het 

onderzoek onafhankelijk van de overheid zou 

worden uitgevoerd. Om deze onafhankelijkheid 

te bewerkstelligen hebben we afgesproken dat 

alle door de Commissie benodigde informatie, 

waarover de overheid zou komen te beschikken, 

aan de Commissie zou worden gegeven en dat er 

daarnaast voor de Commissie geen restricties 

waren wat betreft de werkwijze of het budget. 

De rijksinspecties hebben de Commissie steeds 

in een zo vroeg mogelijk stadium op de hoogte 

gesteld van de voortgang van de werkzaamheden 

en van hun (voorlopige) bevindingen. Er heeft 

gedurende de onderzoeksperiode een regulier 

overleg plaatsgevonden tussen de inspecties en 
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AM$TEUJKE ONTWERPMKSTEN KAMERBEHANDELING VUURWERKRAMP 

de staf. Deze bijeenkomsten stonden in het teken 

van de informatieoverdracht van de inspecties 

aan de COV. 

Op 28 februari 2001 heeft de Commissie Oosting 

haar rapport gepresenteerd. Ik heb u dit rapport 

dezelfde dag nog doen toekomen. Met de 

presentatie van het rapport zijn de 

werkzaamheden van de Commissie beëindigd. 

Vraag 1 

Hoe verklaart het kabinet de onafhankelijkheid 

van de COV terwijl één van de commissie-leden, 

`=•F-ianuit zijn functie betrokken is geweest bij 

het ontwikkelen van vuurwerkbeleid. Oordeelt 

j 

functioneren? 

dan niet over zijn eigen 

Antwoord 1 

z 

e heeft hierover met 

gesproken. Met name naar aanleiding 

van de vuurwerkexplosie in Culemborg is dit 

nadrukkelijk aan de orde geweest. De Commissie 

is van oordeel dat dit niet van invloed is geweest 

op haar onafhankelijkheid. De Commissie 

bestond immers uit meerdere leden die in alle 

openheid hebben samengewerkt en als zodanig 
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ook elkaars werk hebben beoordeeld. 

Vraag 2 

In het Instellingsbesluit van de COV is gesteld dat 

'de commissie 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 

Koninkrijksrelaties schriftelijk eindverslag 

uitbrengt'. 

• Heeft het kabinet de looptijd van het onderzoek 

wel op basis van een goede afweging ingeschat? 

• Heeft het kabinet hierdoor niet een verkeerd 

beeld bij de slachtoffers afgegeven die toch 

hebben toegeleefd naar 1 november 2000, 

waardoor onnodig psychisch leed is ontstaan? 

Antwoord 

In het instellingsbesluit is de Commissie verzocht 

om 'kan hef zijn'voor 1 november 2000 te 

rapporteren. Bij haar installatie heeft de 

commissie al laten weten dat zij zich nog niet kon 

uitspreken over een rapportagedatum, aangezien 

het overzicht toen nog ontbrak. Het unieke en 

complexe karakter van de ramp vereiste een zeer 

breed en diep onderzoek. De kwaliteit van de 
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rapportage is van een meer zwaarwegend belang 

dan het halen van de gestelde datum. Over de 

planning van het onderzoek en de vertraging 

heeft de Commissie helder gecommuniceerd, ook 

met de slachtoffers. 

Vraag 3 

U heeft de Kamer aangegeven dat u een 

evaluatie van de COV aan de TK zou doen 

toekomen voorafgaand aan dit plenaire debat. De 

Kamer heeft nog niets ontvangen. 

. Wat is de reden dat de Kamer nog niets heeft 

ontvangen? 

• Kan de minister aangeven wat de voornaamste 

conclusies uit dit rapport zijn. 

Antwoord 3 

Na de presentatie van het rapport heb ik opdracht 

gegeven tot een analyse van de ervaringen van 

de Commissie. Dit levert wellicht lessen op voor 

eventuele toekomstige commissies en de op te 

richten ongevallenraad. Op dit moment wordt de 

laatste hand gelegd aan deze analyse. Als het 

klaar is, stuur u het rapport toe. Ik kan nu dus nog 

niet inhoudelijk ingaan op de uitkomsten. 
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4. Inspectie-onderzoeken 

Uitvoering onderzoek inspecties naar de 

vuurwerkramp. 

Acht rijksinspecties hebben bijdragen geleverd 

aan het onderzoek naar de vuurwerkramp. 

Daarnaast heeft het OM en de Commissie 

onderzoek vuurwerkramp onderzoek verricht. 

In het plan van aanpak inspectie-onderzoeken 

zijn de onderlinge verhoudingen tussen de 

diverse onderzoeken gedetailleerd beschreven. 

De verschillende onderzoeken geschieden 

onafhankelijk van elkaar,vanuit een eigen 

verantwoordelijkheid en met een eigen doel. De 

inspecties hebben gekozen voor een 

gecoordineerde aanpak die heeft geresulteerd in 

een gelijktijdige rapportage in afzonderlijke delen 

van de diverse onderwerpen van onderzoek. Door 

het inrichten van een Logistiek centrum inspecties 

is een voorziening getroffen die bewerkstelligde 

dat de afzonderlijke inspecties vanuit een gelijke 

informatie-positie hun onderzoek konden doen. 

Ook het OM en de Commissie onderzoek 

vuurwerkramp hebben van deze voorziening 

uitvoerig gebruik gemaakt. Zij zijn ook tussentijds 

door de coordinerend hoofdinspecteur 

Brandweerzorg en Rampenbestrijding over de 

resultaten geïnformeerd. 
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Het doel van incidentonderzoek is dat door alle 

organisaties die bij de rampenbestrijding zijn 

betrokken lering kan worden getrokken uit het 

feitelijk omgaan met incidenten. Door een incident 

en de omstandigheden waaronder een incident 

heeft plaatsgevonden, te beschrijven, te 

analyseren en conclusies te trekken kan een 

aanzet worden gegeven om (de gevolgen van) 

een dergelijk incident in de toekomst zoveel 

mogelijk te voorkomen of te beperken dan wel 

verbeteringen in de betreffende organisaties te 

stimuleren. 

Die gekozen organisatorische opzet is geslaagd 

te noemen hetgeen blijkt uit het feit dat ten 

behoeve van het onderzoek naar de cafébrand 

nieuwjaarsnacht 2001 een vergelijkbare structuur 

is ingericht. 
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5. Rijksoptreden na de vuurwerkramp 

Door het kabinet ben ik aangewezen voor de 

rijkscoördinatie van de afwikkeling van de ramp. 

Daarin ben ik ambtelijk ondersteund door een 

projectteam binnen mijn departement. De 

besluitvorming vond plaats volgens het 

Nationaal Handboek crisisbesluitvorming. 

Bestuurlijk in het Ministerieel Beleidsteam met 

dertien bewindspersonen en ambtelijk in het 

Interdepartementaal Beleidsteam. Kort na de 

ramp zijn er meerdere contactpersonen in 

Enschede gedetacheerd. Zij waren actief op 

financieel en bestuurlijk gebied en op het terrein 

van nazorg en voorlichting. Ik heb de kwaliteit van 

de rijkscoördinatie door een extern bureau laten 

onderzoeken en dat levert een positief beeld op. 

Met name de één-loket-uitstraling van het rijk 

naar de betrokken overheden en instanties werd 

als sterk beoordeeld. Het rijk is onder meer 

betrokken geweest bij: 

• de instelling van de Commissie onderzoek 

vuurwerkramp; 

• de totstandkoming van de financiële 

regelingen; 

• de onderzoeken van de rijksinspecties; 

• het totstandkomen van nieuwe 

vuurwerkregelgeving; 

14 



AMBTELIJKE ONTWERPTEKSTEN KAMáRBEHANDE4fNG VUURWERKRAMP 

• de wederopbouw; 

• activiteiten in het kader van de nazorg; 

Vraag 1 

U schrijft dat bij de hulpverlening gebruik is 

gemaakt van de lessen uit de Bijlmerramp en de 

Herculesramp. Welke lessen waren dat met 

name? 

Antwoord 

• er is expliciet gekozen voor een open, eerlijke 

en tijdige voorlichting; 

• het aanstellen van een coordinerend minister 

voor de duur van de verdere afhandeling van de 

ramp; 

• het nadrukkelijk vastleggen en bewaren van 

alle gegevens die betrekking hebben op de 

handelingen en beslissingen van organisaties en 

partijen tijdens en na de ramp; 

Vraag 2 

Is met dit debat nu ook uw rol als coordinerend 

minister afgelopen, evenals de projectorganisatie 

binnen uw departement? 
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Antwoord 

Nee, zolang er nog activiteiten, voortvloeiend uit 

de vuurwerkramp, plaatsvinden, blijf ik 

coordinerend minister. Ook het Ministerieel 

Beleidsteam blijft in stand en zal minimaal 

halfjaarlijks bijeen komen. De projectorganisatie 

binnen mijn departement blijft gehandhaafd en 

gaat zich nu richten op de volgende fase: het 

sturen op de uitvoering van alle maatregelen uit 

het kabinetsstandpunt. 
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6. Overleg mede-overheden 

Zoals u heeft kunnen lezen heeft het kabinet 

gekozen voor intensivering van de 

multidisciplinaire aanpak. Daartoe heb ik half 

maart een eerste overleg gevoerd met het IPO en 

de VNG. Daar is nog eens bevestigd dat de 

mede-overheden gelijk gestemd zijn als het gaat 

om het belang van de samenhang in het gehele 

veiligheidsbeleid. We hebben onder meer 

besloten tot een gezamenlijke taskforce, die de 

voortgang van de actiepunten, waarvoor een 

samenhangende aanpak vereist is, zal bewaken 

en waar nodig, aanjagen. Ook zal zij een voorstel 

doen voor de manier waarop de regelgeving 

minder complex kan worden gemaakt. Deze 

taskforce wordt momenteel voorbereid en zal 

bestaan uit ambtelijke vertegenwoordigers van 

betrokken departementen, de VNG en het IPO. 

De taskforce rapporteert aan het mede-

overhedenoverleg 

Vraag 1 

Loopt u niet het risico dat met dit orgaan, een 

extra overlegschijf is gecreëerd, dat alleen maar 

vertragend werkt? 
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Antwoord 

Nee, integendeel. Zoals de naam 'task force' al 

zegt gaat het om een daadkrachtige club die zich 

intensief met de onderwerpen bezig houdt en 

vooral actie-gericht is. De lijnen zijn kort, 

waardoor zaken snel tussen rijk, provincies en 

gemeenten geregeld kunnen worden. 

Vraag 2 

Hebben het IPO en de VNG wel de personele 

capaciteit om deze intensieve klus uit te voeren? 

Antwoord 

Het begint met de bereidheid. Die is zonder meer 

aanwezig. Met betrekking tot capaciteit kan ik 

opmerken dat de VNG en het IPO hier zeker 

capaciteit voor vrijmaken. Het is denkbaar dat het 

secretariaat van deze taskforce wordt 

ondergebracht bij mijn ministerie, terwijl de 

voorzitter afkomstig zal zijn van één van de 

mede-overheden. Maar, zoals gezegd, is dit alles 

nog in voorbereiding. 
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7. Overleg bedrijfsleven 

Het rapport van de Commissie onderzoek 

vuurwerkramp was aanleiding om in overleg te 

treden met het bedrijfsleven. Een eerste 

oriënterende bijeenkomst van het rijk, VNO-

NCW en MKB Nederland heeft inmiddels 

plaatsgevonden. Dit zal in mei een vervolg 

krijgen. Het doel is om te bezien op welke wijze 

het bedrijfsleven en de overheid samen kunnen 

werken bij de uitvoering van een aantal 

aanbevelingen van de Commissie. 

Vraag 1 

Schuift de overheid op deze manier niet teveel de 

verantwoordelijkheid naar het bedrijfsleven? 

Antwoord 

Nee, de primaire verantwoordelijkheid voor het 

bevorderen van de veiligheid ligt bij de overheid 

en dan met name op lokaal niveau, waar lokale 

partners, veelal onder regie van de gemeente, het 

veiligheidsbeleid vormgeven. Het bedrijfsleven 

behoort tot deze partners en heeft een eigen 

verantwoordelijkheid voor veiligheid. De 

Commissie heeft in dit verband de 

verantwoordelijkheid van de ondernemer - 
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benadrukt. Hij is als eerste gehouden zorg te 

dragen voor een veilige en voorschriftconforme 

uitoefening van zijn activiteiten. Het kabinet 

beschouwt het als zijn taak om andere partijen, 

zoals het bedrijfsleven, aan te spreken op hun 

verantwoordelijkheid en betrokkenheid. 
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8. Vera ntwoordelijksheïdverdeling 

veiligheidsbeleid 

Bij het integraal veiligheidsbeleid zijn veel astoren 

betrokken, die alle een eigen inbreng hebben in 

en verantwoordelijkheid hebben voor aspecten 

van het integraal veiligheidsbeleid. 

In het Integraal Veiligheidsprogramma (IVP), dat 

in juni 1999 aan de Tweede Kamer is 

aangeboden, is opgenomen dat veiligheid een  

kerntaak is van de overheid. De zorg voor 

veiligheid is weliswaar geen exclusieve, maar wel 

een bijzondere taak van de overheid: Burgers 

verwachten ook van de overheid dat zij 

zorgdraagt voor een veilige leefomgeving. Zij kan 

dat echter niet alleen, maar heeft daarbij ook haar 

partners zoals burcgers, bedriifsleven en  

maatschappelijke organisaties nodig. Ook zii 

hebben daarin een eigen verantwoordelijkheid. 

De overheid spreekt hen daarop ook steeds vaker 

aan. Het zijn immers deze partners die kunnen 

aangeven, waar zich onveilige situaties voordoen. 

Die signalen zijn vooral voor het lokale bestuur 

van belang om gericht en effectief 

veiligheidsbeleid vorm te kunnen geven. 

Als die signalen de overheid bereiken, dan moet 

die overheid daar ook wat mee doen. 
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De rampen in Enschede en Volendam hebben 

ons geleerd, dat gedogen in evident onveilige 

situaties, niet meer aan de orde kán zijn. Ook in 

andere zin kunnen burgers en het bedrijfsleven 

hun verantwoordelijkheid nemen, namelijk door 

pro-actief in veiligheid "te investeren". In veel 

gemeenten doen zij dat ook al. Soms ook in 

letterlijke zin, zoals in de gevallen van het 

zogenoemde"maatschappelijk ondernemen". In 

sommige gemeenten worden burgers en 

maatschappelijke organisaties door de gemeente-

betrokken bij de beleidsontwikkeling- en 

uitvoering op het gebied van de lokale veiligheid. 

Behalve een verantwoordeliikheidsverdelinq 

tussen overheid en partners, kan ook een  

onderscheid worden aangebracht tussen de  

verschillende bestuurslagen (rijk, provincies 

gemeenten). 

Ook binnen het kabinet is er een verdelinq van 

verantwoordelijkheden aan te geven voor de 

diverse onderdelen van het brede 

veiligheidsbeleid. 

Bij de verantwoordeliikheid van het rijk op het 

gebied van het integraal veiligheidsbeleid, moet 

vooral worden gedacht aan het faciliteren van de 

totstandkoming van dat beleid op lokaal niveau. 
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Dáár is de meeste kennis voorhanden over de 

feitelijke onveiligheid en over de gevoelens van 

onveiligheid bij de burgers. Faciliteren kan het 

rijk, door kennis over adequaat veiligheidbeleid 

over te dragen en vooral ook door gemeenten te 

stimuleren, daadwerkelijk lokaal veiligheidsbeleid 

te realiseren. In dat verband is in het onderhavige 

kabinetsstandpunt opgenomen dat ik zal bezien 

of er een voorziening kan worden ingesteld die de 

gemeenten kan ondersteunen bij het ontwikkelen 

van lokaal integraal veiligheidsbeleid. Het gaat 

erom dat dit beleid in alle gemeenten in 

Nederland op korte termijn totstand komt. Dat is 

nu nog lang niet overal het geval. 

Behalve facilitering via stimuleren en propageren, 

kan de rijksoverheid er mede voor zorgdragen dat 

adequate regelgeving wordt ontwikkeld en dat 

eventuele strijdige regelingen worden 

gestroomlijnd. Ook via financiële prikkels, zoals 

de gelden voor "Jeugd- en Veiligheid" ten 

behoeve van pilots bij enkele gemeenten, kan 

een incentive worden gecreëerd voor gemeenten 

waar het gaat om de implementatie van lokaal 

integraal veiligheidsbeleid. 

De verantwoordelijkheden voor provincies zijn 

divers. De provincie heeft een aantal eigen 

verantwoordelijkheden op het gebied van 
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openbare orde en veiligheid (bijvoorbeeld de 

rampenbestrijding), waarbinnen zij actief is en 

beleid ontwikkelt. Daarnaast kent de provincie een 

aantal beleidsvelden die een raakvlak hebben met 

veiligheid. 

De meest relevante beleidsvelden in het kader van 

het IVP zijn jeugdzorg, verkeersveiligheid, 

infrastructuur, gezondheidszorg (inclusief 

drugsbeleid), ruimtelijke ordening en milieu. Het is 

de provincie die samen met de gemeenten 

bovengenoemde beleidsterreinen nader kan 

invullen. Samenhang tussen de uitvoering op 

provinciaal en gemeentelijk niveau is daarbij van 

belang. De provincie kan vanuit de rol van 

middenbestuur en binnen de eigen 

verantwoordelijkheden met gemeenten en andere 

veiligheidspartners ook de integraliteit van het 

veiligheidsbeleid stimuleren. Hierover zijn ook in 

het BANS afspraken gemaakt. 

Gemeenten hebben een bijzondere taak te 

verrichten op het punt van het lokaal integraal 

veiligheidsbeleid. Op gemeentelijk niveau zal 

immers het veiligheidsbeleid zijn beslag moeten 

krijgen. 

De spilfunctie in het veiligheidsbeleid ligt daarom 

bij de lokale overheid. Ook de 

verantwoordeliikheid voor het lokaal integraal  

veiligheidsbeleid ligt  bij het lokale bestuur.  
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Vanzelfsprekend laat dit de 

verantwoordelijkheden van elke andere partner 

onverlet. 

Hoe kan de gemeente deze verantwoordelijkheid 

invulling geven? 

De gemeente is allereerst in de persoon van de 

burgemeester verantwoordelijk voor de openbare 

orde en veiligheid en voor de rampenbestrijding. 

Voor wat deze onderwerpen betreft, kan zij de 

organisaties politie en brandweer direct aansturen 

en kan zij hen betrekken bij het veiligheidsbeleid. 

Daarnaast zal de gemeente het voor een 

belangrijk deel moeten hebben van de invulling 

van haar regierol. De versterking van de 

gemeentelijke regierol is voor het gehele 

veiligheidsbeleid van belang, omdat de gemeente 

op veel onderdelen van het veiligheidsbeleid al 

verantwoordelijkheden heeft en de verschillende 

beleidskaders op elkaar kan laten aansluiten. 

Het creëren van draagvlak is een essentieel 

onderdeel van de regierol. De gemeente heeft 

immers veelal niet de bevoegdheid om afspraken 

af te dwingen. Die regierol omvat echter meer dan 

het verkrijgen van draagvlak. Het gaat daarbij ook 

om het stimuleren van andere partners. De 

gemeente kan een onderwerp onder de aandacht 

brengen en op de politieke agenda plaatsen. De 
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gemeente mobiliseert netwerken en bevordert dat 

die netwerken adequaat functioneren. De regierol 

omvat tot slot het bepalen van de richting en het 

aangeven van de randvoorwaarden waaronder 

andere partners een bijdrage leveren, een en 

ander met inachtneming van ieders 

verantwoordelijkheid. 

In onder meer de Integrale Veiligheidsrapportage 

2000, die op 11 juli 2000 aan de Tweede Kamer 

is aangeboden, is aangekondigd dat het kabinet 

aan het Rob advies zal vragen over de vraag of - 

de bestaande instrumenten, waaronder de regie, 

in voldoende mate zijn benut en of er andere 

instrumenten zijn om het IVP, waarin het belang 

van lokale veiligheidsbeleid wordt benadrukt, 

minder vrijblijvend te laten zijn. 

Op het punt van het lokaal veiligheidsbeleid ben 

ik overigens van mening dat nog dit jaar alle 

gemeenten kenbaar en transparant 

veiligheidsbeleid moeten voeren. Ik heb dat 

eerder, onder meer bij de behandeling van de 

BZK-begroting in de Eerste Kamer, gezegd. Dat 

is namelijk nu nog lang niet overal het geval. We 

weten dat nog slechts 54% van de gemeenten 

een veiligheidsnota heeft; dat moet natuurlijk snel 

100% worden. 
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Tot slot kan er nog een toespitsing worden 

gemaakt, waar het gaat om de 

verantwoordelijkheden binnen het kabinet op het 

gebied van het veiligheidsbeleid. Daarbij geldt, 

dat iedere bewindspersoon inhoudelijk 

verantwoordelijk is voor zijn of haar portefeuille. 

Als coordinerend minister voor het integraal 

veiligheidsbeleid heb ik een inhoudelijke 

verantwoordelijkheid voor met name het beheer 

van de politie, brandweer- en 

rampenbestrijdingsorganisatie en voor het 

stimuleren van het lokaal integraal 

veiligheidsbeleid. Het betekent natuurlijk niet dat 

ik voor bijvoorbeeld milieuregelgeviing en -

handhaving verantwoordelijk ben. 

Daarnaast kan ik de afstemming binnen het 

kabinet bevorderen op het punt van het lokaal 

integraal veiligheidsbeleid. In dat verband kan ik 

zorgdragen voor agendasetting en kan ik aldus 

bevorderen dat beleidsvoornemens en 

regelgeving geen negatieve effecten hebben voor 

de integrale veiligheid in ons land. Daarbij zijn 

onder andere de volgende vraagstukken aan de 

orde: 

- afstemming van regelgeving, zowel op 

rijksniveau tussen departementen, maar ook 

tussen bestuurlagen; 
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- uitvoering van die regelgeving en van beleid (de 

naleving); 

- de organisatie en uitvoering van toezicht en 

handhaving, op centraal, 

provinciaal en lokaal niveau. 

Ten slotte ben ik binnen het kabinet 

verantwoordelijk voor het bestuurlijk functioneren. 

Vraag 1 

Wie is binnen het kabinet verantwoordelijk voor 

het integraal veiligheidsbeleid? 

Antwoord 

Ieder bewindspersoon is inhoudelijk 

verantwoordelijk voor voor zijn of haar eigen 

portefeuille, 

Ik ben, als coordinerend minister voor het 

integrale veiligheidsbeleid, inhoudelijk 

verantwoordelijk waar het gaat om het beheer van 

de politie, de brandweer- en 

rampenbestrijdingsorganisatie en voor het 

stimuleren van het lokaal integraal 

veiligheidsbeleid. 

Vraag 2 

Hoe ziet de verantwoordelijkheidsverdeling eruit 

binnen de bestuurlijke kolom? 
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Antwoord 

De gemeente is ervoor verantwoordelijk dat lokaal 

integraal veiligheidsbeleid van de grond komt én 

dat dat beleid ook adequaat is. Op dat niveau is 

ook de kennis voorhanden over de situaties die 

onveilig zijn. De gemeente kan dat echter niet 

alleen. Zij doet dat met partners. 

Op lokaal niveau maakt de gemeente afspraken 

met de 'partners in veiligheid'; zij spreken elkaar 

aan op de naleving van die afspraken. De 

gemeente zal het daarbij voor een belangrijk deel 

moeten hebben van haar regierol. 

De provincie heeft, naast een eigen inhoudelijke 

verantwoordelijkheid op het gebied van de 

openbare orde en veiligheid, een 

verantwoordelijkheid als middenbestuur. Vanuit 

die rol kan zij gemeenten en de 

veiligheidspartners -met inachtneming van hun 

eigen verantwoordelijkheden= stimuleren in het 

ontwikkelen van lokaal integraal veiligheidsbeleid. 

De verantwoordelijkheden van het rijk hebben 

vooral betrekking op het faciliteren van de 

totstandkoming van het integraal veiligheidsbeleid 

op lokaal niveau door (het stimuleren van) 

kennisoverdracht, adequate regelgeving, 

enzovoort. Als gevolg van de rampen in 

Enschede en Volendam is gebleken dat deze 

inzet ontoereikend is. Om die reden is in het 
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onderhavige kabinetsstandpunt aangegeven dat 

ik zal bezien of een voorziening kan worden 

ingesteld die gemeenten ondersteunt bij het 

ontwikkelen van lokaal integraal veiligheidsbeleid. 

Vraag 3 

Wie is verantwoordelijk voor de veiligheid in 

Nederland? 

Antwoord 

Met- het Integraal Veiligheidsprogramma, dat in--

juni 1999 aan de Tweede Kamer is 

aangeboden, heeft het kabinet een impuls 

willen geven aan het veiliger maken van ons 

land. Aangegeven is, dat veiligheid een 

kerntaak is van de overheid. Zij kan dat echter 

niet alleen. Zij doet dat ook niet alleen. 

Overheid, burgers, maatschappelijke 

organisaties en het bedrijfsleven trekken hier 

samen op, maar hebben wel ieder hun eigen 

verantwoordelijkheid. 

De overheid -van lokaal niveau tot en met 

centraal niveau- heeft tot taak beleid te voeren 

en maatregelen te nemen ter voorkóming of 

bestrijding van onveiligheid. 

Burgers, maatschappelijke organisaties en het 

bedrijfsleven hebben een verantwoordelijkheid 

in het signaleren van situaties van onveiligheid. 

30 



AMBTELUKE ONTWERPTEKSTEN KAMERBEHANUELUNG Vl1t/RWIMKRAtvfP 

Dat betekent onder meer dat het 

risicobewustzijn bij hen (maar overigens ook bij 

de overheid) moet worden vergroot. Deze 

partners in veiligheid hebben natuurlijk ook een 

verantwoordelijkheid in die zin, dat zij veiligheid 

door hun gedrag kunnen bevorderen. Zij soms 

ook een actor in het creëren van onveilige 

situaties. 

Zowel overheid als de partners in veiligheid 

moeten er, vanuit hun respectievelijke 

verantwoordelijkheden, de schouders onder 

zetten, opdat ons land daadwerkelijk veiliger 

wordt., 
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9. Concept spreektekst n.a.v. jaarverslag Raad 

van State 

De Raad van State waarschuwt in zijn jaarverslag 

naar aanleiding van de rampen in Enschede en 

Volendam voor oplossingen die aansluiten bij de 

neiging om het gebeurde als incidenten 

beschouwen. Strengere regels, meer coordinatie, 

betere controle en handhaving en ook 

strafbaarstelling van de overheid bieden volgens 

de Raad geen oplossing voor de problemen waar 

de overheid structureel kampt. De Raad wijst op— 

de tegengestelde beelden en verwachtingen die 

op de overheid worden geprojecteerd: 

terugtreden versus optreden, bedrijfsmatig 

werken versus stipt regels naleven, 

verzelfstandigen van publieke diensten versus 

handhaving van de toegankelijkheid en kwaliteit 

van deze diensten, de burger als klant 

beschouwen versus de burger calculerend gedrag 

verwijten. Het is voor de overheid lastig om met 

deze tegenstellingen om te gaan en dat maakt 

haar kwetsbaar. De Raad koppelt daaraan een 

algemene analyse over de beperkingen van 

coordinatie als een gemeenschappelijke 

doelstelling tussen de deelnemers aan een 

beleidsproces ontbreekt, de afstand en 

gebrekkige terugkoppeling tussen beleid en 

uitvoering, de vormen van publieke, politieke, 
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bestuurlijke en ambtelijke controle die alleen 

tezamen effect sorteren, het gevaar van het 

zoeken van zekerheid in de stapeling van regels 

en de neiging "schuldigen" te zoeken al dan niet 

via de strafrechter. 

De waarschuwing van de Raad van State neem ik 

serieus zoals ook moge blijken uit de aanpak die 

het kabinet in zijn standpunt uiteen heeft gezet. 

Een ramp is echter bij uitstek een gebeurtenis die 

verleidt tot eendimensionaal denken, tot denken 

in overzichtelijke oorzaak-gevolg-schema's. Dat,is - - -

ook begrijpelijk omdat achteraf gezien meestal 

goed is aan te geven waar de fatale reeks van 

gebeurtenissen onderbroken had kunnen ja, had 

moeten- worden. Het is bovendien een heel 

begrijpelijke menselijke neiging een gebeurtenis 

uit één oorzaak te willen verklaren. Als we lering 

willen trekken uit een ramp, dan moeten we ons 

echter losmaken uit de specifieke context van die 

ene gebeurtenis en kijken naar het verbeteren 

van structurele voorwaarden in de toekomst. 

Kernpunt van de aanpak die het kabinet voorstaat 

is dat systematisch en structureel aandacht wordt 

gegenereerd voor het veiligheidsbeleid. De 

gebeurtenissen van het afgelopen jaar moeten 

ertoe leiden dat het veiligheidsbeleid hoog op de 

politiek-bestuurlijke agenda komt en ook blijft. Dat 

vraagt om een gezamenlijke aanpak op 
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verschillende bestuurlijke niveaus en om 

duidelijkheid over de inzet die daarbij door alle 

betrokkenen wordt gekozen. De winst die daarbij 

moet worden geboekt is dat keuzen die daarbij 

aan de orde zijn zichtbaar worden en dat 

daarvoor bestuurlijke en politieke 

verantwoordelijkheid wordt genomen. Want ook in 

het veiligheidsbeleid moeten keuzen worden 

gemaakt, ten aanzien van prioriteiten, ten aanzien 

van de inzet van middelen, ten aanzien van het 

niveau van toezicht en handhaving. Het 

veiligheidsbeleid moet in den brede duidelijk - - 

worden zodat de maatschappelijke discussie zich 

kan richten op de vragen waarom het gaat: wat 

zijn aanvaardbare risico's, welke maatregelen zijn 

zinvol, hoeveel hebben we over voor toezicht en 

handhaving, welke eisen willen we aan burgers 

en bedrijven .stellen etc. Met deze aanpak wordt 

de uitvoering -het resultaat- centraal gesteld en 

kunnen publieke, politieke, bestuurlijke en 

ambtelijke controle hun volledige werking krijgen. 
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10. Ministeriële verantwoordelijkheid inzake 

Culemborg en Enschede 

Naar aanleiding van de gebeurtenissen in 

Culemborg en Enschede is de vraag gerezen 

naar de reikwijdte van de politieke ministeriële 

verantwoordelijkheid. 

Een bewindspersoon is te allen tijde politiek 

volledig verantwoordelijk voor datgene wat binnen 

de kring van zijn of haar bevoegdheden valt. Het 

gaat-erom, dat er op een bepaald-beleidsterrein 

iemand moet zijn die politiek kan worden 

aangesproken. 

Dit houdt in dat een bewindspersoon de Kamer 

moet informeren en tegenover de Kamer het 

beleid moet motiveren, rechtvaardigen en 

verdedigen. In dit opzicht is de ministeriële 

verantwoordelijkheid 'onbegrensd'. Daarbij is het 

niet relevant of de bewindspersoon al dan niet 

schuld heeft aan dingen die zijn misgegaan. Dat 

laatste is een oneigenlijke versmalling van de 

verantwoordelijkheidsvraag. 

Wat betekent dit nu voor de gang van zaken rond 

Culemborg en Enschede? Het rapport van de 

Commissie-Oosting Iaat zien dat daar fouten zijn 

gemaakt, ook door ministeries en door diensten 

die onder deze ministeries ressorteren. De 
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rijksoverheid is zowel in haar rol van adviseur, 

vergunningverlener en toezichthouder als in haar 

rol van (mede)verantwoordelijke voor de 

regelgeving met betrekking tot vuurwerk, 

tekortgeschoten. Dit alles valt binnen de 

bevoegdheid van de bewindspersonen in kwestie. 

Gezien het tijdsverloop na de explosie in 

Culemborg zijn er natuurlijk op alle betrokken 

ministeries meerdere bewindspersonen 

verantwoordelijk geweest, die in veel gevallen nu 

niet meer,in die- hoedanigheid politiek kunnen 

worden aangesproken. Het volle gewicht van de 

ministeriële verantwoordelijkheid rust daarom op 

de personen die op dit moment zijn belast met de 

betrokken portefeuilles. Zij zijn aanspreekbaar, zij 

moeten inlichtingen geven, zij moeten uitleggen 

wat er is gedaan of niet is gedaan. Dat is de 

reden waarom zij hier nu zitten. Zij zijn namelijk 

de enigen die - al dan niet op aandrang van de 

Kamer - vanuit hun bevoegdheid op dit moment 

bijvoorbeeld kunnen zeggen: "Maatregelen zijn 

destijds achterwege gebleven, maar gezien de 

gebeurtenissen sindsdien en gezien de kennis die 

we nu hebben, ga ik alsnog die maatregelen 

nemen." 

Het kabinet heeft in het kabinetsstandpunt 

aangegeven welke lessen zijn getrokken, wat er 

al is gebeurd om dingen te verbeteren en welke 
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concrete maatregelen er volgens het kabinet nog 

nodig zijn. In die zin wil het kabinet heel duidelijk 

de verantwoordelijkheid nemen. 

Het is in ons staatsrechtelijke bestel gebruikelijk 

dat de Kamer vervolgens een oordeel uitspreekt 

over de wijze waarop die verantwoordelijkheid 

wordt genomen. Is de Kamer hiermee tevreden ot 

moet het juist anders? Om die 

verantwoordelijkheid gestalte te geven, gaan de 

Kamer en de verantwoordelijke ministers nu met 

elkaar in debat. 
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11. Integraal Veiligheidsbeleid, gemeentelijk 

veiligheidsbeleid etc. 

Via onder meer het Integraal 

Veiligheidsprogramma ( IVP), dat op 8 juni 1999 

aan de Tweede Kamer is aangeboden, heeft dit 

kabinet een impuls willen geven aan het 

vergroten van de veiligheid in Nederland. Deze 

impuls richt zich met name op het voorkómen van 

onveiligheid in de publieke ruimte. Niet alleen 

preventie is daarbij van belang. In het IVP is ook 

het toezicht op en de handhaving van het 

veiligheidsbeleid aandacht gevraagd en zijn 

initiatieven, zoals de bestuurlijke handhaving door 

gemeenten aangekondigd. 

Voor het structureel verbeteren van de veiligheid 

is het van belang dat náást de traditionele 

veiligheidspartners als politie, brandweer en 

openbaar ministerie ook maatschappelijke 

organisaties en het bedrijfsleven hieraan een 

bijdrage leveren. Vanuit deze filosofie zijn er 

bijvoorbeeld afspraken in het kader van het 

Integraal Veiligheidsprogramma gemaakt met 

maatschappelijke partners als het Verbond van 

Verzekeraars, VNO, Aedes 

(woningbouwcorporaties), Koninklijke Horeca, 

ANWB e.a. ter bevordering van een veiliger 
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leefomgeving en ter voorkóming van onveiligheid. 

Samenhanq in beleid en samenwerkinq met  

partners ziin kernpunten van het integraal  

veiligheidsbeleid.  

Die samenwerking is er niet voor niets; zij is 

noodzakelijk omdat de kennis over onveiligheid 

niet alléén bij de overheid berust. Vooral burgers, 

maatschappelijke organisaties maar ook het 

bedrijfsleven hebben kennis van onveiligheid. Zij 

genereren die onveiligheid soms zélf; soms zijn 

zij betrokken bij het veiliger maken van de 

leefomgeving. Behalve voor-het genereren wan-

kennis is samenwerking van groot belang voor 

het creëren van draagvlak voor de uitvoering van 

het veiligheidsbeleid. 

Gemeentelijk velligheidsbeleid 

In het IVP is aangegeven, dat integraal 

veiligheidsbeleid vooral op lokaal niveau tot stand 

zal moeten komen. 

Ook lokaal veiligheidsbeleid vergt, naast 

betrokkenheid van politie, brandweer en OM, 

medewerking van bijvoorbeeld scholen, 

woningcorporaties, bedrijfsleven, winkels en 

horeca-ondememingen. 

Lokaal veiligheidsbeleid vergt ook maatwerk. Een 

wijkgerichte aanpak, waarbij de wijk, buurt of kern 

en de typische veiligheidsproblemen centraal 

komen te staan, is het meest effectief. Ook blijkt 
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steeds nadrukkelijker de noodzaak om de 

inventarisatie en de analyse van de 

veiligheidssituatie van de gemeente per wijk, 

buurt of kern uit te voeren. Ook hier moeten dan 

niet uitsluitend de bekende instituties als politie, 

OM en brandweer betrokken worden, maar 

kunnen ook de bewoners en gebruikers van de 

wijk, en de reeds genoemde maatschappelijke 

instanties en bedrijfsleven een belangrijke 

bijdrage leveren. 

Deze manier van werken maakt dat de bewoners 

en deze instanties-zich betrokken (gaan) voelen 

bij de veiligheidsproblemen in de directe 

leefomgeving en van daaruit bereid zijn te 

participeren in het meedenken en meewerken 

aan oplossingen daarvan. Er ontstaat'community 

building' en de gemeente kan op deze manier het 

vertrouwen van wijkbewoners (her)winnen. 

Uiteindelijk zouden alle beleidsvoorstellen hun 

beslag moeten krijgen in, onder 

verantwoordelijkheid van de gemeente op te 

stellen, veiligheidsnota's. In iets meer dan de 

helft van de gemeente gebeurt dit ook al. In deze 

veiligheidsnota's worden, op basis van een 

analyse van de (on)veiligheidssituatie, te 

realiseren doelen beschreven en zijn de partners 

benoemd die betrokken zijn bij het 

veiligheidsbeleid- en uitvoering. De 

veiligheidsnota's vormen de 'onderliggende 
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kenbare plannen' van het gemeentelijk 

veiligheidsbeleid, die de gemeenteraad vaststelt. 

Bij het vormgeven van lokaal integraal 

veiligheidsbeleid en het opstellen van 

veiligheidsnota's, moet nadrukkelijk ook de 

naleving van dat beleid worden betrokken. Voor 

de geloofwaardigheid van de overheid is het van 

groot belang dat eigen beleid ook daadwerkelijk 

wordt gehandhaafd. De rampen in Enschede en 

Volendam hebben dat pijnlijk aangetoond. 

Overigens ben ik van mening -ik herhaal dat hier 

nog maar eens- dat nog dit jaar alle gemeenten 

kenbaar (inzichtelijk) veiligheidsbeleid moeten 

voeren, bijvoorbeeld aan de hand van zo'n 

veiligheidsnota. Ik heb dat eerder, onder meer bij 

de behandeling van de BZK-begroting in de 

Eerste Kamer, aangegeven. Dat is namelijk nu 

nog lang niet overal het geval. We weten dat 54% 

van de gemeenten een veiligheidsnota heeft; dat 

moet natuurlijk snel 100% worden. 

Vraag 1 

Wat is integraal veiligheidsbeleid? 

Antwoord 

Integraal veiligheidsbeleid heeft betrekking op 
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samenhangend beleid gericht op het 

daadwerkelijk veiliger maken van de 

leefomgeving van de burger. Dat beleid kan 

alleen adequaat zijn als daarbij alle relevante 

partners zijn betrokken. Ook is duidelijk 

geworden, mede als gevolg van de recente 

rampen, dat het daarbij van groot belang is dat 

het veiligheidsbeleid daadwerkelijk wordt 

gehandhaafd. 

Dit kabinet heeft, onder meer via het IVP, een 

extra impuls gegeven aan het versterken van het 

integraal veiligheidsbeleid, dat vooral op lokaal 

niveau moet worden ontwikkeld. 

Vraag 2 

Hoe staat het ervoor met het (gemeentelijk) 

veiligheidsbeleid? 

Antwoord 

Het zwaartepunt in het integrale veiligheidsbeleid 

ligt bij de lokale overheid. Een en ander vertaalt 

zich in de regisserende rol van de gemeenten, 

waarbij zij in samenwerking met de 

veiligheidspartners streeft naar een op resultaat 

gericht veiligheidsbeleid. 

Uit onderzoek blijkt dat het begrip'integraal 

veiligheidsbeleid' weliswaar algemeen bekend is, 
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maar dat het veiligheidsbeleid in veel gemeenten 

nog beperkt blijft tot het uitvoeren van projecten 

op het gebied van criminaliteitsbestrijding en 

vermindering van overlast. Ook blijkt dat iets meer 

dan de helft van de gemeenten een 

veiligheidsnota heeft, waarin dat beleid is 

verwoord. 

Uit de Integrale Veiligheidsrapportage 2000 blijkt 

dat vooral de kleinere gemeenten moeite hebben 

om het veiligheidsbeleid om te zetten in concrete 

uitvoering. Het ontbreekt ze kennelijk-aan 

voldoende slagkracht. Daarom wil het kabinet 

deze gemeenten ondersteunen bij de 

ontwikkeling en versterking van hun regierol bij 

het lokale veiligheidsbeleid. Mede om die reden 

heeft het kabinet in de Integrale 

Veiligheidsrapportage 2000 aangegeven, dat het 

kabinet aan de Raad voor het openbaar bestuur 

advies zal vragen over de vraag of de bestaande 

instrumenten, waaronder de regievoering, in 

voldoende mate zijn benut en of er andere 

instrumenten zijn om het IVP, waarin het belang 

van lokale veiligheidsbeleid wordt benadrukt, 

minder vrijblijvend te laten zijn. 

De rampen in Enschede en Volendam laten ons 

zien, dat deze voornemens en maatregelen niet 

genoeg zijn. Het is niet goed, dat in veel 
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gemeenten nog geen integraal veiligheidsbeleid 

wordt gevoerd. Ik ben dan ook van mening dat 

nog dit jaar alle gemeenten kenbaar (inzichtelijk) 

veiligheidsbeleid moeten voeren. Dat kunnen zij 

doen aan de hand van een veiligheidsnota. 

In het onderhavige kabinetsstandpunt is 

aangegeven dat ik zal bezien of een voorziening 

kan worden ingesteld die gemeenten hierbij 

ondersteunt. 
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12. Politie 

Algemeen standpunt 

ten aanzien van de 

politie 

De inzet van de politie op het gebied van de 

rampenbestrijding is een verantwoordelijkheid 

van de politieregio's. 

Hoewel gesteld kan worden dat het optreden 

van de politie zeer behoorlijk is geweest, zijn 

er uit de gebeurtenissen in Enschede ook voor 

de politie een aantal belangrijke lessen te 

trekken. 

Ik heb dan ook de conclusies en aanbevelingen 

van de Inspectie voor de Politie en de 

Commissie onderzoek vuurwerkramp in een 

brief onder de aandacht gebracht bij het 

Korpsbeheerdersberaad en de Raad van 

Hoofdcommissarissen en de beraden gevraagd 

om concrete stappen te ondernemen. Deze 

brief is deze week uitgegaan. Het gaat daarbij 

met name om stappen op het gebied van 

betrokkenheid bij het opstellen van risico-

analyses en de preparatie, zoals planvorming 

en multidisciplinaire oefening, en op het gebied 

van opleidingen. Ook heb ik hen verzocht te 

bevorderen dat de aanbevelingen die zich 

daarvoor lenen zullen worden opgenomen in de 

nieuwe versie van het Referentiekader Conflict-

en Crisisbeheersing Politie, die in het najaar 
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wordt verwacht. In dit Referentiekader worden 

minimumvereisten en normeringen 

geformuleerd voor maatregelen en activiteiten 

met betrekking tot de inzet van politie bij 

grootschalig politieoptreden in allerlei 

omstandigheden, dus ook in geval van 

rampen. Het Referentiekader is een 

handreiking voor de politiekorpsen om zich te 

kunnen voorbereiden op voorzienbare en 

onvoorziene grootschalige incidenten. 

In mijn brief aan de beraden hebïk er tevens op 

aangedrongen samenwerkingsverbanden aan te 

gaan met naburige regio's om de 

uitwisselbaarheid van functionarissen zo groot 

mogelijk te maken. 

Voorts heb ik de beraden in die brief 

geadviseerd om de logistieke en adviserende 

rol die het Korps Landelijke Politiediensten 

in de rampenbestrijding kan spelen een 

structurele plaats te geven in de procedures 

voor grootschalig politieoptreden en in het 

Referentiekader Conflict- en Crisisbeheersing 

Politie. 

Zie voor actiepunten met 

betrekking tot andere 

onderwerpen de 

spreekteksten bij de 
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volgende vragen: 

■ RIT vraag 5 

■ Kmar vraag 6 

■ Meldkamer elders 

(bijdrage DV/P) 

■ Opleiding 

centralisten vraag 7 
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1. Vraag 

Wat gaat u (de Minister van BZK) doen aan 

naleving van de aanbevelingen door de 

politie cq. aan de voortgangsbewaking? 

Antwoord 

Ik heb de voorzitters van het 

Korpsbeheerdersberaad en de Raad van 

Hoofdcommissarissen deze week een brief 

gestuurd waarin ik hen heb verzocht mij vóór 1 

juli 2001 een plan van aanpak te sturen met 

daarin weergegeven wat de politieregio's gaan 

doen met de aanbevelingen en wanneer zij 

welke actiepunten zullen hebben uitgevoerd. 

Het plan van aanpak zal mij in staat stellen om 

de voortgang van de acties te bewaken en 

daarover aan uw Kamer te rapporteren. 

Zie uitvoeriger 

antwoord op vraag 7 

Ten aanzien van de onderwerpen meldkamers 

en opleiding van centralisten ben ik van plan 

samen met de Staatssecretaris van BZK en mijn 

ambtgenoot van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport de voorzitters van de beraden afzonderlijk 

te benaderen. 

Ten aanzien van de nieuwe versie van het 
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Referentiekader Conflict- en Crisisbeheersing 

Politie - die in dit najaar wordt verwacht - zal ik 

de Inspectie voor de Politie in 2003 vragen een 

onderzoek te verrichten naar de stand van 

zaken met betrekking tot de implementatie 

daarvan door de politieregio's en het Korps 

landelijke politiediensten. 
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2, Vraag 

Waarom moet ook de politie betrokken zijn bij 

het opstellen van de risico-analyses? 

Antwoord 

Van de politie wordt niet verwacht dat zij zelf 

daadwerkelijk de risico-analyses opstelt. Wel 

dient de politie meer betrokken te zijn bij het 

proces van het opstellen van risico-analyses 

door de brandweer, opdat de politie zicht krijgt 

in de bestaande risico's in de regio en daarmee 

kan anticiperen op de eventuele maatregelen 

die ten aanzien van die risico's moeten worden 

getroffen. 

De Leidraad Maatramp en de in juni verwachte 

Leidraad Operationele Prestaties bieden 

handvatten voor de drie disciplines - Politie, 

Brandweer en Geneeskundige Hulpverlening -

om met elkaar te kunnen komen tot inzicht met 

betrekking tot in de regio bestaande risico's en 

de daarop te treffen maatregelen. 
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3. Vraag 

Wat zal er komen te staan in de nieuwe versie 

van het Referentiekader Conflict- en 

Crisisbeheersing Politie? 

Antwoord 

Het Expertisecentrum Conflict- en 

Crisisbeheersing Politie (ECCB) werkt op dit 

moment in overleg met de politieregio's en de 

ministeries van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties en Justitie aaneen nieuwe 

versie van het Referentiekader Conflict- en 

Crisisbeheersing Politie. Die herziening was al 

voorzien bij het uitkomen van de eerste versie 

van het Referentiekader in 1999. 

In het Referentiekader worden 

minimumvereisten en normeringen 

geformuleerd voor maatregelen en activiteiten 

met betrekking tot de inzet van politie bij 

grootschalig politieoptreden in allerlei 

omstandigheden, dus ook in geval van 

rampen. Het Referentiekader is een 

handreiking voor de politiekorpsen om zich te 

kunnen voorbereiden op voorzienbare en 

onvoorziene grootschalige incidenten. 

In het Referentiekader wordt onder meer 
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bepaald dat korpsen plannen moeten opstellen 

met betrekking tot het regelmatig oefenen 

onder realistische omstandigheden. Ook geeft 

het Referentiekader aanwijzingen hoe kan 

worden gehandeld, indien opschaling nodig is. 

Of en wanneer moet worden opgeschaald is 

sterk afhankelijk van plaatselijke factoren en 

omstandigheden. 

In het nieuwe Referentiekader zal meer 

aandacht worden besteed aan politieoptreden 

-bij calamiteiten en naar verwachting ook-aan 

justitieel grootschalig politieoptreden. 

Ik heb de korpsen gevraagd ook de 

aanbevelingen van de Inspectie voor de Politie 

en de Commissie die zich daarvoor lenen, in de 

herziening mee te nemen. 
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4. Vraag 

Gaat de politie nu meer oefenen en ook meer 

multidisciplinair oefenen? 

Antwoord 

Ik heb in een brief die deze week is uitgegaan 

bij de voorzitters van het 

Korpsbeheerdersberaad en de Raad van 

Hoofdcommissarissen erop aangedrongen om 

naar aanleiding van de bevindingen en 

aanbevelingen van de Commissie ende 

Inspectie voor de Politie concrete stappen te 

ondernemen, onder andere ten aanzien van het 

multidisciplinair oefenen. In de 

desbetreffende brief heb ik gevraagd om in een 

plan van aanpak onder andere een overzicht 

te geven per regio van hoe vaak er in het kader 

van de rampenbestrijding wordt geoefend en 

welke van deze oefeningen multidisciplinair zijn. 

Ik verwacht dit plan van aanpak uiterlijk 1 juli 

a.s. te ontvangen. 
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5. Vraag 

Tijdens de ramp was niet voor iedere 

hulpverleningsdienst duidelijk wat het Rampen 

Identificatie Team (RIT) deed en wat het RIT 

van de regio verwachtte. Hoe wordt ervoor 

gezorgd dat die onduidelijkheid in de toekomst 

niet meer bestaat? 

Antwoord 

Het Rampen Identificatieteam (RIT) van het 

Korps ,Landelijke Politiediensten kan ten tijde -• -  

van een ramp bijstand verlenen aan de regio. 

Het RIT werkt volgens een draaiboek. Dit is een 

beschrijving van de werkwijze van het Rampen 

Identificatieteam met betrekking tot met name 

de aanpak van de berging en identificatie van 

slachtoffers bij rampen. In 1999 is het Korps 

Landelijke Politiediensten begonnen met de 

modernisering van het draaiboek Rampen 

Identificatieteam. De ervaringen bij de inzet in 

Enschede en de aanbevelingen worden 

verwerkt in het definitieve draaiboek, dat naar 

verwachting medio 2001 gereed zal zijn. De 

documentatie zal door het Korps Landelijke 

Politiediensten eind 2001 of begin 2002 worden 

aangeboden aan alle politieregio's, gemeenten, 

regionale brandweren en organisaties betrokken 
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bij de geneeskundige hulpverlening bij 

ongevallen en rampen. Op die wijze zullen de 

hulpverleningsdiensten in kennis worden 

gesteld van de werkwijze van het RIT. 
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6. Vraag 

Tijdens de ramp bestond er discussie over de 

vraag of de Koninklijke Marechaussee 

bijstand kon verlenen. Hoe gaat u ervoor 

zorgen dat hierover in rampsituaties geen 

discussie meer over mogelijk is? 

Antwoord 

De bestaande wettelijke bijstandsregeling 

inzake de bijstand van de Koninklijke 

Marechaussee, vastgelegd in artikel 58 

Politiewet 1993, is naar mijn mening formeel 

afdoende voor een adequate inzet van de 

Koninklijke Marechaussee. In deze regeling 

staat dat in bijzondere gevallen bijstand kan 

worden verleend door de Koninklijke 

Marechaussee. In het algemeen kan gesteld 

worden dat die bijstand kan worden verleend, 

indien de mankracht van de politie met 

inachtneming van de binnen de 

politieorganisatie te stellen prioriteiten niet 

toereikend is, terwijl het noodzakelijk is zeer 

snel over voldoende bijstandspotentieel te 

beschikken en de Koninklijke Marechaussee 

daarvoor, gelet op haar specifieke 

deskundigheid en/of bewapening en uitrusting, 

het meest in aanmerking komt. 
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Om eenduidigheid te verkrijgen over de 

interpretatie van de toepassing van de 

bijstandsregeling in situaties als in Enschede 

zullen de ervaringen van Enschede aan de orde 

worden gesteld in het regulier overleg van het 

ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties met het ministerie van 

Defensie. 

Ik ben voornemens om daarna in overleg met 

de Koninklijke Marechaussee een 

inzetprotocol op te stellen, waarin de 

interpretatie over de toepassing van de 

wettelijke bijstandsregeling is vastgelegd. Dit 

protocol wordt vervolgens aan de 

politiekorpsen en de Koninklijke 

Marechaussee aangereikt. 
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7. Vraag 

Hoe gaat u ervoor zorgen dat de opleidingen 

voor centralisten op de politiemeidkamer 

wordt aangepast op het functioneren onder 

rampenomstandigheden? 

Antwoord 

In samenwerking met de Staatssecretaris van 

BZK en mijn ambtgenoot van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport zal ik het Landelijk Selectie- en 

Opleidingsinstituut voor de Politie (LSOP) 

benaderen en aandacht vragen voor de 

ontwikkeling van een (vernieuwde) 

basisopleiding voor de centralist op de 

meldkamers. Deze opleiding zal verplicht zijn 

voor het vervullen van de functie "centralist" op 

de meldkamer. 

Aan het LSOP zal nog specifiek gevraagd 

worden om op basis van de ervaringen samen 

met het "veld" (expertteams) een functieanalyse 

voor de centralist te formuleren. Daarbij zal 

vanzelfsprekend worden samengewerkt met de 

onderwijsinstellingen voor de brandweer en de 

geneeskundige hulpverlening. 
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13. Nationaal Coordinatiecentrum, 

Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming 

De werkzaamheden van het NCC tijdens de 

vuurwerkramp spitsten zich toe op de coordinatie 

met betrekking tot het verlenen van bijstand en 

het coordineren van het overheidsoptreden op 

rijksniveau door het faciliteren van de 

interdepartementale 

crisisbesluitvormingsstructuren conform het 

Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming. 

Zoals in het kabinetsstandpunt aangegeven, heeft 

het NCC mij de eerste twee dagen na de ramp 

ondersteund in mijn rol als coordinerend 

bewindspersoon voor de afwikkeling van de ramp. 

Daarna werd deze taak overgenomen door een 

projectteam dat de aansturing van de verdere 

werkzaamheden op rijksniveau coordineerde. De 

structuur inzake de afstemming met de betrokken 

departementen, de gemeente Enschede en de 

provincie Overijssel was ingericht conform het 

Handboek. Bestuurlijk overleg vond plaats in het 

Ministerieel Beleidsteam (MBT), de ambtelijke 

voorbereiding geschiedde in het 

Interdepartementaal Beleidsteam (1BT). Ter 

stroomlijning van de veelheid aan onderwerpen 

zijn meteen drie deel-1BT's ingesteld die zich 
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richten op respectievelijk de 

inspectieonderzoeken, de financiële 

aangelegenheden en de juridische zaken. Later is 

een deel-IBT toegevoegd voor de voorbereiding 

van het kabinetsstandpunt. Deze werkwijze is 

positief geëvalueerd en zal bij eventueel 

toekomstige rampen opnieuw worden toegepast. 

Zoals gemeld in het kabinetsstandpunt zullen de 

evaluatieresultaten van deze rijkscoördinatie 

worden verwerkt in het Nationaal Handboek 

Crisisbesluitvorming. 

Ik streef ernaar nog dit jaar een aangepast 

Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming aan uw 

Kamer te doen toekomen. Hierin zal ook de 

aangekondigde nieuwe structuur en werkwijze 

van het Nationaal Voorlichtingscentrum worden 

vastgelegd. 

Daarnaast heb ik, zoals gemeld in het 

kabinetsstandpunt, besloten tot een uitbreiding 

van de openstelling en bezetting van het 

Nationaal Coordinatiecentrum. 
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14. Financiële afwikkeling en 

schadeafhandeling 

Dan kom ik nu te spreken over de financiële 

gevolgen van de vuurwerkramp en de afwikkeling 

daarvan. 

De vuurwerkramp heeft grote materiële schade 

aangericht. Een deel van deze schade, zowel van 

particulieren als ondernemers, was niet of 

onvoldoende verzekerd. Vanaf de dag volgend op 

die van de ramp heeft de gemeente Enschede 

voorzien in de financiële leniging van de acute 

nood. Toen duidelijk werd dat er veel meer 

gedaan moest worden dan dat, heeft het college 

van B&W op 23 juni 2000 de Commissie 

financiële afwikkeling vuurwerkramp, de CFA, 

ingesteld. Deze commissie stond onder 

voorzitterschap van de heer Van Litdh de Jeude, 

burgemeester van Deventer. In de commissie 

waren vertegenwoordigd de gemeente Enschede, 

Het Bureau Coordinatie Experts (ook namens het 

Verbond van Verzekeraars), het Nationaal 

Rampen Fonds en de Kamer van Koophandel. 

Het Rijk had waarnemers van BZK, van EZ en 

van SZW in de commissie. De commissie diende 

te adviseren over financiële tegemoetkomingen in 

de materiële schade, niet zijnde letselschade. 
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Haar inspanningen hebben geleid tot 7 regelingen 

voor particulieren en één integrale regeling voor 

ondernemers. Met de regelingen voor 

particulieren is een bedrag gemoeid van 36,5 

miljoen. Deze regelingen worden gefinancierd 

door het NRF. Om deze financiering door het 

NRF mede mogelijk te maken heeft het kabinet 

een donatie van ruim 6 miljoen aan het NRF 

gedaan. De ondememersregeling wordt 

gefinancierd door het Rijk. Hiervoor heeft het 

kabinet vooralsnog 25 miljoen vrijgemaakt. 

Ondanks dat alle schade in beginsel 

verzekerbaar was heeft de CFA bij het maken van 

de regelingen als uitgangspunt gehanteerd dat de 

regelingen billijk en rechtvaardig moesten zijn. 

Desalniettemin vereiste de rechtvaardigheid dat 

er een zeker verschil moest blijven bestaan 

tussen degenen die niet of onderverzekerd waren 

en diegenen die wel verzekerd waren en daarvoor 

hun premies hebben afgedragen. Ik steun de 

conclusie van de Commissie onderzoek 

vuurwerkramp dat de CFA bij de ontwikkeling van 

de diverse regelingen grote zorgvuldigheid heeft 

betracht en dat er ruimhartig naar de 

problematiek is gekeken. 

Alle regelingen zijn thans volop in uitvoering. Dat 

de uitvoering in sommige gevallen minder snel 
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gaat dan de bedoeling is komt door het volgende. 

In bepaalde gevallen spreken bronnen van 

informatie elkaar tegen. Het uitzoeken hiervan 

neemt vervolgens enige tijd. De 

uitvoeringsorganisatie LASER stelt echter alles in 

het werk om alle aanvragen met de vereiste 

spoed af te wikkelen. Van de in totaal 1833 op 

alle regelingen bij LASER ingediende aanvragen 

waren er per eind maart 1143 gehonoreerd 

(62%), waren er 87 afgewezen (5%) en waren er 

nog 603 in behandeling (33%). 

Alle regelingen gaan over tegemoetkomingen in 

materiële schade die niet of onvoldoende was 

verzekerd. Zoals in het kabinetsstandpunt is 

verwoord ziet het kabinet voor de overheid geen 

rol weggelegd in het bevorderen van 

tegemoetkomingen in andere dan materiële 

schade. Wel wordt thans bezien of er nog 

specifieke gevallen zijn waarbij binnen de 

bestaande regelingen (nog) geen oplossing is 

gevonden of die buiten de getroffen regelingen 

vallen. De gemeente Enschede en het NRF zijn 

bij dit onderzoek betrokken. Ik zal de Kamer 

hierover later apart berichten. 
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Schadeafwikkeling 

Alle regelingen voor particuliere gedupeerden en 

de regeling voor ondernemingen zijn volop in 

uitvoering. De Commissie onderzoek 

vuurwerkramp signaleert dat de doorloop van de 

schadedossiers minder snel gaat dan de 

bedoeling is. Dit heeft de volgende oorzaak. De 

uitvoeringsorganisatie (LASER) constateert in 

sommige gevallen verschillen in de opgaven van 

de aanvragers en de bij dé gemeente Enschede 

bekende en opgeslagen gegevens. Meer 

specifiek is bij de inboedelregeling in ruim 

tweehonderd gevallen aan de schade-experts 

gevraagd een taxatie te leveren. Bij de 

opruimingsregeling is aan de schade-experts 

gevraagd om van alle aanvragen de bijgevoegde 

facturen te controleren. Voordat er dus een 

beslissing op deze aanvragen kan worden 

genomen moet duidelijk worden welke gegevens 

de juiste zijn: de opgave van de aanvrager of de 

bij de gemeente bekende gegevens of moeten de 

bevindingen van de schade-experts worden 

afgewacht. 

Daarnaast vindt er momenteel een inventarisatie 

plaats van probleemgevallen. Deze hebben een 

divers karakter. 
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In de eerste plaats zijn er gevallen die gezien hun 

aard binnen een door de Commissie financiële 

afwikkeling (CFA) gemaakte regeling zouden 

moeten vallen maar in concreto niet door die 

regeling worden afgedekt. Deze categorie, die 

feitelijk het domein is van de CFA, zal op zo kort 

mogelijke termijn worden aangepakt en 

afgehandeld. 

In tweede plaats zijn er gevallen van 

gedupeerden die: 

A) kosten hebben gemaakt die herleidbaar zijn tot 

de ramp, te denken valt aan medische 

voorzieningen en hulpmiddelen en gezies- en 

verpleegkundige hulp; 

B) inkomsten missen als indirect gevolg van de 

ramp (inkomensderving). 

Ook deze categorie, waar het nadrukkelijk gaat 

om materiële schade, maar niet om de 

zaakschade die onderwerp is geweest van de 

CFA, zal worden geïnventariseerd. Hierbij valt te 

denken aan het instellen van een commissie, met 

in ieder geval externe deskundigen, die het 

kabinet hierover kan adviseren. De inzet van het 

kabinet is steeds geweest dat de gedupeerden 

ruimhartig gesteund moeten worden. Vanuit deze 

notie zou deze commissie moeten bezien in 

hoeverre het is aangewezen dat de overheid 

gedupeerden voor dit soort kosten zou 

compenseren. Wij moeten ons realiseren dat dit 
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vraagstuk verder draagt dan de vuurwerkramp 

Enschede. 

In de afweging of hier een taak voor de overheid 

is weggelegd komen de volgende aspecten aan 

bod: 

• Omdat het gaat om in beginsel verzekerbare 

schade moet het wel of niet vezekerd zijn van 

een gedupeerde worden meegewogen; 

• Welke rol spelen de verzekeraars? Hoe 

ruimhartig stellen zij zich op tegenover_ de 

verzekerden? 

• Er mag geen sprake zijn van willekeur in die zin 

dat bij de ene ramp er wel een rol voor de 

overheid is weggelegd en bij de andere niet. 

• Dan is er nog het wettelijk kader dat kosten of 

het wegvallen van inkomsten die binnen deze 

categorie vallen reeds afdekt, zoals 

bijvoorbeeld: 

• de AWBZ (Algemene wet bijzondere 

ziektekosten); 

• de WVG (Wet voorzieningen 

gehandicapten); 

• de ABW (Algemene bijstandswet waarin 

ook bijzondere bijstand een rol speelt); 

• de WAO (Wet 

arbeidsongeschiktheidsverzekering). 
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Ik merk hierbij op, om een mogelijk misverstand 

weg te nemen, dat de WTS (Wet 

tegemoetkoming schade bij rampen en zware 

ongevallen) hier niet van toepassing is. Deze wet 

ziet immers op onverzekerbare schade, terwijl wij 

het hier hebben over een kader voor rampen 

waarbij de schade verzekerbaar is (of wettelijk 

verzekerd is), maar er gedupeerden zijn die zich 

niet of onvoldoende hebben verzekerd. 

De dilemma's bij het nemen van beslissingen 

hoever de taak van de overheid strekt kunnen 

zeer groot zijn. Deze problematiek is breed en 

ingewikkeld. Een commissie die zich gaat buigen 

over deze problematiek zal dan ook zeer 

zorgvuldige afwegingen moeten maken. 

Ik heb het tot nu toe nog uitsluitend gehad over 

eventuele tegemoetkoming in de materiële 

schade bij rampen. Het kabinet is duidelijk in zijn 

standpunt over de immateriële schade. Ik herhaal 

dat standpunt hier nog een keer. Het kabinet ziet 

voor de overheid geen rol weggelegd in het 

bevorderen van tegemoetkomingen in andere 

schade dan materiële schade. 

Tot slot kan ik u een uitvoeringsbeeld van de 

diverse regelingen geven per eind maart. Dit 

beeld is: 
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Soort regelinq 

Cascoschade 

waarop betaald 

Inboedel 

waarop betaald 

080 

waarop betaald 

Kampeerwegen 

waarop betaald 

Opruimingskosten 

waarop betaald 

Ondememingen 

waarop betaald 

ingediend 

591 

564 

553 

94 

10 

21 

poedgekeurd 

550 

f 1.400.000 

132 

f2.010.000 

404 

f 23.420.000 

55 

f259.000 

nog in behandeling 

2 voorschotten 

f220.000 

afgewezen in behandeling  

36 5 

19 413 (incl. 318 

vooraankon-

digingen) 

31 . 118 

1 38 

10 

19 

Totalen: 1833 

in procenten: 100 

beschikbaar budget: 

waarop betaald: 

in procenten: 

1143 

62 

f 36.500.000 

f 27.309.000 

75 

603 

33 

87 

5 
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Resumerend kan ik u melden dat van de 1833 op 

alle regelingen ingediende aanvragen er 1143 zijn 

goedgekeurd. Dit is 62 procent. Van het 

beschikbare budget is inmiddels meer dan 75 % 

tot uitkering gekomen. Van de beschikbare 36,5 

miljoen is namelijk reeds 27,3 min uitgekeerd. 

Hiermee heb ik u het volledige beeld van de 

uitvoering geschetst per eind maart en heb ik u 

geïnformeerd over de aanpak van de 

probleemgevallen. 
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15. Schadevergoeding voor de slachtoffers en 

verantwoordelijkheid van de overheid 

Na de vuurwerkramp is door de gemeentelijk 

overheid de Stichting financiële hulpverlening 

vuurwerkramp opgericht. 

Deze stichting voert met behulp van LASER een 

aantal regelingen uit ten behoeve van getroffen 

particulieren. Deze regelingen belopen een 

waarde van fl. 36,5 min. 

r 
Deze regelingen voor particulieren zijn: 

. De OBO-regeling (Onkosten Buitengewone 

Omstandigheden als gevolg van de 

vuurwerkramp). Het betreft een tegemoetkoming 

in de gemaakte en nog te maken kosten van 

inrichting en verschillende malen moeten 

verhuizen en een tegemoetkoming in de geleden 

schade van verloren gegane persoonlijke 

onvervangbare bezittingen. Beschikbaar is fl. 20,5 

min. 

• Een regeling voor bewoners van de zgn. 

binnenste ring die reis- en verblijfkosten hebben 

gemaakt omdat zij minimaal één nacht niet in hun 

woning hebben kunnen verblijven. Beschikbaar is 

fl. 4,5 min. 

• Een regeling voor bewoners van de zgn. 
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buitenste ring die reis- en verblijfkosten hebben 

gemaakt omdat zij minimaal één nacht niet in hun 

woning hebben kunnen verblijven. Beschikbaar is 

fl. 3,5 min. 

. Inboedelschaderegeling. Beschikbaar is fl. 5,0 

min. 

• Regeling voor cascoschade aan auto's en 

motoren. Beschikbaar is fl. 2,0 min. 

. Regeling voor schade aan kampeerwagens, 

aanhangwagens en pleziervaartuigen. 

Beschikbaar is fl. 0,5 min. 

. Regeling voor opruimingskosten. Beschikbaar 

is fl. 0,5 min. 

Het totaal aan beschikbare gelden voor de 

slachtoffers in het Nationaal Rampenfonds 

bedraagt daarnaast fl. 45 min. Via giro 777 werd 

daartoe fl. 38,2 min. ingezameld. De overheid 

droeg aan het NRF voor fl. 6,2 min. bij. 

Bekend is dat in 25 gevallen sprake is van een 

situatie waarin een speciale oplossing gezocht 

moet worden. Dat gebeurt ook. Dat is maatwerk. 

Er zullen geen mensen tussen het wal en het 

schip vallen. 

Om die reden is er geen aanleiding om tot weer 

een aparte regeling te komen naast de hiervoor 

genoemde. In deze zeer uitzonderlijke situatie 
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wordt naar maatoplossingen gezocht. 

Bovendien sluit de maatwerkoplossing in het 

individuele geval aan bij de lijn ter beperking van 

een ciaimcultuur, die is uitgezet in de nota "Naar 

een ciaimcultuur in Nederland?". 

De aansprakelijkheid van de overheid in 

civielrechtelijke zin is hier niet aan de orde. 

Bovendien is dat vraagstuk onder de rechter en 

dien ik terughoudend te zijn in het doen van 

uitspraken hierover. 
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CONCEPT, onder voorbehoud aanpassingen 

staatssecretaris 

Inleidende spreektekst staatssecretaris BZK 

De organisatie van de rampenbestrijding 

Het kabinet heeft grote waardering voor de inzet van de 
hulpverlenings- en andere overheidsdiensten bij de bestrijding van 
de ramp. Ik onderstreep nadrukkelijk het oordeel van de commissie 
dat voortreffelijk werk is geleverd. 
De aanbevelingen van de Commissie ter verbetering van de 
organisatie van de rampenbestrijding acht het kabinet noodzakelijk 
en zullen worden ingevuld. De implementatie van het huidige 
beleid zal worden geïntensiveerd en waar nodig worden versterkt. 
Uitgaande van de bestaande en door de Commissie benadrukte 
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de brandweer en de 

rampenbestrijding zullen ook door de andere overheden 
inspanningen moeten worden verricht. De afspraken die daartoe 
worden gemaakt worden bij voorkeur vastgelegd in 
Bestuurakkoord Nieuwe Stijl- verband. De aanbevelingen gericht 
aan de rijksoverheid zal het kabinet zelf ter hand nemen. Het 
kabinet stelt een bedrag van 61 miljoen extra ter beschikking voor 
de versterking van de rampenbestrijding in ruime zin. Pro-actie en 
preventie en de geneeskundige hulpverlening bij rampen staan 
hierbij voorop. Omdat het hier gaat om een beleidsterrein waar 
voor gemeenten een belangrijke taak is weggelegd verwacht ik dat 
ook door de gemeenten extra inspanningen zullen worden gedaan. 

Voortzetten uitvoering huidig beleid 
Het huidige beleid zoals verwoord in de beleidsnota 
rampenbestrijding 2000 — 2004 "De keten gesmeed" is erop gericht 
te komen tot een adequate beheersing van grootschalige risico's die 
onze samenleving bedreigen en is een vervolg op de projecten 
"Versterking brandweer" en "Geneeskundige hulpverlening bij 
ongevallen en rampen (ghor)". De uitvoering van dit beleid zal met 
kracht worden voortgezet. 
Het beleid is erop gericht om de brandweer en organisatie ghor 
ieder afzonderlijk en in samenhang in regionaal verband te 

versterken. Daarbij wordt een gecoordineerde en planmatige 
aanpak van de voorbereiding op grootschalige ongevallen en 
rampen voorgestaan, waarbij alle disciplines betrokken zijn. 



AMBTELIJKE ONTWERPTEKSTEN KAMERBEHANDELING VUURWERKRAMP 

Het voorkomen en beperken van risico's, het zogenaamde proactie 

en preventiebeleid, is daarbij een speerpunt. 

Het voorgenomen beleid voorziet erin dat het vrijblijvend karakter 
van de regionale samenwerking van de brandweer en ghor in de 
regio's zal worden weggenomen door een versterking van de 
positie van de regio's. 
Hiertoe worden de, in de wet te verankeren, organisatieplannen 
voor de brandweer en organisatie ghor geïntroduceerd. In deze 
organisatieplannen worden de organisatie, de taken en de 
verantwoordelijkheden van de respectievelijke regionale besturen 
vastgelegd. Om de samenwerking tussen de bij de 
rampenbestrijding betrokken diensten en organisaties te versterken 
is het beheersplan rampenbestrijding geïntroduceerd. In dit 
beheersplan rampenbestrijding, dat eveneens een wettelijke 
verankering krijgt, worden afspraken tussen de besturen van de 
brandweer, ghor en politie vastgelegd over het samenhangend 
functioneren van de onder hun verantwoordelijkheid vallende 
diensten en de overige gemeentelijke diensten. De regionale 
brandweer wordt bij wet primair verantwoordelijk gesteld voor het 
tot stand komen van het beheersplan rampenbestrijding. De 
coórdinerende en sturende rol van de regionale brandweer voor de 
totale voorbereiding op grootschalige ongevallen en rampen wordt 
hiermee nadrukkelijk bevestigd en versterkt. 

Ter bevordering van het eenduidig en samenhangend functioneren 
van de bij de rampenbestrijding betrokken organisaties en de 
daarbij benodigde bestuurlijke aansturing streeft het kabinet naar 
een congruente gebiedsindeling voor de brandweer en organisatie 
ghor. De schaal van de politieregio's is hierbij richtinggevend. 

De rol van de provincie binnen de voorbereiding op de 
rampenbestrijding wordt eveneens aangescherpt. Deze 
aanscherping is met name ook nodig door de versterking van de 
coórdinerende rol van de regionale samenwerkingsverbanden. 
Het kabinet is voornemens de Commissaris van de Koningin te 
belasten met de toetsing van de regionale beheersplannen 
rampenbestrijding. Indien de kwaliteit van het beheersplan daar 
aanleiding toe geeft kan de Commissaris van de Koningin de 
verantwoordelijke regiobesturen uitnodigen het beheersplan te 
wijzigen. 
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Mochten de verantwoordelijke regiobesturen van de brandweer, 
ghor en politie niet tot overeenstemming komen dan stelt de 
Commissaris van de Koningin het beheersplan vast. Door deze 
toetsende, bemiddelende en arbitrerende rol met betrekking tot de 
voorbereiding, is de Commissaris van de Koningin tevens beter in 
staat zijn rol te vervullen bij de daadwerkelijk bestrijding van 
rampen en zware ongevallen. 

Cruciaal voor een goede voorbereiding is dus dat de verschillende 
organisaties en hun verantwoordelijke besturen elk afzonderlijk en 
in samenhang hun bijdrage leveren en elkaar ook op die bijdrage en 
elkaars verantwoordelijkheden kunnen aanspreken. Een goede 
informatievoorziening is daarbij onontbeerlijk De bestaande 
informatievoorziening is gefragmenteerd en heeft veelal betrekking 
op bepaalde aspecten van de rampenbestrijding zoals planvorming 
en oefenbeleid of op bepaalde objecten zoals vliegvelden en Seveso 
II inrichtingen. Daardoor blijft onvoldoende duidelijk of de diverse 
betrokken organisaties gezamenlijk adequaat zijn toegerust. Dit 
bemoeilijkt het aansturen van de rampenbestrijdingsorganisatie en 
het afleggen van politiek en bestuurlijke verantwoording. 
Daarnaast wordt het formuleren van samenhangend beleid ter 
verbetering van de rampenbestrijding bemoeilijkt. Om in deze 
leemte te voorzien wordt in de beleidsnota aan het beheersplan een 
bestuurlijke rapportage gekoppeld. De besturen van de regionale 
brandweren zullen aan de gemeenten en aan de provincie periodiek 
rapporteren over de uitvoering van het regionaal beheersplan. Deze 
bestuurlijke rapportage, die nu in voorbereiding is en waarover ik 
binnenkort in overleg treed met vertegenwoordigers van de 
provincies en gemeenten, zal betrekking hebben op de kwaliteit 
van de voorbereiding van de rampenbestrijding en stelt de 
verschillende verantwoordelijke besturen in staat elkaar aan te 
spreken op de uitoefening van hun verantwoordelijkheden. 
De provincies zullen tot slot op basis van de ontvangen bestuurlijke 
rapportages de bewindslieden van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties rapporteren over hun bevindingen met 
betrekking tot de kwaliteit rampenbestrijding. 
Op basis hiervan is het mogelijk om gezamenlijk met de mede-

overheden de politieke afwegingen te maken die leiden tot de 
invulling van de noodzakelijke bestuurlijke 
besluitvormingsprocessen met betrekking tot het thema veiligheid 

als maatschappelijke prioriteit. 
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Om de gemeenten, regio's en provincies in staat te stellen om de 
beheersplannen en de kwaliteit van de voorbereiding op de 
rampenbestrijding te toetsen is het noodzakelijk dat er een 
samenhangend stelsel van kwaliteitscriteria wordt ontwikkeld. Dit 
in de beleidsnota rampenbestrijding 2000 — 2004 aangekondigde 
stelsel van kwaliteitscriteria zal ontwikkeld meten worden met de 
betrokken besturen en diensten. 
De kwaliteitsnormen bouwen voort op de reeds ontwikkelde 
referentiekaders voor de brandweer, ghor en politie. Inmiddels heb 
ik aan het Landelijk Beraad Rampenbestrijding verzocht de reeds 
in beeld gebrachte kwaliteitsnormen uit de referentiekaders verder 
uit te werken, te completeren en in samenhang te brengen. 

Daarnaast zal de inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding in 
overleg met de betrokken rijksinspecties de kwaliteit van de 
voorbereiding op de rampenbestrijding doorlichten. Daartoe wordt 
op dit moment een algemeen regionaal doorlichtingsinstrument 
rampenbestrijding ontwikkeld. Uitgangspunt voor de ontwikkeling 
van dit instrument vormt het instrument dat op dit moment wordt 
gehanteerd bij de doorlichting van de gemeentelijke brandweren. 

Door het beheersplan, de periodieke bestuurlijke rapportage en de 
gerichte doorlichting van de inspectie Brandweerzorg en 
Rampenbestrijding worden de verschillende besturen beter in staat 
gesteld om in onderlinge samenwerking invulling te geven aan 
ieders politiek bestuurlijke verantwoordelijkheid. 

Intensiveringen en aanvullingen op het staande beleid. 

Het kwaliteits. en toezichtsarrangement rampenbestrijding 
In aanvulling op de geschetste hoofdlijnen van het staande beleid 
zal ik bevorderen dat het regionaal proactie- en preventiebeleid, 
meer dan nu is voorzien, onderdeel wordt van het regionaal 
afwegingsproces met betrekking tot de ongevallen en 
rampenbestrijding dat uitmondt in het beheersplan 
rampenbestrijding. Het beheersplan rampenbestrijding zal dan 
nadrukkelijker het regionaal beleid op alle onderdelen van de 
veiligheidsketen weergeven. De gezamenlijke provincies zal ik 
verzoeken een eenduidig toetsingskader te ontwikkelen ter 
beoordeling van de regionale beheersplannen en de bestuurlijke 

rapportages van de regionale brandweer. 
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Daarnaast zal ik met de VNG en het IPO overleggen over de 
introductie van audits door deskundige derden ten aanzien van het 
functioneren van het kwaliteitsstelsel voor de rampenbestrijding. 

Om goed zicht te hebben en te houden op het functioneren van het 
systeem van de rampenbestrijding is een goede 
informatievoorziening tussen de bestuurslagen van cruciaal belang. 
De taak van de inspectie is daarin een belangrijke schakel. Om de 
signalerende taak van de verantwoordelijke bewindspersoon van 
van BZK goed te kunnen invullen dient de capaciteit van de 
inspecties te worden uitgebreid. Het kabinet heeft inmiddels 
besloten dat de inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding en 
de inspectie Politie versterkt zullen worden. 
Daarnaast is het kabinet voornemens de coordinerende rol van de 
inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding uit te breiden. De 
inspectie Brandweerzorg en rampenbestrijding krijgt als taak 
periodiek een algemene doorlichting van de voorbereiding op de 
rampenbestrijding op regionaal niveau te verrichten en daarover 
integraal, dus met inbegrip van de relevante bevindingen van de 
andere betrokken inspecties, te rapporteren. De 
bevoegdheidsverdeling zoals die thans in de onderscheiden wetten 
is neergelegd zal in de desbetreffende wetten nader worden 
ingevuld. Op deze wijze ontstaat een,heldere en eenduidige opzet 
van de toezichtfunctie en de rapportage over de voorbereiding op 
de rampenbestrijding. 

Het kabinet zal om de vier jaar de Tweede Kamer informeren over 
de stand van zaken ten aanzien van de voorbereiding op de 
rampenbestrijding. De termijn van vier jaar sluit aan bij de cyclus 
van het vaststellen en uitvoeren van de regionale beheersplannen 
rampenbestrijding. 

Intensivering van de multidisciplinaire aanpak. 
Territoriale congruentie is naar de mening van het kabinet een 
noodzakelijke voorwaarde om de multidisciplinaire samenwerking 
te bevorderen. Het kabinet waardeert de voortgang die in een aantal 
regio's inmiddels is geboekt, maar is van mening dat het tempo 
omhoog moet. Ik zal daartoe op korte termijn in overleg treden met 
de betrokken provincies. 
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Het kabinet onderschrijft de aanbeveling van de Commissie om de 
coordinatie en de samenhang tussen gemeentelijke en provinciale 
diensten en de brandweer te verbeteren. 
Daartoe zal in de eerste plaats ingezet worden op het versterken 
van de samenhang in het gemeentelijk veiligheidsbeleid. Het gaat 
hier onder andere om het in samenhang brengen van de bouw- en 
milieuvergunningen, de gemeentelijke activiteiten in het kader van 
de ruimtelijke ordening en de taken van de brandweer op het 
gebied van pro-actie en preventie. Het kabinet wil deze inspanning 
stimuleren en faciliteren en zal daartoe in overleg treden met de 
VNG en het IPO. De uitkomsten van het overleg zullen bij 
voorkeur worden vastgelegd in een Bestuursakkoord Nieuwe Stijl. 
In de tweede plaats zal de capaciteit en deskundigheid bij de 
regionale' brandweren voor het uitvoeren van taken op het gebied 
van pro-actie en preventie verder worden vergroot. De vergrootte 
capaciteit en specifieke kennis zal worden aangewend voor de 
ondersteuning van gemeenten en provincie bij de uitvoering van 
pro-actie en preventiebeleid en de intensievere rol van de 
brandweer bij de advisering over besluiten en vergunningen van 
gemeenten en provincies op het terrein van milieuwetgeving, 
brandveiligheid en ruimtelijke ordening. 

Brandweer 
De aanbevelingen van de Commissie gericht op de kwaliteit van de 
brandweerzorg worden door het kabinet overgenomen. Ik zal 
daartoe op de eerste plaats het Nederlands Instituut voor Brandweer 
en Rampenbestrijding opdracht geven om de 
opleidingsprogramma's voor de brandweer te herijken en aan te 
passen. De ervaringen met de vuurwerkramp en de actuele kennis 
over de bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen zullen 
worden meegenomen. Daarnaast zal ik bezien hoe de 
informatievoorziening ten behoeve van de brandweer en andere 
hulpverleningsdiensten met betrekking tot inrichtingen met 
gevaarlijke stoffen kan worden verbeterd. Het is voor 
hulpverleningsdiensten in geval van een calamiteit van essentieel 
belang direct over actuele kennis te kunnen beschikken over de 
aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. 
In bredere zin zal ik er bij de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten op aandringen dat gemeenten zorgdragen voor de 
ontwikkeling van een samenhangend kwaliteitssysteem met criteria 
voor de brandweerzorg. 
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Tot slot zal ik erop toezien dat, als onderdeel van het 
versterkingstraject dat momenteel in alle regio's wordt 
doorgevoerd, de nodige aandacht wordt besteed aan de personele 

invulling van de eenheid verzorging brandweereenheden als 
onderdeel van de brandweercompagnie. 

GHOR 
Samen met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal 
ik in overleg treden met de ghor besturen en de Raad van Regionaal 
Geneeskundig Functionarissen om voor de nog jonge organisatie 
van de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen tot 
nadere afspraken en invulling van de onderscheiden functies, taken 
en procedures te komen. In dit kader zal tevens invulling worden 
gegeven aan het ontwikkelen van opleidingen voor 
leidinggevenden en coördinerende functies binnen de 
geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en zal de 
daarbij behorende oefensystematiek verder worden uitgewerkt. In 
het kader van de door mij gefaciliteerde proefprojecten voor 
grensoverschrijdende multidisciplinaire oefeningen zal de 
medische hulpverlening tot slot nadrukkelijk de aandacht krijgen. 

Gemeentelijke processen 
De Commissie doet een aantal aanbevelingen ten aanzien van de 
voorbereiding en uitvoering van een aantal gemeentelijke 
processen in de rampenbestrijding. Het betreft hier onder andere de 

processen met betrekking tot de opvang en verzorging van de 
bevolking, de registratie van slachtoffers en vermisten, de 
perscommunicatie, de publieksvoorlichting en 
verwanteninformatie. Het kabinet onderschrijft deze 
aanbevelingen. Ter uitvoering van deze aanbevelingen zal ik met 
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de gemeenten zijn 
immers verantwoordelijk voor de organisatie van deze processen, 
in overleg treden om te bevorderen dat de gemeenten een 
gezamenlijk project opzetten gericht op de versterking van deze 
processen. De mogelijkheid om deze processen in regionaal 
verband te organiseren wordt daarbij meegenomen. 

7 
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Ter ondersteuning aan dit gezamenlijk project van de gemeenten 
zal ik in overleg treden met de gemeenten, de politie en de 
geneeskundige sector om te komen tot een landelijke standaard 
voor de registratie van slachtoffers die aansluit bij de 
registratiesystemen van de medische hulpverlening en het Rampen 

Identificatie Team." 

Een goede perscommunicatie en publieksvoorlichting is essentieel 
in crisissituaties. Gemeenten zijn niet altijd voldoende in staat om 
de vele en aanhoudende publieksvragen en de enorme media 
belangstelling het hoofd te bieden. Daarom heeft de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het Nationaal 
Voorlichtingscentrum in opzet vernieuwd en versterkt. Het 
Nationaal Voorlichtingscentrum beschikt thans over een pool van 
voorlichters van verschillende ministeries die zijn opgeleid tot 
crisiscommunicatiespecialisten en die desgevraagd kunnen worden 
uitgeleend aan medeoverheden, zoals reeds is gebeurd in Enschede 
en Volendam. Deze voorlichters werken dan onder 
verantwoordelijkheid van de betreffende lokale overheid. 

Landelijke ondersteuningsfaciliteit rampenbestrijding 
Het kabinet heeft besloten tot de oprichting van een Landelijke 
Ondersteuningsfaciliteit Rampenbestrijding. Daarmee geeft het 
kabinet invulling aan de aanbeveling van de Commissie om de 
bestuurlijke en praktische ervaring die personen hebben opgedaan 
bij de bestrijding van rampen te bundelen in een landelijke 
expertise- en bijstandsteam dat snel ondersteuning kan bieden. 
Deze landelijke ondersteuningsfaciliteit heeft op de eerste plaats tot 
taak de actuele kennis over en ervaring met de diverse aspecten van 
fysieke veiligheid en rampenbestrijding te bundelen. Het gaat hier 
met name om kennis en ervaring gericht op pro-actie, preventie en 
preparatie voor zover relevant voor de taakuitoefening van de 
hulpverleningsdiensten. De tweede taak betreft het opzetten en in 
stand houden van landelijke bijstandsteams_ Deze teams zullen 24 
uur per dag inzetbaar moeten zijn en ondersteuning kunnen bieden 
aan de lokale en regionale organisaties bij grootschalige 
crisissituaties. Zij zullen zowel een bestuurlijke als operationele 

ondersteunende rol moeten kunnen vervullen. Het beheer van het 
landelijk potentieel aan aanvullend specifiek en direct beschikbaar 
rampenbestrijdingsmateriaal vormt de derde taak van de landelijke 
Ondersteuningsfaciliteit Rampenbestrijding. 
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Meldkamers, verbindingsmiddelen en informatievoorziening 
Het kabinet is van mening dat de aanbevelingen van de Commissie 
aanleiding geven om het beleid inzake het samenvoegen van 
meldkamers te intensiveren. Op korte termijn zullen door het 
kabinet maatregelen worden voorbereid gericht op het 
samenvoegen van de meldkamers van brandweer ambulancezorg en 
politie. Hierbij zullen de daarbij behorende bestaande 
verantwoordelijkheden en kwaliteitseisen in acht worden genomen. 
Uitgangspunt is maximaal 25 meldkamers. Dat wil zeggen één per 
(hulpverlenings) regio. Naast deze 25 meldkamers blijven de twee 
meldkamers van de Koninklijke Marechaussee en de meldkamer 
van het Korps Landelijke Politiediensten bestaan. 

Samen met de minister van VWS zal ik het initiatief nemen om, in 
overleg met de vertegenwoordigende organisaties van de 
brandweer, ambulancehulpverlening en politie, de rol en de functie 
van de meldkamer in normale en rampsituaties te beschrijven en 
kwaliteitseisen te ontwikkelen. Het gaat hier om kwaliteitseisen 
voor onder andere de procedures voor alarmering van de 
hulpverleningsdiensten en zorginstellingen, de opschaling en de 
kennis en bekwaamheid van centralisten. 

De Vuurwerkramp in Enschede heeft aangetoond dat de huidige 
analoge radionetwerken zowel kwalitatief als kwantitatief van 
onvoldoende niveau zijn. Zoals recent aan uw kamer is aangegeven 
zal de introductie van een landelijk dekkend digitaal radionetwerk, 
C2000, met kracht worden voortgezet. De voorbereiding van de 
landelijke implementatie is ingezet en de landelijke invoering van 
C2000 zal nog dit jaar starten. Dit onder voorbehoud van een 
positieve uitkomst van de proef met C2000 die medio dit jaar zal 
worden afgerond. De inzet van het kabinet is de landelijke 
invoering van het C2000 systeem voor 1 januari 2004 af te ronden. 
Naast de invoering van C2000 zal in de komende jaren de 
toepassing van de mogelijkheden van satellietcommunicatie ten 
behoeve van de rampenbestrijding verder worden uitgewerkt. 

Een goede informatievoorziening ten behoeve van het optreden van 

de hulpverlenings- en gemeentelijke diensten onder zowel normale 
en met name rampomstandigheden is van essentieel belang. Het 
kabinet kabinet onderschrijft derhalve het oordeel van de 
Commissie dat het tijdig voorbereiden en ontsluiten van relevante 

informatie nadrukkelijk de aandacht verdient. 
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De uitvoering van de taken en verantwoordelijkheden van de sectie 
informatievoorziening zullen in de regio's verder ingevuld moeten 
worden. Binnen de regio's moet duidelijk zijn waar welke 
informatie wordt verzameld en vastgelegd, wie waarvoor 
verantwoordelijk is en welke procedures en voorzieningen 
noodzakelijk zijn. Ik zal de regionale brandweren aansporen hier 
invulling aan te geven. 
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steller.,I,D.2.e 

Afdeling: OR 

Telefoon: 

Titel: Planvorming 

Wat staat er in de beleidsnota over het onderwerp? 

In beleidsnota wordt uitgegaan van verbetering van de regionale/ lokale planvorming in het regionale 

versterkingstraject op basis van risico-analyses en bestuurlijke keuzen ten aanzien van de 

rampsituaties waarop men zich wil richten en de operationele prestaties die daarbij geleverd moeten 

kunnen worden.Voorts wordt gesproken over aanscherping van de toetsing van de plannen door de 

CdK.  

Wat is er in het Kabinetsstandpunt Enschede over het onderwerp gezegd? 

In het Kabinetsstandpunt (pagina's 42 ttm 44, 46) staat voor een belangrijk deel een herbevestiging 

van de koers die in de beleidsnota is uitgezet. 

Het kabinet zal, gezien haar systeemverantwoordelijkheid, nadrukkelijk het voortouw nemen als het 

gaat om het verbeteren van de planvorming. Zo zal de planvorming binnen de 
rampbestrijdingsorganisatie op een dwingender manier gestalte moeten krijgen. Het 
toezichtsarrangement rampenbestrijding zal op een aantal punten worden verbeterd. Er kan alleen 

sprake zijn van een juiste uitoefening van toezicht als het voor gemeenten en regio's duidelijk is 

waarop en hoe ze daarop worden aangesproken door het Rijk en de provinciale besturen. Oe 

voorgestelde maatregelen van het Rijk m.b.t. de uitbreiding van de capaciteit van de regionale 

brandweren, het verplichten van risico-inventarisaties en het versterken van de controlerende rol van 
de gemeenteraad zijn daarbij aan de orde. Voorts dient de samenhang te worden vergroot. de 

interdisciplinaire betrokkenheid vergroot en schaars aanwezige kennis en vaardigheden te worden 

gebundeld. Extra initiatieven zijn onder meer de toegezegde landelijke documentatie 

Rampenbestrijding en daaraan gerelateerde nadere onderzoeksactiviteiten en de Landelijke 

Ondersteuningsfaciliteit Rampenbestrijding (zie beide andere fiches)  

Is het onderwerp aan de orde gekomen in de door de Kamer gestelde schriftelijke vragen? 

- Vraag 107 op pagina 29; 

- Vraag 154 op pagina 43; 

- Vraag 165 op pagina 45; 

- Vraag 6 op pagina 98; 
- Vraag 5 op pagina 107; 

- Vragen 27 en 29 op pagina 116; 
- Vragen 1 en 2 op pagina 134.  

Analyse van politiek-bestuurlijke gevoeligheid van het onderwerp 

Belangrijkste aspect is de veranderende opstelling van BZK en de inrichting van het 

toezichtsarrangement waarbij met name de provincie een belangrijkere rot zal krijgen. Tevens is de 

concept rapportage van de Rekenkamer relevant waarin met name de invulling en uitvoering van de 

systeemverantwoordelijkheid van BZK ter discussie wordt gesteld. BZK heeft zich tot heden vooral op 

afstand geplaatst en de verantwoordelijkheid voor de voorbereiding van de rampenbestrijding 
nadrukkelijk op lokaal niveau neergelegd en zich verder vooral ondersteunend en randvoorwaarden 

scheppend opgesteld. Deze houding staat ter discussie en van BZK wordt meer dwingende regie en 

strakker toezicht verwacht. 

I Deft-de Brandweer en Rampenbestrijding 
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Overige relevante opmerkingen 

Bijlagen: In ieder geval 1 standaard bijlage met een aantal (mogelijk te verwachten) vragen en de 

antwoorden daarop met betrekking tot het in het fiche behandelde onderwerp. 

0 

Driecue Brandweer en Rampenbestrijding 



AMBTELUKE ONTWERPTEKSTEN KAMERBEHANDELING VUURWERKRAMP 

Steiler: [1 0,2e 
Afdeling: OR 

Telefoon:-' -2 e 

Titel: Culemborgl CPR 

Wat staat er in de beleidsnota over het onderwerp? 

Culemborg en de CPR zijn geen onderwerpen die genoemd zijn in de beleidsnota. Aan de "follow-up 

Culemborg"-problematiek gerelateerde onderwerpen in de beleidsnota staan in hoofdstuk 3: 

Voorkomen is beter. Concreet gaat het dan om: - het pro-actie en preventie beleid: meer aandacht 

voor pro-actie en preventiebeleid op gemeentelijk/ regionaal niveau en de wenselijkheid van meer 

betrokkenheid van de brandweer daarbij 

- het ongevallenonderzoek: waarde van diepgaand onafhankelijk onderzoek nar oorzaken van 

ongevallen en rampen en de instelling van een onafhankelijke onderzoeksraad  

Wat is er in het Kabinetsstandpunt Enschede over het onderwerp gezegd? 

Het kabinet onderschrijft de kritiek van de Commissie en geeft kort weer hoe de diverse ministeries 

zijn omgegaan met de follow-up van het onderzoek van de explosie in Culemborg. De conclusies en 
aanbevelingen zijn nauwelijks gecommuniceerd en hebben niet geleid tot aanpassing van de 

regelgeving noch tot intensivering van toezicht.  

Is het onderwerp aan de orde gekomen in de door de Kamer gestelde schriftelijke vragen? 

Diverse fracties hebben nadere vragen gesteld over deze follow-up, mede naar aanleiding van het 

gezamenlijke rapport van de inspecties: " Follow-up Culemborg", in het kader van het onderzoek naar 

de vuurwerkramp in Enschede.  

Analyse van politiek-bestuurlijke gevoeligheid van het onderwerp 

Oe follow-up van het onderzoek in 1991 naar de explosie in Culemborg wordt nu bezien in het licht van 

de huidige inzichten en opvattingen over de taak van de CPR, de taakstelling en taakopvatting van 

diverse departementen en inspectiediensten en de huidige inzichten ten aanzien van "kennisverdieping 

en — deling/ kennismanagement' tussen rijksdiensten. De situatie in 1991 was anders, maar niet 

eenvoudig naar huidige maatstaven te weerleggen. 
De maatregelen die nu worden genomen zijn gerelateerd aan de geconstateerde problemen bij de 

follow-up van Culemborg. 

Op de eerste plaats is besloten de CPR op te heffen en een Technische Adviesraad voor gevaarlijke 

stoffen te formeren. Deze adviesraad krijgt een bredere taakstelling. 
Voorts is besloten dat VROM het initiatief zal nemen tot oprichting van een expertisecentrum externe 

veiligheid en vuurwerk bij het RIVM, waarmee de noodzakelijke kennis bij elkaar wordt gebracht en 

beschikbaar komt voor advies aan vergunningvedenende en toezichthoudende instanties. 

Voorts is reeds eerder besloten om een onafhankelijke raad voor ongevallenonderzoek te vormen die 

zware ongevallen en rampen diepgaand zal onderzoeken en de conclusies en aanbevelingen ook 

expliciet naar buiten zal brengen.  

Overige relevante opmerkingen  

In het recente rapport van de inspecties: "Follow-up Culemborg' wordt melding gemaakt van de twijfels 

in de rapportages van de Arbeidsinspectie en TNO-PML omtrent de oorzaak en het verloop van de 

explosie in Culemborg. Er kon geen sluitende verklaring worden gegeven voor de enorme uitwerking 

van de explosie en er werd geen bewijs gevonden voor de aanwezigheid van meer of 

3 Directie Brandweer en RampenbestriJding 
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explosiegevaarlijker kruit. Er werden daarom twijfels geuit over de classificatie van de opgeslagen 

stoften en aanbevolen werd nader onderzoek te doen naar de classificatie van vuurwerk. Het voorstel 

van TNO gaat daarbij, volgens het recente rapport van de inspecties, uit van een breed en diepgaand 

onderzoek waarbij vuurwerk gevolgd wordt in de gehele keten van productie tot en met het afsteken. 

Geen enkele instantie heeft deze aanbeveling opgepakt. Wel is de aanbeveling om de CPR-richtlijn 

aan te scherpen t.a.v. de (brand-)preventie doorgespeeld aan de CPR. Achteraf kan geconcludeerd 

worden dat het ongeval en de aanbevelingen weinig aandacht en prioriteit hebben gekregen. 

De CPR had tot taak het opstellen van richtlijnen ter ondersteuning van het bevoegd 

vergunningvertenend gezag en deze richtlijnen bevatten maatregelen en voorzieningen om de opslag, 

het gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen zo veilig mogelijk in te richten. Betrokken departementen 

en het bedrijfsleven brachten daartoe ieder hun eigen specifieke deskundigheden bij elkaar. BZK. De 

daarvoor beschikbare capaciteit was beperkt en daarom werden prioriteiten gesteld. Hoge prioriteit 

kregen bijvoorbeeld de richtfijnen voor opslag van chemicaliën ( n-a.v, de brand in Sandoz en daaruit 

voorkomende verontreiniging van de Rijn) en vuurwerkopslag kreeg geen prioriteit. Relevant is daarbij 

de in begin jaren negentig op de diverse departementen kerntakendiscussies werden gevoerd en 

geleid hebben tot taakstellingen en inkrimping van beschikbare expertise die bijgedragen hebben tot 

het geven van weinig prioriteit aan de veiligheid van vuurwerkopslagen. 

Bijlagen: In ieder geval t standaard bijlage met een aantal (mogelijk te verwachten) vragen en de 

antwoorden daarop met betrekking tot het in het fiche behandelde onderwerp. 

In de door de fracties gestelde vragen is reeds ingegaan op de achtergronden van de beperkte follow-

up van het onderzoek naar de explosie in Culemborg. Indien expliciet gevraagd zou worden of een 

betere follow-up de vuurwerkramp in Enschede had kunnen voorkomen, kan alleen worden 

beantwoord dat deze conclusie speculatief zou zijn. Een ramp wordt per definitie veroorzaakt door een 

keten van onverwachte gebeurtenissen (wet van Murphy), waarbij elke gebeurtenis onontbeerlijk is 

voor het resultaat maar niet individueel verantwoordelijk is voor het eindresultaat_ Aanscherping van de 

CPR-richtlijnen had mogelijk de kans en de gevolgen kunnen verkleinen. Nader onderzoek naar de 

classificatie van vuurwerkartikelen had kunnen leiden tot meer inzicht in explosiegevaar van 

vuurwerkartikelen, doch nog geen uitsluitsel kunnen geven over het gedrag bij opslag van zeer grote 

hoeveelheden zoals in Enschede het geval was (opschalingsonzekerheid van resultaten van 

kleinschalige beproeving van classificatie naar gevolgen voor grootschalige opslag). Het bij elkaar 

brengen, verdiepen en beschikbaar stellen van kennis omtrent de risico's van vuurwerk had bij kunnen 

dragen tot beter inzicht bij allen die betrokken waren of hadden moeten zijn bij vuurwerkbeleid, de 
vergunningverlening en het toezicht op de naleving van voorschriften. Actiever vergunningenbeleid en 

meer toezicht had de ongewenste concentratie van vuurwerkopslag op die locatie mogelijk kunnen 

voorkomen. 
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Steller. 

Afdeling: 

110.2.e 
BIJZ 

Telefoon. 10:2_e 

Titel: Kwaliteits- en toezichtsarrangement rampenbestrijding 

Wat staat er in de beleidsnota over het onderwerp? 

Huidige situatie: 

Gemeente is primair verantwoordelijk voor brandweer en rampenbestrijding. 

De provincie houdt op onderdelen toezicht op de gemeentelijke voorbereiding op de rampenbestrijding. 

(t.w_ rampenplannen en rampbestrijdingsplannen). Dat wil zeggen dat de provincie de gemeente 

aanwijzingen kart geven, indien zij het rampenplan of het rampbestrijdingplan onvoldoende vindt. 

Het rijk is verantwoordelijk voor het systeem van de rampenbestrijding. Dat betekent met betrekking tot 

de rampenbestrijding dat het rijk verantwoordelijk is voor wet- en regelgeving, een deel van de kosten 

draagt, ondersteuning biedt en zorg draagt voor bepaalde landelijke voorzieningen (bijv. sirenenet). 

Ter invulling van deze verantwoordelijkheid: 

• heeft het rijk de kwaliteit van het personeel veilig gesteld door het stellen van kwaliteitseisen in wet-
en regelgeving (Besluit brandweerpersoneel op grond van artikel 14 van de Brandweerwet); 

• de kwaliteit van draagbare blustoestellen veilig gesteld door middel van het Besluit blustoestellen 

(op grond van artikel 17 Brandweerwet); 

• verstrekt zij een bijdrage in de kosten van de voorbereiding (IBDUR); 

• ondersteunt zij de regio's door het ter beschikking stellen van deskundigheid, leidraden, 

referentiekaders enz. (zie ook PVB/PGHOR). 
Daarnaast houdt het rijk toezicht op het Nederlands instituut voor brandweer en rampenbestrijding 

(Nibra), die onder meer officiersopleidingen en andere opleidingen die door middel van een 
rijksexamen worden afgesloten verzorgt en leerstof en instructiemethoden ontwikkelt (artikel 18°, 

tweede lid, Brandweerwet: Onze Minister van BZK kan beleidsregels vaststellen over de uitvoering van 

de aan het instituut toegekende taken). Ook houdt het rijk toezicht op het Nederlands bureau 
brandweerexamens (artikel 18g, onderdeel 9, Brandweerwet: Onze Minister van BZK kan 

beleidsregels stellen ten aanzien van de uitvoering van de taak van het bureau). De toezichthoudende 

taak van de ministerlstass van BZK strekt niet verder dan (de taken van) deze instellingen. 

De Inspectie voor brandweerzorg en rampenbestrijding (rijksniveau) heeft een signalerende functie. Zij 

voert daartoe thematische diepte-onderzoeken uit, periodieke algemene doorlichtingen op onderdelen 

en onderzoek naar de wijze waarop een bepaald bestuursorgaan taken in het kader van 

brandweerzorg en rampenbestrijding uitvoert. Daarnaast kan de inspectie incidenten onderzoeken 

(artikel 19 Brandweerwet).  

In de Beleidsnota rampenbestrijding 2000.2004 is ter versterking van het toezichtarrangement 

het volgende toegevoegd: 

• Uitbreiding van ondersteunende taak van het rijk met de volgende actiepunten: 
-Met de verantwoordelijke besturen en de betrokken diensten zal een samenhangend stelsel 

van kwaliteitscriteria voor de rampenbestrijding worden ontwikkeld (p. 33); 
-Er zal een samenhangende monitor voor de kwaliteit van de rampenbestrijding worden 

opgezet (p. 33); 
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• Uitbreiding taken regionale brandweer. 

Het proces van de gecoordineerde en planmatige voorbereiding op de rampenbestrijding dient te 

worden neergelegd in een regionaal multidiciplinair beheersplan rampenbestrijding (p. 30); 

• uitbreiding toezichthoudende taak provincie: 

- Provincie krijgt toezichthoudende rol ten aanzien van het beheersplan en daarmee ten 

aanzien van de kwaliteit van de voorbereiding op de rampenbestrijding (p. 31). 

• verbetering bestuurlijke informatie: 

- beheersplannen van de regiobesturen zullen voorzien in een periodieke rapportage aan het 

gemeentebestuur en de provincie. Op basis daarvan rapporteren de provincies aan het rijk (p. 33).  

Wat is er in het Kabinetsstandpunt Enschede over het onderwerp gezegd? 

In aanvulling op de voornemens uit de beleidsnota zijn in paragraaf 4.4 (pag. 42 tim 44) de volgende 

actiepunten geformuleerd (actiepunten 24 tim 31, zie p. 69 en 70): 
- In regionaal beheersplan ook aandacht voor pro-actie en preventie (zie bijlage); 

- De stass zal de provincies verzoeken een toetsingskader te ontwikkelen t.b.v. beoordeling 
beheersplannen en bestuurlijke rapportages met gebruikmaking van het door het LBRB ontwikkelde 

stelsel van kwaliteitscriteria; 

- Wettelijke verplichting dat de CDK de stass informeert over zijn bevindingen voortvloeiend uit zijn 

toezichthoudende taak; 

- De stass gaat in overleg met IPO en VNG over de introductie van audits ter ondersteuning van de 

toetsing van het functioneren van het kwaliteitsstelsel door de daarvoor verantwoordelijke organerr, 
- Uitbreiding capaciteit IBRB en IP; 

- Onderzoeken of Brandweerwet wijziging behoeft opdat IBRB bepaald bestuursorgaan kan doorlichten 

en het desbetreffende bestuur daarover kan informeren; 
- coordinerende rol van de IBRB zal worden uitgebreid. Zij krijgt tot taak een periodieke algemene 

doorlichting van de voorbereiding op de rampenbestrijding op regionaal niveau te verrichten en 
hierover Integraal, dat wil zeggen inclusief de relevante bevindingen van de overige betrokken 

inspecties, te rapporteren. 

Is het onderwerp aan de orde gekomen in de door de Kamer gestelde schriftelijke vragen? 

- Vragen 63 op pagina 17, 150, 152, 156 Vm 159 op pagina's 41 t/m 44; 

- Vraag 5 op pagina 107; 

- Vragen 1 en 2 op pagina 134. 

Anal se van - - Iitiek-bestuurli'ke • evoeli' beid van het onderroer 

Het bestaande stelsel van de huidige rampenbestrijding en de daarbij behorende 

verantwoordelijkheidstoedeling wordt niet verlaten (geen stelselwijzigingl). Wel wordt het stelsel op 

onderdelen versterkt. Uit de vraagstelling blijkt hier en daar dat die verantwoordelijkheidstoedeling niet 

geheel duidelijk is. Een heldere verantwoordelijkheidstoedeling is van groot belang voor de afbakening 

van ieders politieke verantwoordelijkheid en eventuele civielrechtelijke aansprakelijkheid. 

Rode draad bii de vera,ntwoordeliikheidstoedelinq met betrekkinglot de rampenbestriidinq i!•: 

• Gemeente is primair verantwoordelijk voor het voorkomen en bestrijden van rampen en zware 

ongevallen en de voorbereiding daarop; 

• sommige taken moeten op regionaal niveau worden uitgevoerd (artikel 3 Brandweerwet); 

• de provincie houdt toezicht op de gemeentelijke (voorbereiding van de) rampenbestrijding en straks 

ook op de voorbereiding op regionaal niveau; 

• het rijk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) is verantwoordelijk voor het systeem. Dat houdt 

in het geval van de (voorbereiding op de) rampenbestrijding in dat het rijk gemeenten, regio's en 
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provincies ondersteunt bij de uitvoering van hun taken in het kader van de rampenbestrijding door 

middel van wet- en regelgeving, kwaliteitseisen ten aanzien van personeel en opleidingen, een 

bijdrage in de financiering en het verstrekken van voorzieningen die op landelijk niveau moeten 

worden gerealiseerd (bijv. sirenet). 

j 

De rol van de Inspectie voor brandweerzorg en rampenbestrijding moet worden gezien in het kader 

van de bovenomschreven systeemverantwoordelijkheid van het rijk. Het betreft geen toezichthoudende 

taak, maar uitsluitend een signalerende taak. Op basis van de daarmee verkregen informatie, kan de 

minister indien hij daartoe vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de algemene brandweerzorg en 
rampebestrijding aanleiding toe ziet, besluiten om in overleg te treden met de verantwoordelijke 

bestuurslagen. De inspectie doet derhalve geen aanbevelingen aan gemeenten of provincies, noch 
rapporteert zij rechtstreeks aan de betrokken bestuursorganen. Wel kan de ministerlstass besluiten de 

bevindingen van de inspectie aan het betrokken bestuursorgaan ter hand te stellen. Het is dan 

vervolgens aan het betreffende bestuursorgaan hoe zij daarover politiek verantwoording aflegt. IN het 

kader van de dualisering van het lokale bestuur wordt de informatieplicht van de besturen aan de 

contrelerende organen verscherpt. Of nog een aanvullende periodieke informatieplicht moet worden 

opgelegd, wordt ook in dat kader nader bezien. 

Overige relevante opmerkingen 

Bijlagen: In ieder geval t standaard bijlage met een aantal (mogelijk te verwachten) vragen en de 

antwoorden daarop met betrekking tot het in het fiche behandelde onderwerp. 
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BIJLAGE 

Mogelijke vragen met betrekking tot toezichtarrangement en verantwoordelijkheidstoedeling 

vraag 1 
Hoe zal de aandacht voor proactie en preventie in het beheersplan zijn beslag krijgen? Betekent dat 
dat op regionaal niveau het gemeentelijk veiligheidsbeleid wordt vastgesteld? Houdt de provincie daar 
dan ook toezicht op? 

Antwoord 
Vooropgesteld zij dat de gemeente verantwoordelijk is en blijft voor haar eigen integrale 
veiligheidsbeleid. Daar wordt onder meer onder verstaan de afstemming van haar beleid met 
betrekking tot ruimtelijke ordening, milieu, brandveiligheidsvoorschriften, enz. Op dit moment heeft de 
regionale brandweer op grond van het BRZO een adviserende taak ten aanzien van de 
vergunningveriening aan de zware categorie Seveso bedrijven. Deze adviserende taak wordt 
uitgebreid naar vuurwe"edrijven en andere bedrijven met gevaarlijke stoffen (voorgenomen Besluit 
Vuurwerk en het voorgenomen Besluit kwaliteitseisen externe veiligheid inrichtingen). De regionale 
brandweer zal dus in de toekomst meer capaciteit en deskundigheid nodig hebben om deze taak ter 
ondersteuning van het integrale gemeentelijke veiligheidsbeleid te kunnen vervullen. Deze taak kost 
extra capaciteit en vergt een ander soort deskundigheid. Vooralsnog wordt er aan gedacht om in het 
beheersplan ook de voorziening van deze ondersteunende taak en de planning daarvan onderdeel uit 
te laten maken van het beheersplan. Het opnemen van proactie en preventie in het beheersplan leidt' 
er dus niet toe dat het gemeentelijk veiligheidsbeleid in het vervolg op regionaal niveau wordt 
vastgesteld, maar dat de regio zich beter voorbereidt op haar ondersteunende taak in dit kader. Het 
toezicht van de provincie ziet dan ook alleen op dit aspect van proactietpreventie en niet op het 
integrale veiligheidsbeleid van gemeenten in het algemeen. 

Vraag 2 
Is veiligheid nu echt 'ontpolderd'? Met andere woorden: hebben de bestuursorganen met toezichtstaak 
juridische bevoegdheden om te interveniëren dan wel corrigerend op te treden? 

Antwoord 
PM: Bespreken in overleg stars. en' 0. 2.p 
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steller: 10 e   J 
Afdeling: D13R81 OR 

Telefoon:lD.2.e1 
r• l 

Titel: Operationele informatievoorziening 

Wat staat er in de beleidsnota over het onderwerp? 

Geen 

Wat is er in het Kabinetsstandpunt Enschede over het onderwerp gezegd? 

Het bevorderen dat er in vulling wordt gegeven aan taken en verantwoordelijkheden van een sectie 

informatievoorziening op het gebied van de (operationele) informatievoorziening zijn beschreven  

Is het onderwerp aan de orde gekomen in de door de Kamer gestelde schriftelijke vragen? 

Vraag 33 pagina 111 

Vraag 1 pagina 133 

Analyse van politiek-bestuurlijke gevoeligheid van het onderwerp 

De operationele informatievoorziening is van cruciaal belang. Op elk niveau binnen de 

rampenbestrijding is juiste, tijdige en relevante informatievoorziening noodzakelijk om de juiste 

beslissingen te kunnen nemen, overzicht in een situatie te hebben of te verkrijgen en dit te delen en af 

te stemmen met alle relevante- en betrokken diensten. 

Dit belang is reeds onderkend in het project versterking brandweer. Bij de extra rijksbijdrage aan de 

versterking van de rampenbestrijding is financieel voorzien in één beleidsfunctionaris per 

brandweerregio. 
De regionale brandweerkorpsen dienen verdere invulling te geven aan de uitvoering van taken op het 

gebied van de operationele informatievoorziening. 

Binnen de regio's moet duidelijk zijn waar welke informatie wordt verzameld en vastgelegd en wie 

verantwoordelijk is voor die informatie. Bovendien moet duidelijk worden welke procedures en 

voorzieningen noodzakelijk zijn om die informatie te ontsluiten.  

Overige relevante opmerkingen 

Bijlage: Mogelijke antwoorden op vragen 

1. Op welke wijze dient er invulling te worden gegeven aan de structurering van de operationele 

informatievoorziening? 
• De operationele informatievoorziening dient vooraf gedefinieerd te zijn en moet integraal deel 

uitmaken van de dagelijkse hulpverlening en rampenbestrijding. 
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Steller:'10.2.e 
Afdeling: DBRBIOR 

Telefoon: 

Titel: voorlichtingscampagne 6 juni 2001 inz. rampen (herhaling Voramp-campagne; 

waarschuwingsstelsel) 

Wat staat er in de beleidsnota over het onderwerp? 

Er is ten aanzien van dit onderwerp niets opgenomen in de beleidsnota 

Wat is er in het Kabinetsstandpunt Enschede over het onderwerp gezegd? 

Er is ten aanzien van dit onderwerp niets opgenomen in het kabinetsstandpunt. Wel is opgenomen de 

voorlichting aan de burger in het algemeen. Dit heeft betrekking op de in te voeren wettelijke 

registratieplicht voor risicovolle situaties gevaarlijk stoffen en de informatievoorziening door gemeenten 

aan de burger. Hoofdstuk 3.2.4  

I's het ondervee - aan de orde • ekomen In de door de Kamer . estelde schriftels ke vra. en? 

Geen vragen  

Analyse van politiek-bestuurlijke gevoeligheid van het onderwerp 

De huidige Voramp-campagne informeert de burger over het Waarschuwings- en alarmeringssysteem 

(WAS). Dit is de jaarlijkse herhaling van de voorlichting die sinds 1998 plaatsvindt. 

Oe boodschap in de campagne, die op radio en TV wordt getoond. richt zich op de verwachte actie van 

de burger als de sirene gaat. Deze boodschap gaat nadrukkelijk in op het gegeven dat de burger naar 

binnen moet, deuren en ramen dient te sluiten en af te stemmen op regionale tv- of radiozender. Deze 
boodschap is naar aanleiding van de vuurwerkramp uitgesteld. De opgeven reden hiervoor is de 

mogelijke emotionele gevoeligheid bij de burgers van Enschede. 

De Voramp-campagneboodschap van het jaar 2001 is begin april 2001 in de landelijke kranten 
gepubliceerd nadat de regionale brandweer Twente op onjuiste wijze was geciteerd. De regionale 

brandweer verwachtte reacties van burgers op de boodschap omdat onvoldoende nuancering zou zijn 

in de bestaande boodschap en meldde in het bericht dat "als de sirene zou zijn gegaan er mogelijk 

meer slachtoffers gevallen zouden zijn'. Dit bericht is nadrukkelijk door de regionale brandweer 

Twente ontkend. Daarnaast is in de krant een onjuiste associatie gelegd met het WAS en een ramp. 

Oe huidige campagne, die medio mei 2001 wordt gestart voorafgaand aan het landelijke, luide 
proefalarm van het WAS op woensdag 6 juni 2001 om 12.00 uur, wordt aangevuld met 

voorlichtingsmateriaal t.b.v. de gemeenten. Dit voorlichtingsmateriaal is in overeenstemming met 

gemeenten en regionale brandweren aangepast en gaat in op het gegeven dat de sirene niet altijd 

wordt gebruikt ten tijde van rampen of grote calamiteiten. 

De discussie om te komen tot een aanpassing/ nuancering van de huidige boodschap op radio en TV 

blijkt niet gewenst. In samenspraak met betrokkenen is de vraag voorgelegd hoe- en op welke wijze 

dient nuancering van de "oude" campagne boodschap plaats te vinden. Hieruit is gebleken dat de 

huidige boodschap niet gewijzigd hoeft te worden. Oe boodschap richt zich immers op de actie die 

gewenst is gis de sirene gaat. Wel is naar aanleiding van deze discussie het voorlichtingsmateriaal 

aangepast op het gegeven dat de sirene niet in alle gevallen wordt gebruikt. De noodzaak voor het 

gebruik van de sirene wordt immers ook bepaald door het lokale bestuur.  

Overige relevante opmerkingen 
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Naar aanleiding van de berichten in de kranten zal er in de aanloop van de start van de campagne een 

intensievere benadering van de ~Sa worden gezocht. Dit wordt gedaan omdat duidelijk moet zijn dat 

het WAS en de associatie met rampen niet de inhoud van de campagneboodschap is. 

Tevens worden er mogelijkheden onderzocht om te bezien op welke wijze de inwoners van Enschede 

extra kunnen worden geinformeerd.  

Bijlage: Antwoorden op mogelijke vragen 

1. Wat is het doel van de huidige voramp-campagne? 

• Het doel van de voramp campagne is om gemeenten te ondersteunen in calamiteitenvooriichting 

naar de burger. Het Rijk richt zich op de massamediale communicatie en stelt 

voortichtingsmateriaal tb.v. gemeenten aan de burger beschikbaar. 

2. Waarop richt zich de campagneboodschap voor radio en N? 

• De campagneboodschap richt zich op de aanwezigheid van een waarschuwings- en 

alarmeringssysteem in Nederland en wat burgers moeten doen als dit systeem geactiveerd wordt. 

3. Waarop richt zich het voorlichtingsmateriaal? 

• Het voortichtingsmateriaal informeert burgers (allochtoon en autochtoon) en scholen wat er 

verwacht wordt van de burgers als de sirene gaat, als de sirene niet gaat, maar er toch sprake is 
van een emstige calamiteit en wat te doen bil evacuatie van grote gebieden. Dit 

voorlichtingsmateriaal is aangepast naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede 
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Titel. Territoriale Congruentie 

Wat staat er in de beleidsnota over het onderwerp? 
Op pagina 27 Vm 29 en 42 wordt het proces van TC aangekondigd en worden tevens de kaders 
geschetst.  

Wat is er in het Kabinetsstandpunt Enschede over het onderwerp gezegd? 
Op pagina 45 van het Kabinetsstandpunt wordt o.a. het volgende gezegd: 'Het kabinet acht territoriale 
congruentie een noodzakelijke voorwaarde om cie gecodrdineerde, multidisciplinaire samenwerking te 
bevorderen. Hiertoe (versnelling proces van TCj zal de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties op korte termijn in overleg treden met de betrokken provincies-"  

Is het onderwerp aan de orde gekomen In de door de Kamer gestelde schriftelijke vragen? 
Vraag 148 op pagina 41 en vraag 44 op pagina 123 gaan op het onderwerp TC in. In het antwoord op 
de eerstgenoemde vraag wordt ingegaan op het begrip 'onevenredige frictiekosten'. Tevens wordt 
aangekondigd dat het Kabinet in overleg zal treden met provinciale en regionale besturen om te 
inventariseren om welke kosten het gaat en welke bijdrage mogelijk vanuit het Kabinet te verwachten 
valt. Op de tweede vraag ("Wat doet het Kabinet met de aanbevelingen van de Arbeidsinspectie?") 
wordt tevens het doel van het Kabinet genoemd om in 2003 de congruente gebiedsindeling vast te 
leggen.  

Analyse van politiek-bestuurlijke gevoeligheid van het onderwerp 
Het proces van TC is één van de factoren die een positieve bijdrage kan leveren als het gaat om de 
versterking van de rampbestrijdingsorganisatie alsmede de reguliere zorgverlening. Misschien wel het 
grootste voordeel welke met TC valt te behalen is de verduidelijking in bestuurlijke structuren in 
rampbestrijdingsland. Het gaat daarbij zowel om de voorbereiding op de rampbestrijding, alsmede het 
effectief bestuurlijk optreden ten tijde van een calamiteit. 
Het is van groot belang te benadrukken dat alle bestuurslagen een belangrijke rol hebben te vervullen 
in het proces van TC en dat de provinciale besturen als'trekker' fungeren, daartoe expliciet 
uitgenodigd door de staatssecretaris van BZK. 
Het knelpunt m.b.t. het proces van TC komt kort gezegd op het volgende neer. De provinciale besturen 
willen eerst alle mogelijke probleemgevallen 'uitonderhandelen' met gemeentelijke en regionale 
besturen alvorens met een intentieverklaring te komen in de richting van het rijk. Aangezien de 
intentieverklaring de basis vormt van de noodzakelijk te wijzigen wet- en regelgeving lijkt een 
vertraging onvermijdelijk. 
Gelet op het bovenstaande is het belang van het CdK-overleg d.d_ 23 april a.s_ zeer groot. Daar wordt 
immers door u een nieuwe deadline gesteld (uiterlijk 1 juli 2001) t.a.v. van de te ontvangen 
intentieverklaringen, het overzicht van de procesgang tot en met 2003 en de mogelijke knelpunten 
daarbij en tenslotte uw mogelijke rol in het proces-
Mocht het onderwerp in het plenaire debat aan de orde komen, dan kunt u aangeven dat indien de 
door u gestelde deadline van 1 juli 2001 wordt gehaald, een afronding van het proces van TC in het 
jaar 2003 nog steeds haalbaar is.  

Overige relevante opmerkingen 
De staatssecretaris stelt de voortgang aan de orde in overleg met de CdK's op 23 april as. Hij stuurt 
voorts de CdK's een brief waarin hij hun vraagt vóór 1 juli 2001 een intentieverklaring van 
Gedeputeerde Staten te geven en mogelijke knelpunten in kaart te brengen.  

Bijlagen: 
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Antwoorden op mogelijke vragen meidkamers en centralisten 

1. Worden de hulpverleningsdiensten verplicht om hun meldkamers In de regio samen te 
voegen? 

Het merendeel van de regio's heeft de meldkamers van de drie diensten al samengevoegd ot is 
voornemens om dit in de komende jaren te doen. Ik streef er naar om in goed overleg met de besturen 
van de resterende regio's te komen tot het op vrijwillige basis samenvoegen van de meldkamers. Dat 
neemt niet weg dat het kabinet de mogelijkheid tot wetgeving nadrukkelijk als optie open houdt. 

Oe ruimte voor het kabinet en voor de regio's is beperkt op dit punt. Enerzijds is het kabinet 
doordrongen van de regionale verantwoordelijkheid ten aanzien van het samenvoegen van de 
meidkamers, anderzijds acht het kabinet het samenvoegen een randvoorwaarde voor het beter 
functioneren van de meldkamers. Ook speelt in dit verband de invoering van C2000 een rol. Het 
kabinet heeft een budget beschikbaar gesteld dat is afgestemd op het in een beperkt aantal 
meldkamers implementeren van C2000. Indien in een regio de meldkamers niet zijn samengevoegd 
dan zat die regio maar ook het rijk voor zeer aanzienlijke extra kosten worden geplaatst voor het op 
meer plaatsen implementeren van C2000 en het daarbij behorende radiobediensysteem. Ik ga er van 
uit dat de regionale besturen de opvatting delen dat deze middelen beter kunnen worden aangewend 
voor het tijdig samenvoegen van meldkamers. 

2. Wat wordt precies bedoeld met het samenvoegen van meldkamers met inachtneming van de 
daarbij bestaande verantwoordelijkheden en kwaliteitsnormen? 

Met het samenvoegen van meldkamers wordt bedoeld het in één gebouw onderbrengen van de drie 
meldkamers. Het is aan de regionale besturen in de betreffende regio om te bepalen of verdergaande 
vormen van samenwerking wenselijk wordt geacht. Met de bestaande verantwoordelijkheden en 
kwaliteitsnormen wordt gedoeld op de verantwoordelijkheid van de regionale ambulancevoorziening 
(i.o.) voor de uitvoering van de CPA-taken. Tevens wordt gedoeld op de specifieke eisen die door het 
ambulanceveld worden gesteld aan het opleidingsniveau van de centralist. Deze zijn door de 
ambulancesector vastgelegd in de nota Verantwoorde ambulancezorg (1997). Dit is een 
sectorspecifieke uitwerking van de Kwaliteitswet zorginstellingen. 

3. Is de staatssecretaris niet bang dat het tempo van territoriale congruentie het Invoeren van 
GMS en 02000 en het samenvoegen van de meldkamers in negatieve zin zal beïnvloeden. 

Nee. Het proces van afstemmen van de verzorgingsgebieden van de meldkamers verloopt goed en is 
verder gevorderd dan het formeel bestuurlijke proces van territoriale congruentie. Er resteert een 
beperkt aantal knelpunten waarvoor op korte termijn een oplossing zal worden gezocht. 

Is GMS toepasbaar bij rampsituaties? 

GMS is ontworpen om centralisten te ondersteunen bij hun operationele taken in de meldkamer van 
politie, brandweer en CPA (ambulancevervoer). Het systeem 'denkt' als het ware mee met de 
centralisten en begeleidt hen bij het hete proces dat bij een melding wordt doorlopen: het aannemen 
van de (telefonische) melding, het doen van een inzetvoorstel, het uitgeven van de melding aan de 
verschillende disciplines (brandweer, politie en/of ambulancediensten) en het verwerken van het 
incident. 

De inzet van GMS is geschikt voor incidenten tot op compagnieniveau (brandweer). Hierdoor is GMS 
ook bij incidenten die het begin kunnen zijn van een ramp een uitstekend hulpmiddel. Wanneer het 
incident de inzet van een brandweercompagnie overstijgt, is er sprake van een andere 
commandostructuur (vanuit een apart coordinatiecentrum) met een eigen infrastructuur. GMS wordt bij 
deze omstandigheden niet gebruikt en blijft beschikbaar voor gebruik in de meldkamer. 
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AMBTELIJKE ORMERPTEKSTEN KAMERBEHANQEUNG VUURWERKRAMP 

Steller: 110.2.e ; 
Afdeling: Projecten DVIP 
Telefoon: }10.2. 

Titel: Meldkamers 

Wat staat er in de beleidsnota over het onderwerp? 

Wat is er in het Kabinetsstandpunt Enschede over het onderwerp gezegd? 

• Het beleid inzake het samenvoegen van meldkamers wordt geintensiveerd. Op korte termijn 

worden door het kabinet maatregelen voorbereid. Uitgangspunt: maximaal 25 hulpverleningsregio's 

met 25 samengevoegde meldkamers; maximaal 1 meldkamer per regio. 

• Oe rol en de functie van de meldkamers 

• Centralisten moeten worden opgeleid voor het nieuwe functioneren van de meldkamers.  

Is het onderwerp aan de orde gekomen in de door de Kamer gestelde schriftegke vragen? 

Vraag 19'3 biz 55: Kunnen 25 meldkamers op korte termijn worden gerealiseerd? 

Analyse van politiek-bestuurlijke gevoeligheid van het onderwerp 

Het kabinet ziet het co-lokeren als een belangrijke randvoorwaarde voor het kunnen doorvoeren van 

gerichte verbeteringen in het functioneren van de meldkamer. 

Daarbij is het budget en de planning van C2000 afgestemd op een invoering in geco4okeerde 

meldkamers. Uitrol in meer meldkamers is kostbaar en complex. 

In een aantal regio's zijn de besturen niet voornemens om de meldkamers volledig te co-lokeren. 

Binnen BZK wordt onderzocht op welke wijze deze regio's kunnen worden 'gestimuleerd' om alsnog 

voor 1-1-2004 hun meldkamers samen te voegen (d.m.v. subsidie, bestuurlijke druk dan wel 

wetgeving) Een plan van aanpak wordt opgesteld. 

De organisatie van de meldkamers dient ook te worden afgestemd op de rol en de functie van de 

metdkamers bij de rampenbestrijding. 

Overige relevante opmerkingen 

De invoering van GMS en C2000, de territoriale congruentie en nu ook het samenvoegen van 

meldkamers zijn aanzienlijke operaties voor de betreffende meldkamers. Dit stelt hoge eisen aan alle 

betrokkenen en een zeer strakke en onderling zorgvuldig afgestemde planning en organisatie. 
Ook dit zal in het plan van aanpak aan de orde komen. 

Bijlagen: Overzicht mogelijke vragen en antwoorden 
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Mogelijke vragen C2000 

Hoe verloopt het overleg met de regio's inzake C2000 
Begin mei zal de Bestuurlijke informatieronde C2000 een aanvang nemen. Ter voofbereidng 
hierop is op 12 april een brief gestuurd aan de besturen in het land om hen te intormeren 
over de meest recente ontwikkelingen op het gebied van 02000 en de voornemens van fiet 
kabinet, zoals die ook verwoord staan in de voortgangsrapportage aan de Kamer van 16 
februari jongsfleden. 

Is het kabinet er nog steeds van overtuigd dat de gekozen Tetra-techniek nog steeds 
de meest geschikte is? 
Bij de recente rapportage aan de Tweede Kamer (evip2001 ƒU 52150) was in de bijlage een 
rapport gevoegd van TNO-FEL inzake de geschiktheid van commerciële mobiele 
telefoniesystemen als GSM, GPRS of UMTS ter vervanging van Tetra. Uit dit onderzoek 
bleek dat dit geen alternatieven zijn. De ontwikkelingen in onze buurlanden en de elders in 
de wereld bevestigen dit beeld. Een door mij ingestelde werkgroep Terugvalopties monitort 
continu de ontwikkelingen in de markt en rapporteert regelmatig daarover. 

Heeft Duitsland nu al voor Tetra gekozen? 
Voor de regio Aken is een Tetra systeem aanbesteed. De Innenministerkonferenz heeft 
inmiddels ook besloten om voor het jaar 2006 (in verband met het wereldkampioenschap 
voetbal) een landelijk dekkend digitaal radionetwerk in te voeren. Mede afhankelijk van de 
resultaten uit Aken zal de Innenministerkonferenz uiterlijk begin 2002 beslissen welke 
techniek landelijk zal worden ingevoerd. 
Ik zal naar verwachting nog deze zomer een intentieverklaring ondertekenen met de 
Bundesinnenminister waarin wij in het belang van de veiligheid van burgers en hulpverleners 
een verregaande samenwerking aangaan op het gebied van digitale radiocommunicatie. 

Wat is de stand van zaken van de Drie Landen proef? 
De Bundesinnenminister heeft aangegeven dat Duitsland in de periode zomer 2002-zomer 
2003 de tijd heeft om de grensoverschrijdende radiocommunicatie met Tetra in de regio 
Aken te beproeven. Omdat ik veel waarde hecht aan een goede grensoverschrijdende 
samenwerking tussen OOV-diensten en omdat ik verwacht dat na 2003 in Duitsland de 
prioriteit zal liggen bij de landelijke implementatie heb ik de besturen in Limburg gevraagd 
om in te stemmen met een vervroegde uitrol van C2000 in deze regio om zodoende de Drie 
Landen proef in de periode zomer 2002-2003 te kunnen uitvoeren. Ik heb tevens de 
Belgische minister van Binnenlandse Zaken gevraagd om de planning van de uitrol van het 
ASTRID systeem zo in te richten dat ook zij in deze periode kunnen participeren in deze 
proef. 
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Steller: j10.2.e 
Afdeling: Projecten DVIP 
Telefoon: k10.2- e) 

1  

Titel: Versnelde invoering van C2000 

Wat staat er in de beleidsnota over het onderwerp? 

1 -
Wat is er in het Kabinetsstandpunt Enschede over het onderwerp gezegd? 

De huidige analoge radionetwerken  voor de communicatie op het rampterrein en tussen het 

rampterrein en de meldkamer bleken in Enschede zowel kwalitatief als kwantitatief van onvoldoende 

niveau. De introductie van een betrouwbaar landelijk dekkend digitaal radionetwerk voor de mobiele 
communicatie (het C2000 systeem) van de hulpverleningsdiensten dient met kracht te worden 

voortgezet. De inzet van het kabinet is erop gericht de landelijke invoering van C2000 voor 1 januari 

2004 afgerond te hebben. Het projectbudget is daartoe verhoogd met 0.299 miljoen. (Zie bijgevoegde 

voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer van 16 februari 2001.  

Is het onderwerp aan de orde gekomen In de door de Kamer gestelde schriftelijke vragen? 

Ja, zie de vragen nr. 194 en 195 op biz 55 

Analyse van politiek-bestuurlijke gevoeligheid van het onderwerp 

Voor de realisatie van C2000 is medewerking van de regio's een absolute voorwaarde. Het kabinet 

heeft, om C2000 versneld te kunnen invoeren, inmiddels besloten om de kosten van exploitatie tot 
2004 voor rekening van het rijk te nemen. Bovendien heeft het kabinet fl. 100 miljoen als lening ter 

beschikking gesteld voor de centrale aanschaf door BZK van de standaard radiobediensystemen voor 

de regionale meldkamers. In de Bestuurlijke Informatieronde zal aan de besturen in de regio meer 

helderheid worden verschaft over de kosten die de implementatie en het gebruik van C2000 voor de 

regio's nu nog met zich brengt. Daarbij vormen de samenhang met GMS en de colokatie van 

meldkamers voor de besturen extra complicerende factoren. Zie brief aan de regionale besturen van 

11 april 2001. 

Overige relevante opmerkingen 

De aanbestedingsprocedure van de radiobediensystemen is inmiddels in gang gezet. Met de 

leveranciers van de C2000 infrastructuur heeft inmiddels overleg plaatsgevonden over de 

mogelijkheden van de versnelde invoering. 

Bijlagen: Voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer dd. 16 februari 2001 

Brief aan de regionale besturen dd. 11 april 2001 

Overzicht mogelijke vragen 
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Wat omvat het project C-2000? 

C2000 is het nieuwe digitale radionetwerk met landelijke dekking voor de mobiele communicatie van 
politie, brandweer, ambutancediensten en de Koninklijke marechaussee. Ten opzichte van de bilai 
100 veelal verouderde regionale analoge netwerken die deze hulpverleningsdiensten momenteel in 
gebruik hebben, biedt het C2000 systeem grote voordelen. Zo maakt dit systeem een snelle en 
betrouwbare informatie-uitwisseling (spraak, data en alarmerirtw binnen en tussen tee 
hulpverleningsdensten onderring mogetjk en biedt het verschillende beveTgingsfunctionàReiten, die 
de veiligheid van de burger en van de hulpverlener sterk zal bevorderen. 

Wat Is de planning/ stand van zaken van het project C-2000? 

Omdat het C2000 Systeem is gebaseerd op een open Europese standaard zal ook 
grensoverschrijdende communicatie mogelijk worden. Deze grensoverschrijdende communicatie zal 
worden beproefd in de Drietanden proef Aken-Luik-Maastricht, welke ik in de periode zomer ~ 
zomer 2003 wens uit te voeren. Daartoe heb ik de besturen in de regio Limburg-Zuid gevraagd 
akkoord te gaan met een vervroegde uitrol van C2000 in deze regio. 
C2000 komt met de functionaliteiten en de betrouwbaarheid en beschikbaarheid tegemoet aan de 
conclusies, die de commissie Oosting heeft getrokken inzake het functioneren van de huidige analoge 
verbindngssystemen. 
Om de invoering van dit C2000 Systeem te versnellen heeft het kabinet op 16 februari jongstleden 
besloten om het projectbudget met 299 miljoen gulden te verhogen en per direct aan te vangen met de 
landelijke uitrol van de C2000 infrastructuur. Het streven is nu om de uitrol van de C2000 infrastructuur 
op t januari 2004 te hebben afgerond. 
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AMSTEME ONTWERPTEKSTEN KAMERBEHANDELING VUURWERKRAMP 

Steller'10.2 . é 
Afdeling: VB 

Teletoon; 0.2.e 

Titel: Kaderwet tunnelveiligheid en verantwoordleijkheidsverdeling rijk en gemeenten 

Wat staat er in de beleidsnota over het onderwerp? 

Niets 

Wat is er in het Kabinetsstandpunt Enschede over het onderwerp gezegd? 

Niets 

Is het onderwerp aan de orde gekomen in de door de Kamer gestelde schriftelijke vragen? 

Neen 

Analyse van politiek-bestuurlijke gevoeligheid van het onderwerp 

Oe ontwikkeling van de kaderwet tunnelveiligheid kent twee lastige punten: 

t. de mate waarin er ruimte is voor een wettelijke regeling aanvullend op het stelsel van de 

Woningwet van VROM met als gemeentelijke instrumenten de bouw- en gebruitksvergunning; 

2. de verantwoordeliikheidsverdeling tussen de gemeente (vanwege de openbare veiligheid en 

rampenbestrijding) en het rijk (vanwege de infrastructuur). 

Er wordt gewerkt aan een nadere uitwerking.  

Overige relevante opmerkingen 

Geen 
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AMBTELIJKE ONTWERPTEKSTEN KAMERBEHANDELING VUURWERKRAMP 

Steller.; j0.2.e 

Afdeling: VB 

Telefoon: 10.2.e• 

Titel: Effectbenadering versus kansberekening in risicobeleid 

Wat staat er in de beleidsnota over het onderwerp? 

Er zal risicobeleid worden ontwikkeld waarmee bepaald kan worden in hoeverre sprake is van een 

aanvaardbaar veiligheidsniveau. Dit risicobeleid betreft het risico van de bron, de mate waarin de 
hulpverleningsdiensten adequaat kunnen optreden en het restrisico. Van belang hierbij zijn de effecten 

van potenttéte calamiteiten.  

Wat is er in het Kabinetsstandpunt Enschede over het onderwerp gezegd? 

Paragraaf 3.3 van het kabinetsstandpunt gaat in op de verantwoordelijkheidsverdeling voor externe 

veiligheid: de coordinerende rol van de minister van VROM wordt bevestigd. Dit laat onverlet dat ook 

andere ministers taken hebben op het gebied van veiligheid. 
De risicobenadering die binnen het veiligheidsbeleid heeft geprevaleerd, zal een wettelijke status 
krijgen middels nieuwe AMvB's Externe Veiligheid inrichtingen en Externe Veiligheid Vervoer. 

Daarnaast zal het kabinet bezien of sommige risicobronnen zich, naar hun aard en betekenis voor de 

samenleving, tenen voor een effectbenadering.  

Is het onderwerp aan de orde gekomen in de door de Kamer gestelde schriftelijke vragen? 

Ja, op vete plekken. 
Blz. 2, vraag 6, blz. 17, vraag 65, blz. 20, vraag 73, blz. 36, vraag 131 , blz. 74, vraag 49 en 50 en blz. 

88 vraag 1.  

Analyse van politiek-bestuurlijke gevoeligheid van het onderwesp 

Er is sprake van een delicaat thema, vanwege enerzijds de rol van de minister van VROM en 

anderzijds vanwege de maatschappelijk relevantie. Ter toelichting het volgende. 
Het risicobeleid van het ministerie van VROM bestaat al lang en is gericht op kans op het optreden van 
ongevallen met gevaarlijke stoffen. Deze probabilistische benadering, die ook wordt aangehangen 

door het ministerie van VROM, kent als normen het individueel of plaatsgebonden risico van 10-6 per 
jaar (kans op acuut overlijden van omwonenden), en een oriënterende waarde voor het groepsrisico 
van maximaal 10 doden tegelijk eens in de 100.000 jaar. indien het berekende risico van een inrichting 

onder deze norm blijft, is naar het oordeel van VROM sprake van een maatschappelijk aanvaardbare 

situatie. in de praktijk betekent dit niet dat ongevallen uitgesloten zijn, maar dat de kans erop binnen 
de marges valt. Nadelen van deze aanpak zijn dat het alleen voor omwonenden geldt en niet voor + 

passanten, werknemers of hulpverleners en dat effecten van mogelijke zware ongevallen niet relevant 
zijn. Een inrichting met normoverschrijding buiten de poort in Noord-Groningen is in die context minder 

erg dan dezelfde inrichting nabij Rotterdam. Ook is het mogelijk dat een inrichting die onder het Besluit 

risico's zware ongevallen 1999 valt volgens het risicobeleid van VROM niet risicovol is, indien het 

berekende risico onder de norm blijft. Maatschappelijk gezien is dit moeilijk uit te leggen. 
Van oudsher is het rampenbestrijdingsbeleid van BZK meer op effecten van zware ongevallen gericht 

geweest dan op kansen, dit is de deterministische benadering. Middels risicobeleid vanuit BZK (zie 

beleidsnota) wordt geprobeerd deze eftectgerichte benadering meer handen en voeten te geven. Dit is 

niet vanwege vergunningenbeleid (daarvoor is immers de minister van VROM verantwoordelijk), maar 

vanwege de advisering aan het lokale bestuur over veiligheid en vanwege de mogelijkheden van de 

rampenbestrijding. 
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Het delicate is nu dat de huidige minister van VROM meer effectgericht beleid wil, waarbij 

verantwoordelijkheden van andere bewindspersonen (bijvoorbeeld voor vervoer, rampenbestrijding en 

interne veiligheid) minder relevant lijken dan het gewenste resultaat. In het kabinetsstandpunt 

vuurwerkramp is dit overigens niet terug te vinden. Daar wordt strak gesproken van een 
kansbenadering. 
Het tweede gevoelige punt is de maatschappelijke perceptie van kansen en effecten. Inden een 

ongeval in een bepaald type inrichting is gebeurd, lijken al deze inrichtingen gevaarlijk. 

Overige relevante opmerkingen 

N1/T 
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AMBTELUKE ONTWERPTEKSTEN KAMERSEHANDEUNG VUURWERKRAMP 

Steller:n0.2 & 
Afdeling: VB 

 )J 

Teletoon: 107,2e 

Titel: Rol brandweer bij pro-actie (incl. vergunningverlening) en preventie 

Wat staat er in de beleidsnota over het onderwerp? 

Versterking op het terrein van pro-actie en preventie is noodzakelijk. Dit betreft aan de ene kant een 

nadrukkelijker rot van de gemeentelijke en regionale brandweren bij ontwikkelingen op het gebied van 

ruimtelijke ordening, infrastructuur, bouwen en risicovolle inrichtingen. Aan de andere kant betreft het 

betere samenwerking met de andere diensten die taken op dit gebied hebben, zoals de 

Arbeidsinspectie en gemeentelijke diensten voor milieu. ruimtelijke ordening en bouwen. 

Het rijk is medeverantwoordelijk voor voldoende personele capaciteit om de taken op het gebied van 

pro-actie en preventie naar behoren te kunnen uitvoeren.  

Wat is er in het Kabinetsstandpunt Enschede over het onderwerp gezegd? 

Het kabinet zal de deskundigheid en capaciteit bij de regionale brandweren voor het uitvoeren van 
taken op het gebied van pro-adie en preventie verder uitbreiden. De capaciteitsuitbreiding betreft 

ondersteuning van gemeenten en provincies bij onder andere advisering t.a.v_ besluiten en 

vergunningen op het terrein van milieuwetgeving, brandveiligheid en ruimtelijke ordening.  

Is het onderwerp aan de orde gekomen in de door de Kamer gestelde schriftelijke vragen? 

Blz. 24 vraag 89 gaat In op de taken van de brandweer bij pro-actie en preventie. Blz. 45, de vragen 

161 en 162 betreffen de financiën. In haar antwoord geeft het kabinet aan hier niet op vooruit te willen 

lopen. Eerst zal bestuurlijk overleg met gemeenten plaatsvinden. Ook van de mede-overheden mag 

een intensivering op dit gebied worden verwacht.  

Analyse van politiek-bestuurlijke gevoeligheid van het onderwerp 

Het onderwerp lijkt met name gevoelig ten aanzien van de financiële kant van de pro-actie en 

preventietaak (namelijk de grootte van de bijdrage van het rijk aan de regio's voor deze taak) en 

minder ten aanzien van de adviserende rot van de regionale brandweer in het gemeentetijk 

veirigheidsbeteid.  

Overige relevante opmerkingen 

Geen 
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• 
Steller. (•© . r 2 . t  
Afdeling: V8 
Telefoon. • 0.2.e, 

Titel: Samenhang VROM en BZK bij risico-inventarisaties, -kaarten en informatie aan de burger 

Wat staat er in de beleidsnota over het onderwerp? 

Systematische voorbereiding op de rampentestrijdng op basis van risico-analyse. Om de operationele 

prestaties van de hulpdiensten op het terrein van preparatie en repressie te laten bepalen door de 

regio's, is de leidraad Maatramp ontwikkeld en is de leidraad Operationele prestaties in ontwikkeling.  

Wat is er in het Kabinetsstandpunt Enschede over het onderwerp gezegd? 

Par. 3.2.4. Minister van VROM zal een wettelijke registratieplicht voor risicosituaties mbt gevaarlijke 

stoffen invoeren. 
Par. 4.5 De staatssecretaris van BZK zal - in overleg met gemeenten en provincies - een model voor 

een risicokaart ontwikkelen die in alle gemeenten toepasbaar is voor enerzijds planvorming voor de 

rampenbestrijding en anderszijds informatieverlening aan het publiek. Dit betreft niet alleen risico's ten 

gevolge van gevaarlijke stoffen, maar ook andere risico's zoals overstromingsgevaar.  

Is het onderwerp aan de orde gekomen in de door de Kamer gestelde schriftelijke vragen? 

Ja, op diverse plekken: 

Registratiepticht: blz. 35, vraag 128 
Registratieplicht bruikbaar voor hulpverlening? Antwoord: nee: blz. 48 vraag 147 en blz. 49 vraag 177. 

Risicokaart: blz. 43 vraag 154 en blz. 46 vraag 167. 

Risico-analyse tbv rampenbestrijding: blz. 45 vraag 146. 

Informatie naar de burger: blz. 46 vraag 168.  

Analyse van politiek-bestuurlijke gevoeligheid van het onderwerp 

Er is sprake van drie verwante thema's: 
1. Wettelijke registratieplicht risico's tgv gevaarlijke stoffen (VROM): dit register wordt passief 

openbaar voor burgers en instanties; dit betreft nieuw beleid en nieuwe regelgeving. 

2. Informatievoorziening door gemeenten aan burgers over risico's (BZK); dit is actieve 

openbaarmaking; dit betreft bestaande regelgeving (Besluit informatie inzake rampen en zware 

ongevallen) en hernieuwd beleid. In het verleden is middels VORAMP-Campagnes hier uitvoering 

aangegeven. Het gaat nu om intensivering, herziening en modernisering van deze 

informatievoorziening. Nu zullen met gemeenten en provincies risicokaarten worden ontwikkeld. 

Tevens ICT-toepassing. 

3. Gegevens over gevaarlijke stoffen voor de hulpverlening tijdens een incident (BZK); dit betreft 

nieuw beleid en nieuwe regelgeving. 

Van belang is nu dat het voor buitenstaanders moeilijk blijkt deze verwante onderwerpen uit elkaar te 

houden. Daarnaast hecht de minister van VROM groot belang aan de actieve informatievoorziening 

aan burgers dat tocht echt al wettelijk is geregeld middels het Bir onder verantwoordelijkheid van de 

bewindspersoon van BZK. 
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Overige relevante opmerkirllaen  

Deze drie onderwerpen in hun samenhang hebben warme belangstelling van minister Pronk. Deze zal 

dit onderwerp ook in zijn spreektekst aanroeren. Het tweede thema: informatievoorziening door 

gemeenten aan burgers over risico's is geregeld is in BZK-regelgeving, namelijk het Besluit informatie 

inzake rampen en zware ongevallen uit 1994. 

Besluit Inzake rampen en zware ongevallen 

Hoofdstuk 111. Verschaffing van informatie aan de bevolking 
§ 1. Verschaffen van informatie door burgemeester en wethouders over alle typen van mogelijke 

rampen. 

Artikel 5 
De informatie die burgemeester en wethouders over mogelijke rampen aan de bevolking verschaffen, 

omvat in ieder geval: 
a. gegevens die inzicht verschaffen in de oorsprong, de omvang en de te verwachten gevolgen voor de 

bevolking of het milieu van een dergelijke ramp; 
b. gegevens over de wijze waarop de bevolking bij een ramp wordt gewaarschuwd, op de hoogte 

gehouden en beschermd; 
c. een beschrijving van de maatregelen die de bevolking bij een ramp dient te treffen om de 

schadelijke gevolgen ervan zoveel mogelijk te beperken en gegevens omtrent de te volgen gedragstijn; 

d. een verwijzing naar en een globale toelichting op het rampenplan, bedoeld in artikel 3 van de Wet 

rampen en zware ongevallen; 
e. een verwijzing naar en een globale toelichting op de rampenbestrijdingsplannen, bedoeld in artikel 7 

van de Wet rampen en zware ongevallen: 
f. de identiteit van de persoon die de informatie verschaft onder vermelding van zijn functie; 

gegevens over de wijze waarop, waar en bij wie aanvullende ter zake dienende informatie kan worden 

verkregen. 
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Steller. 9'0.2,e, 
Afdeling: VB 

Telefoon:10.2 • el 

Titel: Gebruiksvergunningen 

Wat staat er in de beleidsnota over het onderwerp? 

Niets 

Wat is er in het Kabinetsstandpunt Enschede over het onderwerp gezegd? 

Op pagina 45 wordt gemeld dat het kabinet de capaciteit en deskundigheid bij de regionale 

brandweren voor het uitvoeren van taken op het gebied van pro-actie en preventie verder wil 

uitbreiden. De capaciteitsuitbreiding betreft de ondersteuning van gemeenten en provincies bij de 

uitvoering van het pro-actie en preventiebeleid, waaronder advisering ten aanzien van besluiten en 
vergunningen van gemeenten en provincies op o.a. het terrein van de brandveiligheid. Hiertoe behoort 

ook de gebruiksvergunning brandveiligheid. 
Op pagina 46 wordt gemeld dat de brandweer een intensievere rol krijgt bij de advisering over 

besluiten en vergunningen van gemeenten o.a. op het gebied van brandveiligheid.  

Is het onderwerp aan de ordè gekomen In de door de Kamer gestelde schriftelijke vragen? 

Ja, in de vragen 27157-20, nrs. 91, 92.94 t/m 99 en 27157-18, nr. 51 

Analyse van politiek-bestuurlijke gevoeligheid van het onderwerp 

Zowel de vuurwerkramp in Enschede ais de cafébrand in Volendam hebben laten zien dat het 

instrument van de gebruiksvergunning brandveiligheid in de praktijk niet of nauwelijks wordt toegepast 

cq. functioneert. 
Deze problematiek is eerder in onderzoeken, die in opdracht van het rijk zijn uitgevoerd, 

geconstateerd: zowel het onderzoek dat SGBO (onderzoeksbureau van de VNG) in 1994 in opdracht 
van BZK heeft uitgevoerd als de rapportages van het Project Versterking Brandweer (o.a. 

eindrapportage 1999, pagina 23) maken melding van het knelpunt van de beperkte toepassing van 
gebruiksvergunningen. Het SGBO-rapport is destijds aan alle besturen van gemeenten ter informatie 

toegezonden. 
Verder is vernomen dat de commissie Alders in de tussenrapportage op basis van de uitgevoerde 

Ouick-Scan brandveiligheid onder 30 gemeenten zal constateren dat er niet veel is veranderd in 

gemeenten na 1994. 
Deze tussenrapportage wordt naar alle waarschijnlijkheid net voor de kamerbehandeling aangeboden. 

Oe rot en inzet van het rijk ten aanzien van het (helpen) oplossen van de geconstateerde problematiek 

rond gebruiksvergunningen kan een punt zijn dat (nu reeds) aan de orde wordt gesteld en waarmee 

niet wordt gewacht tot de commissie Alders met zijn eindrapportage komt.  

Overige relevante opmerkingen 

geen 

Bijlagen: In ieder geval 1 standaard bijlage met een aantal (mogelijk te verNachten) vragen en de 

antwoorden daarop met betrekking tot het in het fiche behandelde onderwerp. 
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1. Wat heeft de regering gedaan aan het oplossen van de problematiek rond het toepassen van 

gebruiksvergunningen door gemeenten? 
De minister van BZK heeft de rapportages van SGBO en PVB naar besturen van gemeenten gestuurd 

met als doel dat er meer aandacht zou komen voor deze problematiek. Oe problematiek betreft een 
gemeentelijke verantwoordelijkheid. Wel zijn door het rijk in het kader van PVB gelden beschikbaar 

gesteld voor de versterking van de personele capaciteit op het gebied van o.a. brandpreventie. 

waartoe het afgeven en controleren van gebruiksvergunningen brandveiligheid behoort. 

In het kader van het kabinetsstandpunt is boven de reeds toegezegde gelden extra geld voor de 

versterking van pro-actie en preventie toegezegd. 

Verder is er in juli 1997 aan alle gemeenten een geactualiseerde versie van de Handleiding PREVAP 

(Preventie Activiteiten Plan) gestuurd. Deze handleiding biedt de gemeenten een hulpmiddel voor een 

planmatige uitvoering van brandpreventietaken van de gemeente, waaronder de verlening van en 

controle op de gebrulksvergunningen. 
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Titel: MotieJ'02.e rn.b.l. hestedittg 145 min-t.b.v. PVB 

Wat staat er In de beleidsnota over het onderwerp? 
Versterking van de rampenbestrijding is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van rijk en gemeenten. 
Bij de behandeling van de begroting 1999 van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties heeft de 
Tweede Kamer bij motie gevraagd aan de regering om in overleg met betrokken overheden 
mogelijkheden te scheppen om de ontbrekende financiële middelen beschikbaar te krijgen en 
daarover uiterlijk bij voorjaarsnota te rapporteren (zie bijlage 1).  

Wat is er in het Kabinetsstandpunt Enschede over het onderwerp gezegd? 
n.v.t 

Is het onderwerp aan de orde gekomen in de door de Kamer gestelde schriftelijke vragen?  
1Ja. zie vraag 151 van het CDA  

Analyse van politiek-bestuuriilke gevoeligheid van het onderwerp 
Sinds de indiening van de motie 110.2.e l op 8 oktober 1998 komt dit onderwerp in elk overleg 
tussen de kamer en u aan de orde. Vooral de PvdA komt hier steeds op terug. Er bestaat verschil van 
inzicht over de interpretatie van de motie. Dat verschil komt neer op de vraag wie de 'ontbrekende' 60 
miljoen moet financieren. Uitgaande van het principe van een gezamenlijke verantwoordelijkheid en de 
achtergronden van de berekening van het bedrag van f 145 miljoen, gaat de regering uit van het 
standpunt dat dit voor rekening van de gemeenten komt. U hebt dat steeds uitgedragen en de kamer is 
niet met andere motie of met een amendement gekomen. 

Overige relevante opmerkingen 
Zie bijlagen 

Bijlagen: 
1. Regeringsverklaring behandeld in de kamer op 25 augustus 1998 (regering refereert kort 

aan de versterking van de rampenbestrijding. In het debat worden hier geen vragen of 
opmerkin en over geplaatst) 

2. Motie „MO.I.@ 1 bij de behandeling van begroting 1999 van BZK op 8 oktober 1998 
3. Behandel+ng Voorjaarsnota 1999 (debat tussen ;0,Ze . • en de heer Zalm) op 23 juni 

1999 
4. Behandeling begroting 2000 van BZK op 14 oktober 1999 
5. Algemeen overleg van 27 oktober 1999 over brief inzake rampenbestrijding 1999-2002 
b. Algemene financiële beschouwingen Miljoenennota 2001 van 4 oktober 2000 
7. Behandeling begroting 2001 van BZK op 19 oktober 2000 
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1 

Titel: Besteding extra middelen voor rampenbestrijdiris in 2001 

Wat staat er in de beleidsnota over het onderwerp? 

1n.n.t. 
Wat is er in het Kabinetsstandpunt Enschede over het enderww _deze~ 
Het kabinet stelt een bedrag van structureel ; 61 miljoen ter beschikking voor de versterking van de 
rampenbestrijding in ruime zin. Pro-actie, preventie en geneeskundige hulpverlening staan hierbij 
voorop. In 2001 is een bedrag van ; 21 miljoen beschikbaar.  

Is het onderwerp aan de orde gekomen in de door de Kamer gestelde schriftelijke vragen? 
Zijdelings in de vragen 161 en 162 die handelen over de capaciteitsuitbreiding bij de uitvoering van het 
pro-actie en preventiebeleid  

Analyse van politiek-bestuurlijke gevoeligheid van het onderwerp 
De kamer is natuurlijk geïnteresseerd wat de regering van plan is te doen. In het kabinetsstandpunt 
wordt een aantal zaken genoemd, die u op de volgende bladzijde in cijfers aantreft. Thans wordt hard 
gewerkt om de voornemens in concrete daden om te zetten. Voor bepaalde onderdelen (pro-actie, 
preventie, GHOR versterking provinciaal toezicht is gesteld dat hier nader overleg met VNG en IPO 
noodzakelijk is (GANS) om de gezamenlijke verantwoordelijkheid gestalte te kunnen geven. 

Overige relevante opmerkingen 

Bijlagen: 
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Claim BZK Kabinetsstandpunt na 
Oostinq 

Omschrijving 

versterking pro-actielpreventiel 
kwaliteitsimpuls GHOR 
versterking toezicht (provinciaal) 
versterking inspecties 
opleiden en oefenen 
NCC 
territoriale congruentie 
alarmcentrales 
Landelijke ondersteuningsfaciliteit 
eenheid Search and Rescue (SAR) 
sub-totaal 

2001 

5,0 

1,5 
1,0 
1,0 

2,0 
1,5 
1,0 
1,0 
14,0 

Beleldsbriel': 
Politiemeldsysteem 
Route 112 
subtotaal beleidsbrief 

7,0 

7,0 

totaal BZK 21,0 

In het regeringsstandpunt staat dat het geld wordt besteed aan de rampenbestrijding in ruime zin. Dat 
is een omfloerste beschrijving die moet verhullen dat andere zaken, die slechts zijdelings verband 
houden met de rampenbestrijding onder deze omschrijving zijn vervat. Een voorbeeld is het 
politiemeldsysteem. Dit is ingegeven door de politieke wens om het bedrag bedoeld voor 
rampenbestrijding boven een bepaalde grens te krijgen. Hiervoor zijn zaken die pas met de 
beleidsbrief (Voorjaarsnota 2001) aan de orde zouden komen naar voren gehaald en onder de noemer 
rampenbestrijding gebracht. 

Het lijkt derhalve niet opportuun om nu reeds in detail In te gaan op de besteding van de middelen in 
2001. 
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Steiler: •10.2.e• 
Afdeling: Bá8/0R 

Telefoon: •2: 

Titel: Hercules 

Wat staat er in de beleidsnota over het onderwerp? 

Niets 

Wat is er In het Kabinetsstandpunt Enschede over het onderwerp gezegd? 

Op pag. 5 staat dat bij de afhandeling van de ramp in Enschede rekening is gehouden met de lessen 

die getrokken zijn uit de afhandeling van de Herculesramp. Voor het overige zijn er geen verwijzingen.  

Is het onderwerp aan de orde gekomen In de door de Kamer gestelde schriftelijke vragen? 

Ja, in vraag 64 n.a.v. het eindrapport van de commissie onderzoek vuurwerkramp (27 157-18). 
De vraag gaat over de lessen m.b.t. de oefening en opleiding van centralisten n.a.v. de Herculesramp. 

In het antwoord is verwezen naar de brief aan de vaste kamercoa+rfliss+e voor Defensie van 27 maart 
2001 waarin gesteld is dat nagenoeg alle aanbevelingen zijn uitgevoerd. Tevens is verwezen naar het 

het kabinetsstandpunt vuurwerkramp waarin wordt gememoreerd dat de bewindslieden van BZK en 

VWS aan de opleidingsinstituten zullen verzoeken om de bestaande opleidingen voor de centralisten 

aan te passen op basis van de ervaringen in o.a. Enschede.  

Analyse van politiek-bestuurlijke gevoeligheid van het onderwerp 

De gevoeligheid is gelegen in de vraag of er al dan niet alsnog een omvattend onafhankelijk onderzoek 
dient te komen. Tot nu heeft de regering op het standpunt gestaan dat dit geen nieuwe feiten of 

inzichten zou opleveren en alleen daarom al de te plegen inspanningen niet waard zal zijn. Hierbij is 

ook de steeds weerkerende emotionele belasting van de nabestaanden een argument geweest tegen 

een onafhankelijk onderzoek.  

Overige relevante opmerkingen 

Naar aanleiding van een brief van de vaste kamercommissie voor Defensie is op 27 maart 2001 een 

antwoord uitgegaan, vervolgens heeft de commissie een nader verzoek gedaan om een inhoudelijke 

reactie op de uitspraken van de militaire kamer van de rechtbank te Arnhem. Interdepartementaal 

overleg heeft nog niet tot een bevredigend antwoord geleid. Derhalve zullen 18 april 2001 de 

staatssecretarissen De Vries en Van Hoof een gesprek hebben met de voorzitter van de commissie 

teneinde vast te stellen wat te doen. 

Bijlagen: In ieder geval 1 standaard bijlage met een aantal (mogelijk te verwachten) vragen en de 

antwoorden daarop met betrekking tot het in het fiche behandelde onderwerp. 
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Tekst amendement 1' 0. 2 . e 
Bij de indiening van herwCwvoorbicnre t betrekking tot de wijziging van de opzet van de inspectie voor 
brandweerzorg en rampenbestrijding waren de kamer en de regering het er over eens dat de 
inspectietaak niet er toe moet leiden dat het rijk op de stoel van de gemeente gaat zitten . Bij de nieuwe 
opzet van de rampenbestrijding was er immers voor gekozen dat de verantwoordelijkheid van de 
rampenbestrijding primair een gemeentelijke taak is, het rijk (i.c. de minister van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties) is verantwoordelijk voor het systeem. Daarbij past het niet dat het rijk 
onderzoekt of een gemeente zijn taak goed uitoefent, indien daar geen algemeen (vanuit de 
systeemverantwoordelijkheid) belang van de brandweerzorg of rampenbestrijding mee gemoeid is. 
Naar het oordeel van de kamer was de tekst van het voorgestelde artikel 19 van de Brandweerwet 
1985 hierover onvoldoende helder. Bij amendement van 11 0,2.e zijn toen de 
woorden "uit een oogpunt van algemene brandweerzorg er rampf;noesinikung—dandiu el 19 van de 
Brandweerwet 1985 toegevoegd. Het amendement was dus uitsluitend gericht op verheldering van de 
inspectietaak (gelet op de bestuurlijke verhoudingen) en niet gericht op wijziging daarvan (zie 
handelingen II van 21 maart 1995, 60-3673). 
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Steller: M'0.2.e 
Afdeling: BWZ 

Telefoon: M el 

Titel: verantwoordelijkheid staatssecretaris voor de kwaliteit van de gemeentelijke brandweerzorg. 

Wat staat er in de beleidsnota over het onderwerp? 

Op pag. 10 wordt in de paragraaf 'stand van zaken' ingegaan op de in 1998 gestarte aanpak van de 

meest urgente knelpunten bij o.a. gemeentelijke brandweren, die alle betrekking hebben op de 

kwaliteit van de brandweerzorg. Het betreft onder meer de brandpreventie, het intensiveren van 

opleidingen en oefeningen, het versterken van het management en het maken van afspraken over de 

kwaliteit en de uitvoering van de repressieve zorg. 
Op pag. 11 van de beleidsnota staat verwoord dat beleidsvoornemens die voortkomen uit PVB de 

komende jaren gerealiseerd moeten worden. In de referentiekaders voor het gewenste zorgniveau die 

in het kader van PVB zijn ontwikkeld zijn richting gevende uitspraken gedaan omtrent het optimale 

niveau van de rampenbestrijding èn van de brandweerzorg.  

Wat is er in het Kabinetsstandpunt Enschede over het onderwerp gezegd? 

Gezien de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de brandweerzorg zal de staatssecretaris van BZK 

er bij de VNG op aandringen dat gemeenten zorgdragen voor de ontwikkeling van een samenhangend 

kwaliteitssysteem met criteria voor de basis brandweerzorg. In dit systeem dient de integrale 

benadering voor de brandweerzorg, zoals de Commissie aanbeveelt, tot uitdrukking te komen (blz. 48) 

Het betreft de letterlijke tekst van pag. 71, actiepunt 71.  

Is het onderwerp aan de orde gekomen in de door de Kamer gestelde schriftelijke vragen? 

Ja, divetse vragen van verschillende partijen. 

• nr 179 (27157-20) van VVD en SP 

• nr 32 (27157-14) van Groen Links 

Anaylse  van politiek-bestuurlijke gevoeliqheid van het onderwerp  

Uitgangspunt bij de verantwoorde6jkheidsverdeling betreffende het veiligheidsbeleid is conform het 

kabinetsstandpunt dat: 'de primaire verantwoordelijkheid voor het bevorderen van veiligheid ligt op 

lokaal niveau'. 
Het Rijk (de ministerlstas van BZK) is systeemverantwoordeiijk voor de rampenbestrijding. Een 
adequate'basisbrandweerzorg is een noodzakelijke voorwaarde voor een goed functionerende 

rampenbestrijding. Daarnaast is de minister van BZK verantwoordelijk voor de wet- en regelgeving 

aangaande de brandweerzorg. Onderliggende gedachte daarbij is dat de minister zorg draagt voor een 

minimumniveau van veiligheid in Nederland. 
Op basis van de quickscans van IBR betreffende de vuurwerkramp en tussenrapportage Commissie 

Alders kan worden geconstateerd dat er tekortkomingen zijn betreffende de uitvoering van de 

brandweerzorg. De kwaliteit van de brandweerzorg is per gemeente verschillend. Gelijke risico's 

kunnen in verschillende gemeenten zeer verschillende effecten hebben. Kleine incidenten waarvan de 

burger verwacht dat ze klein blijven kunnen rampzalige gevolgen hebben, getuige Enschede en 

Volendam. 

Het rijk heeft m.b.t. de kwaliteit van de organisatie tot dusver uitsluitend richtlijnen en leidraden 

opgesteld. Deze hebben geen dwingend karakter het betreft een deskundigen advies opgesteld in 

overleg met de veelal de VNG en de branche. Daarbij komt dat niet voor alle schakels uit de 

veiligheidsketen en onderdelen daarvan richtlijnen beschikbaar zijn en de samenhang tussen de 
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richtlijnen betreffende de verschillende schakels niet eenduidig is weergegeven. Gevolg is een verschil 

van interpretatie en implementatie, ook verschilt het uitvoeringstempo per gemeente. 

Door het formuleren van minimumeisen kunnen deze verschillen worden verkleind en door de 

introductie van een kwaliteitszorgsysteem kan blijvend worden bewaakt wat het niveau van zorg is. 

Vele bestaande richtlijnen zullen waar wenselijk worden geactualiseerd en waar nodig zullen 

aanvullende criteria worden opgesteld.  

Overige relevante opmerkingen 

Toelichting op kwaliteitssysteem 
Het doel is om een minimum kwaliteitsniveau voor brandweerzorgtaken te realiseren en dat 

kwaliteitsniveau op een eenduidige wijze te bewaken. 
De kwaliteitszorg omvat de systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van de 

taakuitvoering. Daartoe zullen criteria worden opgesteld. Hiervoor zullen de vele bestaande 

referentiekaders, richtlijnen en leidraden worden geïnventariseerd en waar nodig worden geëvalueerd. 

geactuatiseerd en uitgebreid. 
Het gemeentebestuur draagt zorg voor de bewaking van de kwaliteit van brandweerzorgtaken, zij is en 

blijft primair verantwoordelijk_ De bewaking bestaat uit het op systematische wijze uitvoeren van onder 

meer: zelfevaluaties, onderzoeken en visitaties. De bewaking van de kwaliteit van brandweerzorgtaeen 

kan een onderdeel zijn van de beleids- en beheerscyclus van de gemeente en de regionale 

brandweren. 
Het bewakingssysteem en de criteria voor de taakuitvoering zullen worden opgesteld in overleg met de 

VNG en de branche. 
Bij de ontwikkeling zal aansluiting worden gezocht bij de taak van het Landelijk Beraad 

Rampenbestrijding om een samenhangend stelsel van kwaliteitsnormen voor de rampenbestrijding op 

te stellen. 
De Inspectie voor de Brandweer en Rampenbestrijding zat bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van 

de brandweer door toezicht en evaluatie op de kwaliteitszorg van de uit te voeren brandweertaken.  

Bijlagen: In ieder geval 1 standaard bijlage met een aantal (mogelijk te verwachten) vragen en de 

antwoorden daarop met betrekking tot het in het fiche behandelde onderwerp. 

Waarom heeft de rijksoverheid geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het opstellen van 

Amvb waarin de sterkte van de brandweerorganisatie is vastgelegd? 

Antwoord: conform de Brandweerwet 1985 is het lokale bestuur primair verantwoordelijk voor het 

veiligheidsbeleid. Lokale partners kunnen veelal onder regie van de gemeente passend maatwerk 

leveren betreffende het veiligheidsbeleid. Het stelten van eisen op rijksniveau aangaande de sterkte is 

daarom niet gewenst. Wel zijn er richtlijnen opgesteld in overleg met VNG en de branche. 

Waarom de minister niet zelf voor een samenhangend kwaliteitssysteem met criteria voor de 

brandweerzorg zorgt? 

Antwoord: zie hiervoor. 

Is de verantwoordelijkheidsverdeling nog opportuun gezien de brief van NVBK en CCRB aan de 

Minister-president van 23 maart jl. waarin staat dat: 'Het eerste en wellicht meest wezenlijke 

probleem van onze huidige systeem van rampenbestrijding vormt de zwakke operationele 

basis van de regionale brandweerorganisatie. 
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Deze is voor haar uitvoerende taken afhankelijk van de bereidheid tot samenwerking van de 

deelnemende gemeenten die daar echter vanwege hun autonome status niet strikt aan 

gebonden zijn'? 
Antwoord: Het kabinet zal bevorderen dat er een kwaliteitssysteem komt met criteria voor de 

brandweerzorg. Dit betekent dat er minimum normen in overleg met VNG en de branche kunnen 

worden geformuleerd en dat er een systeem voor borging wordt geïntroduceerd. Dit betekent verder 

dat hiermee niet vrijblijvend kan worden opgegaan. 

Kunnen de recent gesignaleerde knelpunten zoals verwoord in de vragen over tekort aan 

bluswater van [1©.2,f:' , (en de uitkomsten van de tussenrapportage m.n, de quick scan van 
de commissie Alders, naar verwachting komt deze tussenrapportage tussen 18 en 27 april) 

worden opgelost? 
Antwoord: Ten minste wordt het mogelijk om knelpunten periodiek systematisch zichtbaar te maken. 

Vervolgens kunnen op lokaal niveau prioriteiten worden gesteld. 
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Steller: r.ti2.el 
Afdeling: BRBIOR 
Telefoon: .2.e 

Titel: GHOR 

Wat staat er In de beleidsnota over het onderwerp? 

De beleidsnota is voornamelijk bedoeld om de resultaten van de projecten PVB en PGHOR te 

implementeren. Dit betekent dat de beleidsnota voor een zeer belangrijk deel gaat over hoe nu verder 

met de organisatie van de GHOR.  

Wat is er in het Kabinetsstandpunt Enschede over het onderwerp gezegd? 

In hoofdstuk 4 is uitvoerig uiteengezet wat de beleidsvoomemens uit de beleidsnota rampenbestrijding 

2000 - 2004 op het terrein van de GHOR zijn. Met name in 4.3 staat beschreven welke intensiveringen 

er zullen plaatsvinden. Hierbij moet gedacht worden aan een betere planvorming (risico-inventarisatie, 
risico-analyse, vaststellen zorgniveau, aanpassen organisatie), het vergroten van de multidisciplinaire 
samenhang (het versterken van het functioneren van de geneeskundige kolom binnen het gehele 

systeem van de rampenbestrijding vormt voor het kabinet een bijzondere prioriteit) en minder 

vrijblijvendheid en beter toezicht. 
In de actiepunten 51 tot en met 56 zijn GHOR gerelateerde voornemens geconcentreerd.  

Is het onderwerp aan de orde gekomen in de door de Kamer gestelde schriftelijke vragen? 

In een aantal vragen m.b.t. de financiële en kwalitatieve ondersteuning is aandacht besteed aan de 

organisatie van de GHOR.  
In reactie op een brief van 10.2.e is het volgende geantwoord:"Het betoog van ,2,e 
Il  om de GHOR bij VWS onder te brengen wordt door het kabinet dan ook niet gedee d. He 
openbaar bestuur dient samen met zorginstellingen vorm en inhoud te geven aan de GHOR. VWS 

draagt zorg voor adequate randvoorwaarden ter invulling van de reguliere zorg (de SMH) als basis 

voor een inzet bij rampen en zware ongevallen".  

Analyse van politiek-bestuurlijke gevoeligheid van het onderwerp 

Het kabinetsstandpunt geeft de verschillende verantwoordelijkheden m.b.t. de GHOR duidelijk aan. De 

gevoeligheid zou kunnen liggen in de samenwerking tussen VWS en BZK. Het gaat dan met name om 

de vraag waar de reguliere zorg eindigt en waar opgeschaalde zorg begint. Immers om adequate 
opgeschaalde zorg te kunnen leveren dient de reguliere zorg bekend en geborgd te zijn. Met andere 

woorden de verhoudingen dienen zodanig te zijn dat er geen (bijv. financiële) 

afwentelingsmechanismen ontstaan.  

Overige relevante opmerkingen 

In antwoord op de expliciete vraag over de bevoegdheden m.b.t. de GHOR en de RAV kan het 

volgende als antwoord dienen. 
De GHOR is een bestuurlijke verantwoordelijkheid van de (samenwerkende) lokale overheid. De RAV 

vorming zal in de nieuwe Wet Ambulancevervoer worden opgedragen aan de (particuliere en publieke) 

ambulancediensten, onder regie van de provincie. De RAV wordt een zorginstelling in de zin van de 

wet Tarieven gezondheidszorg en zal als zodanig vooral behoren tot het terrein van de reguliere zorg. 

De uitkomsten van het onderzoek naar efficiëntie en doelmatigheid in de ambulancesector (publicatie 

voor de zomer) zullen de nodige bouwstenen opleveren voor het vormgeven van een adequate 

ambulancezorg. Hierbij zat ook aandacht besteed moeten worden aan de opgeschaalde situatie.  
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steller. [10.2. e 
Afdeling: OR 

Telefoonl 0.2.e• 

Titel: Voorbereiding op ongevallen met gevaarlijke stoffen 

Wat staat er in de beleidsnota over het onderwerp? 

De preparatie van ongevallen gevaarlijke stoffen wordt niet expliciet genoemd in de beleidsnota doch 

is bedoeld integraal onderdeel te zijn van de versterking van de brandweer in de regio's.  

Wat is er In het Kabinetsstandpunt Enschede over het onderwerp gezegd? 

In het Kabinetsstandpunt Enschede wordt op een aantal plaatsen gerefereerd aan de verbetering van 

de voorbereiding op ongevallen met gevaarlijke stoffen. 

- onder 4.5.2., Brandweer: de staatssecretaris van BZK zal aan het NIBRA opdracht geven de 

opleidingsprogramma's voor de brandweer te herijken en aan te passen. Hierbij wordt ook gedacht 
aan de actualiteit van kennis over de bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen (pag. 47); 

- idem: de beschikbaarheid van gegevens bij calamiteiten over actueel aanwezige gevaarlijke stoffen in 

inrichtingen ten behoeve van hulpverleningsdiensten is van wezentijk belang en daarin is vaak nog niet 

voorzien. De staatssecretaris van BZK zal, om hierin verbetering te verkrijgen, met betrokkenen 

organisaties in overleg treden om te bezien hoe deze informatievoorziening organisatorische en 

juridisch kan worden uitgewerkt (pag. 48). 
- onder 4.6, De co6rdinahe van de rampenbestrijding en de landelijke ondersteuningsfaciliteit 

rampenbestrijding: De Landelijke Ondersteuningsfaciliteit Rampenbestrijding krijgt een op pro-actie, 

preventie en preparatie gerichte opdracht om actuele kennis over en ervaring met de diverse aspecten 
van fysieke veiligheid en de rampenbestrijding te bundelen en beschikbaar te stellen aan allen 

betrokkenen. Het gaat daarbij onder meer om kennis over het voorkomen en bestrijden van ongevallen 

met gevaarlijke stoffen (pag. 52) . 
- onder 4.8, Bescherming van milieu en volksgezondheid: het kabinet onderschrijft de aanbeveling om 
de mogelijkheden om bij ongevallen met gevaarlijke stoffen adequaat op te treden te verbeteren. 

Hiervoor is kwaliteitsverbetering nodig op zowel regionaal niveau als bovenregionaal. De regionale 

verbetering zal worden gerealiseerd volgens de binnenkort uit te brengen geactualiseerde leidraad 

Ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen. Deze verbetering is onderdeel van het regionale 
versterkingsprogramma. De kennisinhoudelijke versterking en back-up van de regio's wordt verbeterd 

door het tot stand komen van de Landelijke Ondersteuningsfaciliteit Rampenbestrijding (pag. 55).  

Is het onderwerp aan de orde gekomen in de door de Kamer gestelde schriftelijke vragen? 

- Vraag 177 op pagina 49; 
- Vraag 70 op pagina 82; 

- Vraag 31 op pagina 117. 

Analyse van politiek-bestuurlijke gevoeligheid van het onderwerp 

De voorbereiding van de bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen is eind jaren zeventig 

centraal opgepakt binnen BZK door beleidsontwikkeling op het gebied van de preventie, de preparatie 

en de repressie ongevallen gevaarlijke stoffen en advisering bij de uitvoering. Medio jaren tachtig is 
een belangrijke uitvoeringstaak neergelegd bil de regionale brandweren. Begin jaren negentig is de 

ontwikkelende en adviserende rol binnen BZK als gevolg van de kemtakendiscussie volledig 

afgebouwd en overgedragen aan de regionale brandweren. In 1999 heeft de Inspectie Brandweerzorg 

en Rampenbestrijding geconstateerd dat de kwaliteit van deze taakinvulling sterk te wensen overlaat 
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en verbetering noodzakelijk is. Primaat daarvan ligt weliswaar op regionaal niveau en dient expliciet te 

worden meegenomen in het versterkingstraject dat momenteel binnen de regio's wordt uitgevoerd. 

Belangrijke leidraad daarbij is de geactualiseerde leidraad Ongevalsbestrijding Gevaarlijke Stoffen 
welke in concept gereed is en reeds inhoudelijk met het overleg van regionale commandanten is 

besproken en in hoofdlijnen akkoord is bevonden. Binnenkort wordt deze leidraad officieel 

geintroduceerd. Met het tot stand komen van de Landelijke Ondersteuningsfaciliteit Rampenbestrijding 

wordt voorzien in een landelijke organisatie voor bundeling van kennis en ervaring en het actualiseren 

en in stand houden van landelijke regelingen. BZK neemt het initiatief voor deze verbeteringen doch 

zal geen operationele en uitvoerende taken op zich nemen.  

Overige relevante opmerkingen 

Bijlagen: 
Verwachting is niet dat de fracties in detail op de organisatie van de brandweer zullen ingaan. 

Belangrijkste element van de beleidsintensivering is dat de bovenregionate organisatie ter 

ondersteuning van de regionale operationele organisatie wordt ingevuld. Dit dient kwaliteitsbehoud en 
groei van kennis en ervaring zeker te stellen. Dat vormde namelijk de kern van de problematiek ten 

aanzien van de OGS-problematiek: de versnippering van kennis en ervaring over de regio's, 
gebrekkige motivatie door de beperkte werkervaring en oefenpraktijk, het beperkte zicht op landelijke 
ontwikkelingen en het ontbreken van een landelijke organisatie voor beheer van landelijke regelingen. 
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Steiler. Q_• 0W, 

Afdeling: OR 

Telefoon: 

Titel: Landelijke Documentatie Rampenbestrijding 

Wat staat er In de beleidsnota over het onderwerp? 

In de beleidsnota is gesteld dat de bestuurlijke, operationele en organisatorische structuur van de 

rampenbestrijding is vastgelegd in diverse handboeken (p.25). Over een noodzakelijke actuatisering is 

niets expliciet opgenomen doch reeds in het Regeringsstandpunt naar aanleiding van de rapportage 

van de Parlementaire Enquétecommissie Vliegramp Bijlmermeer is opgenomen dat deze handboeken 

geactualiseerd zullen worden.  

Wat is er in het Kabinetsstandpunt Enschede over het onderwerp gezegd? 

Oe Inspectie BRB concludeert dat de landelijke documentatie ter ondersteuning van de voorbereiding 

en de uitvoering van de rampenbestrijding (handleidingen, handboeken, referentiekaders) voor een 

deel is verouderd en niet gebruiksvriendelijk is geordend. De Staatssecretaris van BZK zal met het 
LBR8 afspraken maken om de documentatie te herzien. Naast de geactualiseerde en nieuwe 

referentiekaders zal inde documentatie een beschrijving van het opschalingsproces, Inclusief het 
eerste uur worden opgenomen. De Staatssecretaris zal het LBRB tevens advies vragen over de status 

van deze documentatie. De insteek is dat de gemeenten en regio's zich committeren aan de 
documentatie zodat zij rampenbestrijding structureren conform de beschrijving in de documentatie. 

Voorts zal de Staatssecretaris van BZK onderzoek laten doen naar een uniforme organisatorisch en 

bestuurlijk transparante coördinatiestructuur voor de rampenbestrijding. Daarbij wordt ook de rol van 

de coördinerend burgemeester betrokken. Tevens wordt bij dat onderzoek de positie van de 
wethouders en raadsleden betrokken tijdens rampsituaties. E.e.a conform de aanbevelingen van de 

Commissie. 

(p• 52)  

Is het onderwerp aan de orde gekomen in de door de Kamer gestelde schriftelijke vragen? 

- Vragen 187 en 188 (pagina's 53 en 54); 

- Vragen 66 en 67 ( pagina's 80 en 81); 
- Vraag 35 (pag. 118); 
- Vraag 37 (pag. 119); 

- Vraag 40 (pag. 120).  

Analyse van politiek-bestuurlijke gevoeligheid van het onderwerp 

Oe Inspectie BRB concludeert dat de landelijke documentatie ter ondersteuning van de voorbereiding 

en de uitvoering van de rampenbestrijding voor een deel is verouderd en niet gebruiksvriendelijk is 

geordend. 
De staatssecretaris van BZK is er voor verantwoordelijk dat deze documentatie wordt bijgehouden 

(antwoord op vraag 187, pagina 53).  

Overige relevante opmerkingen 
Voor de uitwerking van deze conclusie wordt het project Structurering Documentatie 
Rampenbestrijdng opgestart. Het project Structurering Documentatie Rampenbestrijding heeft als 
hoofddoel: kennis en ervaring in hei kader van de voorbereiding op de rampenbestrijding 
bijeenbrengen en toegankelijk maken voor de doelgroepen.  
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Het projectresultaat bestaat uit vier delen te weten: 
1. organisatiestructuur rampenbestrijding 
2. operationele uitwerking van de voorbereiding op de rampenbestrijding 
3. beheer van de voorbereiding op de rampenbestrijding 
4. referentiekaders. 
De documentatie wordt beschikbaar gesteld aan alle doelgroepen middels papieren naslagwerken en 
middels een website. De ontwikkeling en instelling van een beheersorganisatie is tevens een 
projectresuttaat. 
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Bijlage: 

Mogelijke vragen 

1. Waarom is de landelijke documentatie ter ondersteuning van de voorbereiding en de uitvoering 

van de rampenbestrijding voor een deel verouderd en niet gebruiksvriendelijk geordend? 

Antwoord: 

De documentatie is vanaf 1988 ontwikkeld en was in feite een groeidorJment. In de loop der tijd zijn 

diverse leidraden en referentiekaders ontwikkeld. De meest recente betreffen de leidraad Maatramp 

en do binnenkort te verschjinen leidraad Operationele prestaties. Beide leidraden zijn van essentieel 

belang bij de voorbereiding op de rampenbestrijding. Daarom is thans het ogenblik aangebroken om 

do gehete reeks documentatie in samenhang - en mede in het licht van Maatramp - te actualiseren en 

gebruiksvriendelijk te ordenen. 
Ook binnen de GHOR is de organisatie pas onlangs voldoende uitgekristalliseerd om deze opnieuw te 

beschrijven. 

2. Heeft de gebrekkige documentatie een rol gespeeld bij do problemen die de hulpverlening heeft 

ondervonden? 

Antwoord: 

Ween. Ten eerste betreft het slechts een hulpmiddel, dat tot op heden geen formele status heeft. Ten 
tweede betekent het feit dat de documentatie voor een deel is verouderd en niet gebruiksvriendelijk is 

geordend, niet dat deze onbruikbaar is. In het kader van PVB en PGHOR is actuele documentatie 

ontwikkeld, waaronder de referentiekaders PVB en het eindbeeld voor SMH en GHR. 
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Steller: h p ,e 
Afdeling: OR 

Telefoon:i - .I 

Titel: Landelijke Ondersteuningsfaciliteit Rampenbestrijding 

Wat staat er in de beleidsnota over het onderwerp? 

[niet opgenomen 

Wat is er In het Kabinetsstandpunt Enschede over het onderwerp gezegd? 

Paragraaf 4.6., pagina's 52 en 53 

De coordinatie van de rampenbestrijding en de landelijke ondersteuningsfaciliteit rampenbestrijding: 

De Commissie heeft aanbevolen om do bestuurlijke en praktische ervaring die persoenen en instanties 

hebben opgedaan, te bundelen in een landelijk expertise- en bijstandsteam dat snel ondersteuning kan 

bieden. Het Kabinet neemt deze aanbeveling over en zal deze voorziening onderbrengen in een 

Landelijke Ondersteuningsfaciliteit Rampenbestrijding. Deze LOR krijgt een drietal taken: 

- het bundelen en beschikbaar stellen aan doelgroepen van op pro-actie, preventie en preparatie 

gerichte expertise en ervaring met diverse aspecten van fysieke veiligheid en rampenbestrijding, 

- het opzetten en in stand houden van landelijke bijstandsteams. Deze teams zijn opgeleid en 

geoefend, en 24 uur per dag inzetbaar ter ondersteuning van de lokale en regionale organisaties bij 

complexe rampsituaties. De teams hebben zowel bestuurlijk ais operationeel een ondersteunende rol. 
De leden van de teams zijn niet in dienst bij de landelijke organisatie maar zijn deskundigen die onder 

normale omstandigheden elders in het land werkzaam zijn. 

- het beheer van landelijk potentieel aan aanvullend specifiek en direct beschikbar 

rampbestrijdingspotentieel. 
Het kabinet zal op korte termijn onderzoek doen naar precieze taakopdracht, de organisatorische, 

financiële en bestuurlijke inbedding van deze faciliteit. 

Is het onderwerp aan de orde gekomen in de door de Kamer gestelde schriftelijke vragen? 

- Vragen 189 t/m 192 (pagina 54) 

Analyse van politiek-bestuurlijke gevoeligheid van het onderwerp 

Uitgangspunt is dat BZK het initiatief neemt om te komen tot een landelijke organisatie die zowel 

voorziet in bundeling en verrijking van kennis en ervaring, het formeren van bijstandteams ter 

ondersteuning van de lokale/ regionale organisatie en het beschikbaar stellen van extra bijzonder 

materieel voor de rampenbestrijding. In dit laatste is reeds voorzien doch BZK is voornemens deze 

uitvoerende taak, het Logistiek Centrum Zoetermeer (LCZ) op afstand te zetten. Hoewel er nader 

onderzoek wordt gestart naar de inrichting en ophanging van deze organisatie zal een belangrijk 

discussiepunt de relatie met BZK zijn. Valt de LO.R. onder de ministeriële verantwoordelijkheid van de 

minister van BZK of wordt een andere constructie gekozen en zo ja wie is dan waarvoor 

verantwoordelijk. De vragen in die richting zijn gekoppeld aan het toegezegde onderzoek. Naast 

belangen van bestaande gremia binnen de rampenbestrijding (NIBRA, NIVU, CCRB, NVBK, VNG, 

enz.) is zeker ook relevant of en hoe wordt samengewerkt met armere expertisecentra zoals het RiVM, 

universiteiten, enz. Belangrijk uitgangspunt voor BZK is uitvoering op afstand van het ministerie te 

plaatsen, doch wel binnen bepaalde randvoorwaarden.  

Overige relevante opmerkingen 

40 Directie Brandweer en Rampenbesrnging 



AMBTEWKE ONTWERPTEKSTEN KAMERBEFIANOELiNG VUURWERKRAMP 

Bijlage: 

Mogelijke vraag 

1. Waarom ligt het niet voor de hand dat het de landelijke ondersteuningsdienst rampenbestrijding 

onder te brengen bij het op te richten expertisecentrum gevaarlijke stoffen van VROM, zoals gesteld 

in het antwoord op vraag 189 op pagina 54? 

Antwoord: 
De taken van de landelijke ondersteuningsfaciliteit rampenbestrijding zijn gerelateerd aan de 

organisatie van de rampenbes-trijding en dus anders en breder dan die van het expertisecentrum 

gevaarlijke stoffen van VROM (zie kabinetsstandpunt). Tevens zal de landelijke ondersteuningsfaciliteit 

rampenbestrijding bij bepaalde onderwerpen zelf de kennis in huis hebben, maar bij andere 

onderwerpen kunnen doorverwijzen naar gespecialiseerde instanties, zoals het op te richten 

expertisecentrum gevaarlijke stoften van VROM. 
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Stel Ien'10. 2 . e  
Afdeling: Projecten Ei IP 
Telefoon: 10.2.e1 

Titel: Relatie tussen C2000 en Nationaal Noodnet 

Wat staat er in de beleidsnota over het onderwerp? 

Wat is er in het Kabinetsstandpunt Enschede over het onderwerp gezegd? 

Landelijke invoering C2000 onder voorbehoud van positieve uitslag proef medio dit jaar. 

Onderzoek naar modernisering Nationaal Noodnet.  

Is het onderwerp aan de orde gekomen in de door de Kamer gestelde schriftelijke vragen? 

C2000 wel. Zie daarvoor het betreffende fiche. Het Nationaal Noodnet niet. 

Analyse van politiek-bestuurlijke gevoeligheid van het onderwerp 

Overige relevante opmerkingen 

De relatie tussen C2000 en het Nationaal Noodnet is op dit moment zeer beperkt. Het zijn 
verschillende communicatiemiddelen, voor verschillende doelgroepen onder meestal verschillende 

omstandigheden. 

Communicatiemiddel. -

C2000 is een radionetwerk waarbij de gebruikers portofoons en mobilofoons gebruiken. Het zijn dus 

communicatiemiddelen 'voor in het veld'. Uiteindelijk aantal aansluitingen tussen de 70.000 en de 

100.000. 
Het Nationaal Noodnet is een telefonienet dat dient als uitwijk voor wanneer het gewone telefoonnet is 

overbelast of is uitgevallen. Hierbij wordt overwegend gebruik gemaakt van vaste telefoons op vaste 

werkplekken. Aantal gebruikers circa 5000. 
Voorafgaand aan de millenniumwisseling is het Nationaal Noodnet geschikt gemaakt voor mobiele 

telefonie. Een onlangs gehouden behoefteonderzoek leert dat er voor een brede toepassing van 

mobiele telefonie via het Nationaal: Noodnet belangstelling bestaat. De financiële. technische en 

organisatorische consequenties hiervan moeten nog door het ministerie van V&W worden uitgewerkt. 

Doelgroep 
C2000 is bedoeld voor de aaiisturing van de operationele eenheden van de hulpdiensten. 

Het Nationaal Noodnet is vooral bedoeld als communicatiemiddel voor bestuurders en operationeel 
verantwoordelijken in de diverse coordinatiecentra van gemeenten, waterschappen, provincie en het 

rijk. 

Omstandigheden 
C2000 is bedoeld voor de dagelijkse communicatie tussen operationele eenheden maar kan ook onder 

rampomstandigheden worden gebruikt. 

Het Nationaal Noodnet is vooral bedoeld voor onder bijzondere omstandigheden (maar kan ook 

worden gebruikt onder normale omstandigheden). 
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Bijlagen: 
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Steiler. 
Afdeling: 
Telefoon: 

19 0 e 
ure 
110 2,-e 

Titel: Taken inspecties, ongevallenraad, expertisecentrum en technische adviesraad 

Wat staat er in de beleidsnota over het onderwerp? 
(- Pagina 24: onafhankelijk ongevallenonderzoek 

Wat is er in het Kabinetsstandpunt Enschede over het onderwerp gezegd? 
- Project Onafhankelijk Rampen- en Ongevallenonderzoek: pag. 3 en 4; 
- Technische Adviesraad gevaarlijke stoffen: pag. 15 en pag. 36; 
- Expertisecentrum externe veiligheid en vuurwerk bij het RIVM: pag. 36 en 37. 

Is het onderwerp aan de orde _ekomen in de door de Kamer gestelde schriftelijke vragen? 

- Vragen 13 en 14 op pagina's 4 en 5; 
- Vragen 48, 49 en 51 op pagina's 12 en 13; 
- Vraag 61 op pag. 16; 
- Vragen 135 en 136 op pag. 37; 
- Vraag 141 op pag. 39; 
- Vraag 211 op pag. 60. 
- Vraag 1 op pag. 142.  

Analyse van politiek-bestuurlijke gevoeligheid van het onderwerp 

l -

Overige relevante opmerkingen 

Bijlagen: 

Vraag: Schrijf aan de hand van voorbeelden uit wat de taakverdeling is tussen de inspectie. de 
ongevallenraad, het expertisecentrum en de technische adviesraad. 
Antwoord: In de hoofdlijnennotitie tb.v. de inhoud van het wetsontwerp Onafhankelijke ongevalsraad is 
expliciet uitgeschreven wat de taakverdeling behoort te zijn. De ongevalsraad en de inspecties zijn 
onafhankelijk. De technische adviesraad en het expertisecentrum vallen onder de ministeriële 
verantwoordelijkheid en zullen adviseren aan de verantwoordelijke bewindspersonen. 
Oe onafhankelijke ongevalsraad zal niet alle kleinere incidenten onderzoeken, de inspectie wel. 
Daarnaast heeft de inspectie als taken het verrichten van algemene doorlichtingen en thema-
onderzoeken. De onafhankelijke ongevalsraad zal bij onderzoeken wel de bestaande inspecties 
kunnen inzetten. 
Met betrekking tot de taak van de inspecties wordt een wijziging van de brandweerwet en de politiewet 
nog overwogen, zodanig dat de brede onderzoekstaak van de nieuwe ongevalsraad niet door de taak 
van de inspecties kan worden doorkruist. 
De technische adviesraad beperkt zich tot adviezen aan ministeries over technische richtlijnen met 
betrekking tot gevaarlijke stoffen en beleidsadvisering daarover. 
Het expertisecentrum is een bundeling van deskundigheid op het gebied van gevaarlijke stoffen en 
vuurwerk ten behoeve van betrokken ministeries en mede-overheden. 

Vraag: In welke concrete gevallen kan een provincie o( gemeente de inspectie, de adviesraad of het 
expertisecentrum inschakelen? Wie betaalt? 
Antwoord: In de wettelijke opdracht van de ongevallenraad zal worden omschreven in welke gevallen 
hij zal onderzoeken, vooralsnog is niet voorzien in een mogelijkheid van gemeente of provincies om te 
verzoeken om een onderzoek. Het expertisecentrum adviseert de minister en de inspecties zijn 
onafhankelijk. 
De kosten voor de onderzoeken worden gedekt uit de budgetten van deze instituten. 
Gemeenten kunnen derden uiteraard verzoeken een onafhankelijk oordeel te vellen. 

Dïrerdia Brand~ en Rampenáesh Jdng 



AMSTELUKE ONTWERPTEKSTEN KAMERSEHANDEUNG VUURWERKRAMP 

Steller: 1 10.2.e i 
Afdeling: BWZ 

Tel: 10.2.e? 

Titel: commissie onderzoek cafébrand nieuwjaarsnacht (commissie Alders) 

Wat staat er in de beleidsnota over het onderwerp? 

Niet van toepassing 

Wat is er in het Kabinetsstandpunt Enschede over het onderwerp gezegd? 

Melding van de oprichting van de commissie. 

De taak van de commissie. 
De Tweede Kamer is 15101/01 geïnformeerd, (kamerstukken 11.2000/2001, 27 575, nr. 2). 

Oe stand van zaken: een in april te verwachtten tussenrapportage met resultaten quick-scan, aan de 

kamer gemeld met brief. 
In het kabinetsstandpunt wordt niet vooruitgelopen op de rapportages van de commissie Alders, 

Is het onderwerp aan de orde qekomen in de door de Kamer gestelde schriftelijke vragen? 

Nee. 
Los van het kabinetsstandpunt Enschede zijn er vragen gesteld: Kenmerk. 2000108850 

voor (concept) beantwoording zie bijlage II 

Analyse van politiek-bestuurlijke gevoeligheid van het onderwerp 

Overige relevante opmerkingen 

bijlage lil: instellingsbesluit commissie onderzoek cafébrand nieuwjaarsnacht 2001 (commissie Alders) 

De Tweede Kamer is geïnformeerd over de planning van de onderzoeken en de inzet van 

defenzicholi's (kamerstukken II, 2000!2001, 27 575, nr. 3). 

Commissie Alders presenteert maandag 23 april 2001 de tussenrapportage.  

Bijlagen: In ieder geval 1 standaard bijlage met een aantal (mogelijk te verwachten) vragen en de 

antwoorden daarop met betrekking tot het in het fiche behandelde onderwerp. 
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qF 

Bijlage I, vragen 

Vraag 1: Welke opdracht had, 0. (Notendam)? 
Antwoord: In het besluit instelling commissie onderzoek cafébrand nieuwjaarsnacht 2001 staat in art 3 

lid 1: De oommissie heeft tot taak: 
a) De integraliteit en de samenhang te bevorderen van de rapporten van de Inspectie Brandweerzorg 

en Rampenbestrijding, van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en van de keuringsdienst 

enz. 
d) een voorstel te doen voor een onderzoek naar de wijze waarop gemeentebesturen uitvoering geven 

aan vergunningstelsels met het oog op brandveiligheid en hun beleid terzake, alsmede de bestuurlijke 

handhaving daarvan. 

Vraag 2: Wat houdt de lnterimrapportage van f1 O.0 precies in? 

Antwoord. In de brief van de •102•ee aan de bewindslieden van BZK meldt hij: In opdracht van onze 

commissie is onder 30 gemeenten een quick-scan uitgevoerd naar de vergunningveriening en 

bestuurlijke handhaving van de brandveiligheid. Mede op basis van deze en andere 

onderzoeksresultaten, acht de commissie het mogelijk om in april een tussenrapportage aan u uit te 

brengen. In deze rapportage kunnen wij een voorlopig beeld schetsen van onze bevindingen ten 

aanzien van de vergunningverlening en bestuurlijke handhaving van de brandveiligheid in de 

onderzochte gemeenten.... Met uw instemming melden wij reeds dat de commissie naar alle 

waarschijnlijkheid geen voorstel zal formuleren voor een (landelijk) onderzoek naar de uitvoering van 

het brandbeveiligingsbeleid, maar overweegt om direct over te gaan tot het opstellen van een 

actiegericht programma brandveiligheid. In de `tussenrapportage' zullen wij melding maken van het ter 

zake met u gevoerde overleg en uw instemming met de gewijzigde uitvoering van de opdracht. 

Vraag 3: Schrijf aan de hand van voorbeelden uit enz. 
Antwoord: In de hoofdlijnennotitie t.b.v. de inhoud van het wetsontwerp Onafhankelijke ongevalsraad is 

expliciet uitgeschreven wat de taakverdeling behoort te zijn. De ongevallenraad en de inspecties zijn 

onafhankelijk. De technische adviesraad en het expertisecentrum vallen onder de ministeriële 

verantwoordelijkheid en zullen adviseren aan de verantwoordelijke bewindspersonen. 

Met betrekking tot de taak van de inspecties wordt een wijziging van de brandweerwet en de politiewet 

nog overwogen, zodanig dat de brede onderzoekstaak van de nieuwe ongevalsraad niet door de taak 

van de inspecties kan worden doorkruist. 

Vraag 4: In welke concrete gevallen kan enz. 
Antwoord: In de wettelijke opdracht van de ongevallenraad zal worden omschreven in welke gevallen 

hij zal onderzoeken, vooralsnog is niet voorzien in een mogelijkheid van gemeente of provincies om te 
verzoeken om een onderzoek. Het expertisecentrum adviseert de minister en de inspecties zijn 

onafhankelijk. 
De kosten voor de onderzoeken worden gedekt uit de budgetten van deze instituten. 
Gemeenten kunnen derden uiteraard verzoeken een onafhankelijk oordeel te vellen. 
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Wederopbouw 

Drie partijen (de gemeente, het rijk en de provincie) 

hebben het Wederopbouwconvenant Roombeek-West 

ondertekend. 

Roombeek-West, de wijk die vorig jaar zwaar werd 

getroffen door de vuurwerkramp. 

Vorig jaar is in een aantal maanden door verschillende 

mensen van de gemeente, de provincie en diverse 

ministeries hard gewerkt om een goed convenant tot stand 

te brengen. Een convenant waarmee de gemeente 

Enschede nu voluit en volop aan de slag kan gaan met de 

wederopbouw van de wijk. 

Daarin is terecht tijd geïnvesteerd, omdat getroffenen 

recht hebben op een goede wederopbouw, waarvoor dit 

wederopbouwconvenant mede de basis legt. 

Een convenant dat Enschede de ruimte biedt om al 

datgene te doen om de getroffen wijk en omgeving te 

herstellen en een nieuwe sociale en economische basis te 

geven die nodig is om getroffenen een nieuwe en kansrijke 

start te bieden. 

Uitgangspunt in de samenwerking die tussen gemeente, 

provincie en rijk Inzake de wederopbouw is opgestart, 

was, is en blijft dat Enschede primair verantwoordelijk en 

leidend Is voor de wederopbouw, maar ook dat Enschede 

daarbij niet altéén zal staan. 
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Rijk en provincie hebben het nodige gedaan en zullen dat 

blijven doen om Enschede bij deze enorme opgave te 

ondersteunen. Het kabinet heeft zijn blijvende 

betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid verschillende 

malen benadrukt. 

Een belangrijke rot bij de wederopbouw speelt voorts de 

Commissie Meijer, die de gemeente Enschede adviseert en 

zonodig ondersteunt bij de uitvoering van het 

wederopbouw proces. 

En Enschede heeft ook een goede zet gedaan met het 

aantrekken van 10.2.e 9 die ongetwijfeld bij 

de nieuwe Inrichting van de wijk een stimulerende rol zal 

vervullen. 

Bij de opstelling van het wederopbouwconvenant is In de 

eerste plaats bezien welke ondersteuning Enschede 

behoeft. Vervolgens is daarbij nagegaan welke materiele 

en financiéle middelen voor de wederopbouw nodig zijn. 

Bij de afspraken over de financiële middelen hebben 

gemeente en Rijk bewust gekozen voor een tweefasen 

aanpak: 

1) de behoefte aan middelen t.b.v. de wederopbouw en 

2) de behoefte aan middelen voor een 

kwaliteitsverbetering In de wijk en het getroffen gebied. 

Een kwaliteitsverbetering die het de bewoners duidelijk 

maakt dat nieuwe mogelijkheden voor verdere 

ontwikkeling gaan ontstaan. Daardoor ontstaat ook een 

wijk waar mensen trots op zijn, waarvoor ze ook 
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verantwoordelijkheid willen nemen. Het gaat dan zowel om 

getroffenen die te kennen hebben gegeven terug te willen 

keren naar de wijk, als om mensen die zich nieuw vestigen 

in dit gebied, dat ook een functie vervult ais Vinex-locatie. 

Bij de aanpak van het wederopbouwconvenant hebben de 

uitgangspunten van het grotestedenbeleid centraal 

gestaan. Zo Is gewerkt aan een programmatische aanpak, 

op basis waarvan meerjarige afspraken gemaakt worden. 

De uitvoering van het programma wordt gemonitord 

volgens de systematiek zoals die wordt gehanteerd bij het 

grotestedenbeleid. 

Het kabinet heeft het verzoek van Enschede om een 

werkkapitaal ter beschikking te stellen gehonoreerd en 

heeft bij de bepaling van de omvang daarvan zo nauw 

mogelijk aansluiting gezocht bij de wensen en 

mogelijkheden van Enschede. 

Zoals u bekend is, is in 2000 een werkkapitaal van f 270 

miljoen beschikbaar gesteld, met daarbij de afspraak dat 

over de wenselijke kwatiteitsverbetering In 2001 - op 

initiatief van Enschede - nadere afspraken gemaakt 

kunnen worden. 

Door de besluitvorming over kwatiteitsverbetering naar 

een latere fase te verplaatsen wordt Enschede de 

mogelijkheid geboden om de invulling daarvan in zijn 

geheel mee te nemen in het interactieve proces van 

besluitvoorbereiding dat met de bevolking en 
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belanghebbende organisaties in het gebied wordt gevolgd. 

Daarmee worden draagvlak en draagkracht georganiseerd. 

Ik kom nog even terug op de aard van het werkkapitaal. Dit 

werkkapitaal is bedoeld om die uitgaven te doen die nodig 

zijn voor de wederopbouw. De looptijd van dit werkkapitaal 

gaat tot en met 2007. Dan zal de feitelijke wederopbouw 

van de wijk, als gevolg van de ramp moeten zijn afgerond 

en is een normale situatie ontstaan die zich laat managen 

binnen de reguliere verantwoordelijkheden van de 

gemeente. 

Dit werkkapitaal biedt Enschede dus de nodige vrijheid 

van handelen om op een adequate en flexibele wijze het 

proces van wederopbouw te regisseren en uit te voeren. 
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Notitie onderwerp 

Dossier debat 24 en 25 
april inzake de 
vuurwerkramp 

aar► 

Leden MBT 
Vuurwerkramp 
Van 

Projectleider •• 
Vuurwerkramp{ 
uJnparaaf 

• 
Afschrift aan Medeparaaf 

Bijgaand doe ik u, als afgesproken in het MBT van 9 april jl., het 
algemene dossier ten behoeve van de plenaire behandeling van de 
vuurwerkramp toekomen. In onderliggend dossier zijn de ambtelijke 
ontwerpteksten ten behoeve van de vuurwerkramp opgenomen. 

Voorgesteld wordt om bij de spreekvolgorde de indeling van het 
Kabinetsstandpunt aan te houden. Dit houdt in dat achtereenvolgens 

spreken: 
1. De minister van BZK 
2. De minister van VROM 
3. De minister van V en W 
4. De minister van Defensie 
5. De staatssecretaris van SZW 
6. De staatssecretaris van BZK 
7. De minister voor GSI 
S. De minister van VWS. 

In bijgaand dossier is deze indeling gehanteerd. Als laatste is aan het 
dossier toegevoegd een bijdrage van de minister van Justitie, alsmede 
een brief van de minister aan de Tweede Kamer met de laatste stand van 

zaken van het strafrechtelijk onderzoek vuurwerkramp. De minister van 

Justitie is niet aanwezig bij het de debat, indien noodzakelijk zal de 
minster van BZK het woord voeren namens de minister van Justitie. 

Op de dinsdagavond wordt een vergaderzaal gereserveerd in de Tweede 
Kamer om indien wenselijk een extra MBT te houden. Voor de overige 

Datum 
19 april 2001 

Kenmerk 
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Onderdeel 

DGOOVlProject 
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logistieke aangelegenheden rondom het debat zal een separate notitie 
worden verstuurd aan de leden van het IBT-K. 

Datum 
19 Wd 2001 
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Kamerdebat vuurwerkramp Enschede 24 en 25 april 2001 

Algemene Inleiding minister VROM 

De Commissie geeft in haar rapport aan waar de rijksoverheid in de periode voor 13 mei 

2000 is tekortgeschoten. De Commissie concludeert daarover: "Uit het voorgaande blikt dat 

de rijksoverheid zowel in haar rot van adviseur, vergunningverlener en toezichthouder als in 

haar rol van (mede)verantwoordelijke voor de regelgeving met betrekking tot vuurwerk, is 

tekortgeschoten". De Commissie gaat voorts nader in op de betrokkenheid van de 

verschillende departementen en onderdelen daarvan bij de totstandkoming, uitvoering en 

handhaving van regelgeving op het gebied van vuurwerk. 

De Commissie is helder in haar oordeel over de rol van de verschillende departementen 

inzake de ontwikkeling van vuurwerkregelgeving, inzake de vuurwerkexplosie in Culemborg 

en inzake het functioneren van de Commissie Preventie van Rampen bij deze onderwerpen. 

De Commissie stelt vast dat het wetgevingsproces met betrekking tot handelingen met 

professioneel vuurwerk vóór 13 mei 2000 bijzonder traag is verlopen. In 15 jaar Is de 

overheid er niet in geslaagd het voornemen te realiseren om de regelgeving voor het 

afleveren en bezigen van professioneel vuurwerk onder de Wet milieugevaarlijke stoffen te 

brengen. Met betrekking tot de follow up van de vuurwerkexplosie in Culemborg stelt de 

Commissie vast dat alle betrokken ministeries te verwijten is dat de overheid op geen enkele 

wijze lessen heeft getrokken uit de explosie in de vuurwerkfabriek in Culemborg, in 1991. 

Ik onderschrijf het oordeel van de Commissie op het punt van de trage totstandkoming van 

vuurwerkregelgeving. Door de verschillende betrokken departementen is te weinig gedaan 

om de verschillen van inzicht op te lossen die er waren ten aanzien van een adequate 

vuurwerkregelgeving en de uitvoering daarvan. Het proces van totstandkoming van 

regelgeving voor het afleveren en bezigen van professioneel vuurwerk heeft in die tijd ook bij 

het ministerie van VROM te weinig prioriteit gekregen en is mede daardoor veel te traag 

verlopen. 

Die conclusie geldt In het bijzonder ook voor de periode na de vuurwerkexplosie In 

Culemborg. Met betrekking tot de rol van het ministerie van VROM inzake de follow-up van 

de vuurwerkexplosie in Culemborg meent de Commissie dat het ministerie van VROM ten 

onrechte niet door de Inspectie Milieuhygiëne is geïnformeerd. De Commissie constateert 

ook dat het ministerie van VROM door een notitie van de CPR-vertegenwoordiger van het 

ministerie van Bila op de hoogte is gesteld van de vuurwerkexplosie in Culemborg. Tevens 
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constateert de Commissie dat Inspectie en VROM niet in kennis zijn gesteld van de 

achterliggende rapporten, mede om reden van vertrouwelijkheid, maar dat VROM heeft 

nagelaten zich hiervan uit eigen beweging op de hoogte te stellen. De Commissie 

concludeert dat een meer alerte reactie van VROM verwacht had mogen worden, omdat 

VROM verantwoordelijk was voor regelgeving op grond van de toenmalige Hinderwet en een 

eigen verantwoordelijkheid had voor het externe veiligheidsbeleid voor inrichtingen, 

waaronder ook vuurwerkbedrijven. Ook deze conclusies van de Commissie onderschrijf ik. 

Uiteraard ben ik nagegaan waarom er in de betreffende periode zo weinig aandacht Is 

besteed aan de ontwikkeling van regelgeving op het gebied van professioneel vuurwerk en 

waarom er bij de Inspectie Milieuhygiëne geen aandacht is besteed aan vuurwerkbedrijven, 

ook niet na de vuurwerkexplosie In Culemborg. 

Vanaf het begin van de jaren negentig lag binnen het ministerie de prioriteit bij de 

ontwikkeling van het algemene exteme veiligheidsbeleid m.b.t. de ontwikkeling van 

geautomatiseerde ►isicoanalytische methodieken. De meeste aandacht, ook bij 

steekproeven door de Inspectie. ging daarbij uit naar de sectoren die het meest risicovol 

werden geacht, zoals LPG-installaties, opslagen van chemicaliën en pesticiden en Seveso-

bedrijven. Vanaf oktober 1992 kwam daar bij de ontwikkeling van het externe 

veiligheidsbeleid voor luchthavens. Vanwege de inschatting destijds van de risico's van 

vuurwerkbedrjven vielen deze buiten deze prloriteitsstelling. 

De Commissie constateert dat de Inspectie Milieuhygiëne (IMH) voor de praktijk van de 

vergunningverlening voor individuele gevallen en voor het toezicht op individuele inrichtingen 

steeds meer op de achtergrond is geraakt. Ik constateer met de Commissie dat in de jaren 

tachtig en negentig is gekozen voor een steeds terughoudender gebruik van de 

bevoegdheden als wettelijk adviseur en inzake tweedelijns toezicht. Het tweedelijns toezicht 

van de VROM-inspecties richt zich op het handelen van overheden. In het begin van de 

jaren negentig is dit toezicht meer op afstand geplaatst en werden minder bedrijven 

gecontroleerd waarvoor andere overheden bevoegd gezag zijn. Deze ontwikkeling was 

logisch in verband met de opbouw van de uitvoeringsapparaten bij ander overheden. Vanuit 

het decentralisatiebeleid werden structureel extra middelen toegekend om de handhaving 

door gemeenten, provincies, politie en openbaar ministerie te versterken. De IMH heeft zich 

vanuit haar tweedelijns toezicht ingezet om te bevorderen en bewaken dat deze extra 

middelen tot structurele verbetering van de uitvoering en handhaving zou leiden. 

Halverwege de jaren negentig werden bestuurlijke afspraken gemaakt met de mede-

overheden om het tweedelijns toezicht nog meer op afstand te zetten in ruil voor 
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verantwoording door de mede-overheden via een monitoringstelsel. Een rapportage over het 

jaar 2000 over deze monitoring zal ik de hamer binnenkort toezenden. 

De capaciteit van de VROM inspecties voor tweedelijns toezicht is midden jaren negentig 

dan ook verminderd. 

In het kader van het tweedelijns toezicht wordt door de VROM-inspecties steekproefgewijs 

onderzoek gedaan om te controleren of door gemeenten en bedrijven conform de 

regelgeving wordt gewerkt. In de betrokken periode viel noch de gemeente Enschede noch 

de vuurwerkbranche in deze steekproeven. 

Mijn conclusie is dat in de periode voor de ramp bij de ontwikkeling van het externe 

veiligheidsbeleid en bij de uitvoering van het inspectiewerk achteraf gezien ten onrechte zo 

weinig aandacht is besteed aan professioneel vuurwerk. De reden hiervoor is inet dat er 

geen aandacht was voor de veiligheid van bedrijven; die aandacht was er wel, maar moest 

wedijveren met andere prioriteiten. Bovendien werden risico's van andere activiteiten hoger 

ingeschat. Naar die activiteiten ging de aandacht uit: Seveso-bedrijven, LPG-installaties, 

Schiphol. En als gevolg van de geringe aandacht destijds voor professioneel vuurwerk was 

het ook niet goed mogelijk om de nu gebleken grote risico's van professioneel vuurwerk 

goed in te schatten. Hierbij past ook de kanttekening dat in de hier besproken periode 

sprake was van grootschalige bezuinigingen bij de rijksoverheid, mede op het gebied van de 

personele lasten. Als gevolg hiervan moesten prioriteiten worden gesteld. 

Inmiddels heb k een aantal initiatieven genomen om herhaling van een zo grote ramp als 

gevolg van opslag en bezigen van professioneel vuurwerk uit te sluiten. Voor het 

inspectiewerk geldt overigens dat ik direct na mijn aantreden als minister van VROM In 1998 

reeds had besloten tot een duidelijke versterking van het tweedelijnstoezicht door de IMH. 

Het beleid met betreiddng tot de lokatiebezoeken is aangescherpt. De steekproeven worden 

uitgebreid, zowel met betrelddng tot de aantallen te controleren bedrijven en branches als 

met betrekking tot de aantallen te controleren gemeenten. Het aantal af te leggen bezoeken 

neemt eveneens toe. De Inspectie zal, evenals dat al sinds midden jaren negentig het geval 

was voor haar eerstelijns toezicht, direct optreden bij overtreding van kembepalingen. 

Het tweedelijns toezicht is in personele zin versterkt met 65 fte met ingang van de begroting 

2001. Ook wordt per 1 januari 2002 de samenvoeging geëffectueerd van de Inspecties' 

Ruimtelijke Ordening, Milieuhygiëne en Volkshuisvesting. Dit zal, gelet op de samenhang 

van ruimtelijk beleid met veiligheidsbeleid en bouwregelgeving, krachtig bijdragen aan een 

betere werkwijze. 
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Direct na do vuurwerkramp in Enschede heb ik het initiatief genomen om zn snel mogelijk 

nieuwe, aangescherpte regels m.b.t vuurwerkbedrijven op testellen. in november is een 

advies -rogeling gepubliceerd (interimbeleid). Het daarop gebaseerde ontwerp-

Vuurwerkbesluit is in februari van dit jaar naar de Tweede Kamer gestuurd en gestreefd 

wordt het Besluit nog voor het einde van dit jaar in werking te laten treden. Later deze week 

spreken wij nog over het ontwerp-besluit. 

Met het initiatief om op korte termijn nieuwe regels voor vuurwerkbedrijven in te voeren 

wordt een groot deel van de aanbevelingen van de Commissie Oosting geëffectueerd. 

Daarnaast worden ook de andere aanbevelingen van de Commissie overgenomen. Oe 

belangrijkste punten zijn daarin duidelijkheid over de verantwoordelijkheid voor het externe 

veiCgheldsbeleid, het treffen van een voorziening voor de bundeling van expertise op dit 

gebied en meer in het bijzonder op dat van Inrichtingen voor professioneel vuurwede, en de 

instelling van een onafhankelijke Technische Advlesraad voor Gevaarlijke Stoffen ais 

opvolger van de huidige CPR. 

Op één onderdeel, de ontwikkeling en coördinatie van het externe veiligheidsbeleid, wil ik 

hier - mede in het licht van de cultuuromslag die de Commissie bepleit en waar ik het geheel 

mee eens ben - nader ingaan. 

In het kabinetsstandpunt is aangegeven dat de huidige verantwoordelijkheidsverdeling op 

het terrein van externe veiligheid duidelijk is en ongewijzigd blijft. De minister van VROM is 

daarin verantwoordelijk voor het externe veiligheidsbeleid ta.v. Inrichtingen, de minister van 

~ is verantwoordelijk voor het externe veiligheidsbeleid t.a.v. luchthavens en ta.v. het 

vervoer van gevaarlijke stoffen. In het kabinetsstandpunt Is ook aangegeven dat het kabinet 

met de Commissie van mening is dat het externe veiligheidsbeleid op rijksniveau meer 

aandacht behoeft: het onderwerp moet hoger op de agenda van de betrokken ministeries. 

De minister van VROM is door het kabinet aangewezen als initiatiefnemer voor een grondige 

discussie over de verdere ontwikkeling van het externe veiligheidsbeleid. Ik zie dat als een-

eerste invulling van de hernieuwde coördinatie van het externe veiligheidsbeleid. 

Oe kern van de veranderingen die het kabinet zich op grond van het rapport van Oosting 

voor ogen stelt, zie Ik als volgt. 

In de eerste plaats acht ik het noodzakelijk dat velgheidsoverwegingen een expliciete rol 

krijgen in formele afwegingsprocessen op het terrein van ruimtelijke ordening, 

werkgelegenheid, milieubeleid en transport. Wanneer veiligheidsoverwegingen op deze 

manier worden gewogen, kunnen bijvoorbeeld kosten-batenanalyses anders uitvallen dan tot 

nu toe het geval is geweest. De huidige normenvoor het externe veiligheidsbeleid zijn voor 
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het grootste deel vastgelegd in diverse beleidsnota's, die in overleg met de Tweede Kamer 

zijn vastgesteld, maar ontberen een wettelijke status. Doorwerking van de normen ten 

aanzien van risico-bronnen en de ruimtelijke ordening naar beleid is dus vaak niet wettelijk 

gegarandeerd. Daarom is nieuwe regelgeving t.a.v. externe veiligheid aangekondigd, zowel 

op het gebied van transport van gevaarlijke stoffen, door de collega van V&W, als voor 

inrichtingen. Het spreekt voor zich dat voorstellen voor deze regelgeving in goed overleg tot 

stand zullen worden gebracht. 

Een tweede belangrijk punt is dat de vuurwerkvamp in Enschede ons leert dat een 

benadering die uitgaat van risico's, dat wil zeggen de effecten van een ongeval samen met 

de kans op optreden ervan, niet in alle gevallen voldoet. Afhankelijk van de aard en de 

maatschappelijke en economische betekenis van risicobronnen zullen wij ons bereid moeten 

tonen in het brongerichte beleid en in de ruimtelijke ordening de effecten van een mogelijke 

ramp, ongeacht de kans op optreden, als leidraad te nemen. In het kader van de nieuwe 

regelgeving zal het kabinet beslissen of sommige risicobronnen zich naar hun aard en 

betekenis voor de samenleving lenen voor een meer op de effecten bij ongevallen 

gebaseerd beleid. 

Een derde punt betreft de kennis van de risico's zelf, die moet verkend worden. Daarom is 

het initiatief genomen om te komen tot een allesomvattende registratie van inrichtingen en 

stoffen die veiligheidsrisico's met zich meebrengen. Deze registratie is reeds begonnen en 

wordt zo spoedig mogelijk afgerond. Er komt een wettelijke basis voor. Bovendien dient de 

informatievoorziening aan burgers over welke veiligheidsrisico's zij lopen in hun woon- en 

leefomgeving te worden verbeterd. Transparante, toegankelijke en up to date informatie 

zodat burgers weten waar zij aan toe zijn en eventueel zelf maatregelen kunnen nemen. 

Een vierde kernpunt betreft het gedoogbeleid. Uit het rapport van de Commissie Oosting 

blijkt dat onvoldoende is toegezien op de naleving van regelgeving. Bovendien is bij 

constatering van onjuiste naleving in onvoldoende mate passende actie ondernomen. Bij de 

verdere vormgeving van het externe veiligheidsbeleid moet het uitgangspunt van strikte 

naleving van regelgeving en bij uitblijven daarvan het nemen van passende actie een 

centrale plaats innemen. Passende actie: dat betekent meewerken; sancties op niet-naleving 

en herstel op zo kort mogelijke termijn. Het waarmaken van de 

overheidsverantwoordelijkheid voor veiligheid impliceert dat ingezet moet worden op een 

strikt toezicht-, handhavings-, sanctie- en herstelbeleid waarvoor ook de inhoudelijke, 

organisatorische en financiële randvoorwaarden moeten worden geschapen. 
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Opening vuurwerk debat Minister VenW 

Alvorens ik inga op mijn betrokkenheid als minister van Verkeer en Waterstaat 
bij het dossier vuurwerk hecht ik er aan om ook van mijn kant oprechte 
deelneming met direct betrokkenen in Enschede uit te spreken. 

De betrokkenheid bij het dossier vuurwerk van de minister van V&W vloeit 
primair voort vanuit mijn verantwoordelijkheid voor het vervoer. Dus ook voor 
de veiligheid bi j het vervoer. Ten behoeve van dat vervoer worden regels 
gesteld en op de naleving van de regels tijdens het transport ziet de 
Rijksverkeersinspectie toe. 
In de tweede plaats ben ik nog steeds verantwoordelijk voor het zogenaamde 

afleveren en bezigen d.w.z. het afsteken van professioneel vuurwerk, omdat de 
overdracht van dat dossier naar mijn collega van VROM nog lopende is. 
Samengevat kunt u mij aanspreken op regelgeving, toezicht en handhaving, waar 
het gaat om vervoer, op het bezigen en het afleveren. 
Ik wil kort op die hoofdpunten ingaan. 

Allereerst dus het vervoer en in het bijzonder de vervoersclassif icatie. 
Nederland volgt evenals andere landen de internationale regels voor het 
transport van gevaarlijke stoffen. In VN verband is daartoe de grondslag gelegd 
voor een classif icatiesysteem voor het vervoer van ontplof bare stoffen, 
waaronder vuurwerk. Het is belangrijk op te merken dat die regels uitgaan van 
een vrijheid van handel. Tevens ligt in die regels besloten de 
verantwoordelijkheid voor een juiste classif icatie in het land van herkomst: 
zowel de verantwoordelijkheid van de afzenders als, waar het gaat om het , 
toezicht, van de autoriteiten in die landen. Dat is 'belangrijk jk omdat de kern 
daarvan een vertrouwen is in handelingen elders. 
Dat neemt niet weg dat ook de partijen in de verdere vuurwerkketen een 
verantwoordelijkheid hebben: de importeur of het bedrijf dat het vuurwerk 
opslaat of het vuurwerk bezigt. En er ligt een verantwoordelijkheid voor 
inspectiediensten, die met het toezicht op vervoer of opslag zijn belast. Ook dus 
voor de Rijksverkeersinspectie, waar het gaat om controles op het vervoer van 
vuurwerk. 
Het taakveld van de RVI is breed en de omvang van de organisatie kent zijn 
beperkingen. Dat vroeg in de afgelopen periode van zó n jaar of tien om een 
handhavingsbeleid, met daarin uitdrukkelijke prioriteiten in controles. Die 
prioriteiten lagen vooral bij het transport van gevaarlijke stoffen in het 
algemeen, bij het concurrentievoorwaardenbeleid in het goederenvervoer over 
de weg, bij de dienst- en rusttijden in personen- en goederenvervoer en in de 
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latere jaren ook bij overbelading en taxi's. Onderwerpen waarvan de 
maatschappelijke relevantie niet betwist zal worden. Zeker niet waar soms 
daadwerkelijk mensenlevens in het geding waren. 
Op andere terreinen werden wel controles uitgevoerd, maar daar lag geen 
bijzondere prioriteit. Dat gold ook voor het vuurwerk. Redengevend daarvoor 
was dat zich geen incidenten hebben voorgedaan. Vanaf 1997 is weer meer 
aandacht gegeven aan het vuurwerk in de vorm van thema-acties in de jaren 
1997, 1998 en 1999 ; in 1999 met name in het kader van de naderende millennium 
overgang. 
Dan de classif icatie zelf. 
Op basis van onderzoeken, gedaan naar aanleiding van de ramp in Enschede, is 
veel bekend geworden over de beperkingen van het gebruik van de 
vervoersclassif icatie . Het ging bij Enschede niet om vervoer, maar om een 
situatie van opslag. Probleem is dat de praktijk leert dat classificatie voor 
transport van vuurwerk bij gebrek aan beter één op één wordt overgenomen voor 
opslag. Dat wringt: de omstandigheden bij vervoer zijn nu eenmaal anders dan bi j 
opslag. De kans op een ongewilde explosie of het effect daarvan wordt namelijk 
door een groot aantal factoren bepaald. Ongeveer de helft daarvan is stof of 
artikelgebonden, ongeveer de andere helft situatiegebonden. Juist bij die 
laatste doen zich belangrijke verschillen voor tussen opslag en vervoer. 
Tot voor kort werd ervoor gekozen om, nogmaals bij gebrek aan beter, in de 
vergunning van een bedrijf de eisen te koppelen aan de vervoersclassificatie. Dat 
gaat nu veranderen. In het ontwerp Vuurwerkbesluit wordt als veilige oplossing 
voorgesteld om in de opslagsituatie zonder meer uit te gaan van de zwaarste 
categorie vuurwerk, ongeacht wat er op de doos staat. 
Voor mij is de les uit het gebeurde in Enschede niet zozeer om het systeem van 
transportclassificatie als zodanig te veranderen: die is in orde, zoals ook de 
commissie Oosting stelt. Wel wil ik de effectiviteit van de handhaving in de 
transportketen verhogen. Dat wil ik doen door afspreken te maken met China als 
belangrijk exporterend land aan het begin van de keten, door afspraken in VN-
en pan-Europees verband, door nationale maatregelen en door verhoging van de 
frequentie van de controles en de diepgang daarvan. Minstens zo belangrijk is de 
noodzaak om de samenhang van beleid in de totale keten van vuurwerk te 
waarborgen. Daarom ben ik blij met de initiatieven van mijn collega van VROM om 
nu snel te komen tot een Vuurwerkbesluit en om een coordinerende rol te 
vervullen bij het externe veiligheidsbeleid voor gevaarlijke stoffen. Daarnaast 
ben ik gesterkt in mijn overtuiging van de noodzaak om alle inspectiediensten 
binnen mijn ministerie te bundelen in een Inspectie V&W. Ik was daarmee reeds 
eerder, in de zomer van 1999, begonnen. Met die Inspectiedienst V&W wil ik het 
strategisch handhavingsbeleid veel explicieter vorm geven en daarover met de 
Kamer communiceren, bat wil zeggen een voortdurende afweging van prioriteiten 
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en posterioriteiten, de toerusting van de organisatie daarop, de 
kwaliteitsbewaking, de toetsing van handhaafbaarheid von regelgeving en de 
evaluatie daarvan. Een les uit het gebeurde in Enschede is dat de politieke 
aandacht voor dat handhavingsbeleid moet toenemen. 

Tenslotte nog een enkel woord over het bezigen. Ik kan daar kort over zijn. Het 
is duidelijk dat de regelgeving en het toezicht daarop niet passen bij een 
regelgeving en een inspectiedienst, die op het transport gericht zijn. Om die 
reden worden de regels op dat terrein uit het verouderde Reglement Gevaarlijke 
Stoffen gelicht en neergelegd in VROM-regelgeving, te weten het 
Vuurwerkbesluit. Tevens zal de verantwoordelijkheid voor het toezicht overgaan 
van RVI naar Gedeputeerde Staten. 
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CONCEPT SPREEKTEKST MINISTER VAN DEFENSIE d.d. 19 MAART 2001 

De vuurwerkramp te Enschede op 13 mei van het vorig jaar 
heeft zeer veel leed en grote schade veroorzaakt. De slachtof-
fers en nabestaanden ervaren dit helaas nog iedere dag. In 
Enschede heeft de ramp een enorm litteken achtergelaten. 

Direct na de ramp was duidelijk dat een diepgaand en onaf-
hankelijk onderzoek nodig was naar de oorzaak van de ramp. 
De Gemeente Enschede, de Provincie Overijssel en het Rijk 
hebben daarop gezamenlijk de Commissie Onderzoek Vuur-
werkramp ingesteld. Verder is ook onderzoek gedaan door een 
achttal Rijksinspecties en het Openbaar Ministerie. 

Al snel was ook duidelijk dat bureau Adviseur Milieuvergunning-
en van Defensie een stevige rol heeft gespeeld bij de milieuver-
gunning van SE Fireworks. Daarom heb ik kort na de vuurwerk 
ramp opdracht gegeven aan !1 (0.2..e 
r 

  om onderzoek te laten doen 
naar het nuctioneren van het bureau AMV in algemene zin. 
Niet om de ramp en de betrokkenheid bij SE Fireworks te on-
derzoeken, want daar werd reeds door andere instanties onder-
zoek naar gedaan. Het ging mij om een oordeel over het functi-
oneren van het bureau zodat ik indien nodig maatregelen kon 
nemen zonder hiervoor de conclusies van de andere onder-
zoeksrapporten te moeten afwachten. Het bureau functioneert 
immers nog steeds als adviseur inzake vergunningen voor op-
slag van vuurwerk. 

In de door mij geïnitieerde rapporten zijn forse tekortkomingen 
geconstateerd. Het gaat om tekortkomingen die ook zijn ver-
meld in het rapport van de Commissie Oosting. Het gedegen 
rapport van de Commissie Oosting, dat in februari 2001 is ver-
schenen maakt duidelijk dat er veel is misgegaan of beter had 
gekund. Het is de taak van alle betrokkenen om daar lering uit 
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CONCEPT SPREEKTEKST MINISTER VAN DEFENSIE d.d. 19 MAART 2001 

te trekken. Uit de uitgevoerde onderzoeken is gebleken dat de 
Rijksoverheid zowel in haar rol van adviseur, vergunningverle-
ner en toezichthouder als in haar rol van (mede) verantwoorde 
lijke voor de regelgeving met betrekking tot vuurwerk, is tekort-
geschoten. 

De Commissie Oosting heeft kritiek geuit op het bureau Advi-
seur milieuvergunningen, dat valt onder de directie materieel 
van de Koninklijke Landmacht. Het kabinet onderschrijft de 
conclusies van de Commissie over bureau AMV. Ik betreur het 
zeer dat er met betrekking tot dit bureau, dat onderdeel is van 
Defensie, tekortkomingen zijn geconstateerd. 

Het bureau trad op als adviseur van de gemeente Enschede, 
die het bevoegd gezag was bij de vergunningverlening. Ook 
had het bureau als taak om toezicht uit te oefenen op de nale-
ving van de vergunning. 

De geconstateerde tekortkomingen hebben betrekking op de 
advisering, de vastlegging daarvan en ook op het toezicht. De 
oorzaak ligt mede in onderbezetting van het bureau en het ont-
breken van functiescheiding tussen advisering en toezicht. Ook 
,is er een relatie met externe factoren zoals het toegenomen 
werkaanbod. De millenniumwisseling had een forse verhoging 
van het aantal adviesaanvragen tot gevolg. Bij het bureau 
moesten prioriteiten worden gesteld. Men heeft daarbij de na-
druk gelegd op de advisering boven het toezicht. Dit heeft te 
maken met het feit dat een advies binnen een door het bevoegd 
gezag gestelde termijn moet worden gegeven. Voor de frequen-
tie en de invulling van het toezicht bestonden geen externe 
richtlijnen. 
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De problemen bij AMV hebben niet de aandacht gekregen die 
nodig was. Tussen de leiding van het bureau en de leiding van 
DMKL werd hier onvoldoende over gesproken. Er zijn ten on-
rechte geen maatregelen genomen om de problemen op te 
lossen. De politieke leiding werd ook niet geïnformeerd. Zoals-
[10.2.ë ' , terecht zegt in zijn rapport is dit een verklaring 
maar zeker geen rechtvaardiging voor de tekortkomingen. 

De Commissie Oosting heeft geconstateerd hoe complex en 
ontoegankelijk de regelgeving is voor vuurwerk en voor vuur-
werkinrichtingen. Er bestond binnen de overheid onduidelijkheid 
over taken en verantwoordelijkheden. Dit speelde ook in de 
verhoudingen tussen SE Fireworks, de gemeente Enschede, 
bureau AMV en andere betrokken instanties. Deze situatie heeft 
ertoe bijgedragen dat de advisering van AMV onzuiver werd en 
tekortkomingen vertoonde. 
Het nieuwe Vuurwerkbesluit van het kabinet gaat een einde 
maken aan de onduidelijkheid over taken en verantwoordelijk-
heden op het terrein van vuurwerk. 

De kritiek van ,1(x,2, j op bureau AMV richt zich ook op de 
follow up van áe-exiplosie in Culemborg in 1991. 

Omdat Defensie geen wetgevings- en beleidsverantwoordelijk-
heid had op de terreinen die aan de orde kwamen in de Com-
missie Preventie van Rampen (CPR), maakte Defensie geen 
deel uit van de CPR. 
De activiteiten van bureau AMV beperkten zich daardoor tot 
datgene waarvoor men zich direct verantwoordelijk voelde. In 
het rapport dat door TNO is.gemaakt in opdracht van het OM 
staat dat er geen aanwijzingen zijn gevonden voor de oorzaak 
van de ontploffing in 1991. 
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Het bureau heeft na Culemborg wel initiatief genomen voor 
aanvullend onderzoek door TNO. Dit heeft men gebruikt om de 
veiligheidsafstanden aan te passen in het memorandum opslag 
groot vuurwerk. Deze normen werden door bureau AMV ge-
bruikt bij de advisering. Er werd niet over gecommuniceerd met 
andere departementen. De Commissie Oosting heeft aangege-
ven dat TNO in Culemborg bewijzen heeft gevonden voor een 
foute classificatie van vuurwerk. Bij bureau AMV verkeerde men 
echter in de veronderstelling dat er geen problemen waren met 
betrekking tot de classificatie van vuurwerk zolang het zich in 
de transportverpakking bevond. Bureau AMV controleerde dus 
slechts of de hoeveelheid vuurwerk die lag opgeslagen conform 
de classificatie van de transportverpakking in overeenstemming 
met de vergunningvoorwaarden was. 

In deze omstandigheden was bureau AMV er onvoldoende van 
doordrongen dat men meer actie had moeten nemen. 

Na het verschijnen van de door mij geïnitieerde rapporten heb 
ik verbetermaatregelen laten nemen bij AMV. Het gaat om ver-
sterking van de personele capaciteit, functiescheiding tussen 
advies en toezicht, verbeterde aansturing van het bureau en 
aanscherping van de werkwijze. Deze maatregelen zijn bedoeld 
om het adequaat functioneren van het bureau zeker te stellen 
totdat het nieuwe Vuurwerkbesluit in werking treedt in de loop 
van dit jaar. De nieuw aangetrokken medewerkers volgen thans 
opleidingen om aan de gestelde eisen te voldoen. Gedurende 
het opleidingstraject worden zij onder begeleiding ingezet voor 
advies- en toezichttaken. Hierbij doen ze de noodzakelijke erva-
ring op. 

In het nieuwe Vuurwerkbesluit zijn geen advies- en toezichtta-
ken meer opgenomen voor Defensie. 
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Ik sluit af met de constatering dat er al vele jaren geleden 
maatregelen genomen hadden moeten worden. Het is ernstig 
dat pas nà de ramp in Enschede de vuurwerkproblematiek in 
Nederland en bij Defensie de noodzakelijke aandacht heeft 
gekregen. Helaas geldt dat ook voor bureau AMV dat onder 
Defensie ressorteert. Ik betreur dat zeer. We zijn het aan de 
slachtoffers van Enschede verschuldigd om de lessen die zijn 
geleerd niet te vergeten. 
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1. Waren de problemen binnen bureau AMV niet bekend bij de leiding? 

Het hoofd van het bureau heeft geen stappen ondernomen om de problemen kenbaar te maken 
aan de Directeur Materieel KL. Er is op dit punt dan ook geen discussie geweest tussen de 
Directie materieel en bureau AMV. Door bureau AMV werd niet gerapporteerd over de 
uitvoering van de adviestaak aan DMKL. Er is door de DMKL leiding ook geen 
verantwoording gevraagd aan het bureau over het functioneren. Hierdoor zijn de specifieke 
problemen van het bureau AMV in onvoldoende mate en te laat voor het voetlicht gekomen. 

2. Waarom heeft Defensie /de leiding van DMKL niets gedaan met de signalen vanuit liet 
bureau AMV? 

Het hoofd van het bureau heeft geen stappen ondernomen om de problemen kenbaar te maken 
aan de ,Directeur Materieel KL. Door bureau AMV werd niet gerapporteerd over deuitvoering 

van de adviestaak aan DMKL. Er is door de DMKL leiding ook geen verantwoording 
gevraagd aan het bureau over het functioneren. Er is op dit punt geen discussie geweest tussen 
de Directie materieel en bureau AMV. 

Deze signalen hebben de staatssecretaris en mij pas na het verschijnen van de rapporten van 
1G.2 g in juni 2000 bereikt. De specifieke problemen van het bureau V 7ii 

onvoldóen e mate en te laat voor het voetlicht gekomen. Uit het rapport vans.2 .e : J van 
27 juni 2000 bleek dat er in november 1999 door een adviseur van AMV een nota was 
geschreven. waarin werd ingegaan op de capaciteitsproblemen bij AMV.. Ik heb toen nader 
onderzoek laten uitvoeren. Hieruit bleek dat de nota in de eerste helft van december 1999 is 
aangeboden bij de secretaresse van de DMKL. De toenmalige DMKL heeft zijn functie op 1 
december 1999 formeel neergelegd. De nieuwe DMKL is op 13 december 1999 aangetreden. 
Pas na de vuurwerkramp heeft de huidige directeur voor het eerst van het bestaan van de nota 
kennisgenomen. 

3. Waarom is het bureau afgeweken van het eigen advieskader bij de advisering? 

De redenen daarvoor zijn niet duidelijk. 

Het valt niet uit te sluiten dat bureau AMV concessies heeft gedaan aan haar eigen 
advieskader omdat er sprake zou zijn van een tijdelijke situatie. Er waren reeds gesprekken 
gaande over een verhuizing. 

Dit "meedenken" is ongewenst. De adviseur dient zich strikt aan zijn eigen advieskader te 
houden. 

4. Waarom heeft Bureau AMV niets gedaan met de kermis die men had over de 
ontploffing te Culemborg en niet andere ministeries geïnformeerd? 

TNO-PML heeft in 1991 onderzoek uitgevoerd naar de explosie van de vuurwerkfabriek te 
Culemborg in opdracht van de officier van justitie te Utrecht. De uitkomsten werden aan de 
officier van justitie gerapporteerd. Uit dat onderzoek van TNO-PML is de oorzaak van de 
explosie in Culemborg niet komen vast te staan. Defensie was geen lid van de Commissie 

I 
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Preventie van Rampen. Dat kwam omdat defensie geen wetgevings- en 
beleidsverantwoordelijkheid had op de terreinen die daar aan de orde kwamen.. De 

Commissie Oosting heeft aangegeven dat TNO in Culemborg bewijzen heeft gevonden voor 
een foute classificatie van vuurwerk. Bij bureau AMV verkeerde men echter in de 
veronderstelling dat er geen problemen waren met betrekking tot de classificatie van vuurwerk 
zolang het zich in de transportverpakking bevond. 

Het bureau heeft na Culemborg wel initiatief genomen om een onderzoeksopdracht aan TNO 
aan te passen in verband met de vuurwerkexplosie te Culemborg. Men heeft onderzoek 
laten doen met één van de vuurwerkartikelen die afkomstig was van een restpartij van het 

bedrijf te Culemborg Het onderzoek heeft zich gericht op de mogelijkheid van het optreden 
van een massa-explosie. De reden hiervoor was dat de waargenomen effecten van de explosie 
van het groot vuurwerk niet overeenkwamen met gevarenklasse 1.3 maar met de effecten van 
gevarenklasse 1.1. Bij de proeven van TNO bleek overigens bij dit vuurwerkartikel geen 
massa-explosie op te treden. 

De resultaten van het TNO onderzoek zijn gebruikt om de normering (veiligheidsafstanden) 
van bureau AMV voor de opslag van groot vuurwerk aan te passen. Deze normering 
(veiligheidsafstanden) legde bureau AMV vast in het memorandum 'veiligheidsafstanden 

opslag groot vuurwerk'. Dat memorandum werd door bureau AMV gebruikt bij de 
advisering. 

5. Waarom heeft AMV gemeenten niet geïnformeerd over de classificatieproblematiek of 
een groot onderzoek gedaan onder vuurwerkbedrijven? 

TNO-PML heeft in 1991 onderzoek uitgevoerd naar de explosie van de vuurwerkfabriek te 

Culemborg in opdracht van de officier van justitie te Utrecht aan wie de uitkomsten zijn 
gerapporteerd. In dit onderzoeksrapport staat dat er geen aanwijzingen zijn gevonden 
betreffende de oorzaak.. Defensie was geen lid van de Commissie Preventie van Rampen 

omdat we geen wetgevings- en beleidsverantwoordelijkheid hadden op de terreinen die daar 
aan de orde kwamen. 

De Commissie Oosting heeft aangegeven dat TNO in Culemborg bewijzen heeft gevonden 
voor een foute classificatie van vuurwerk. Bij bureau AMV verkeerde men echter in de 

veronderstelling dat er geen problemen waren met betrekking tot de classificatie van vuurwerk 

zolang het zich in de transportverpakking bevond. En het controleren van de juistheid van de 
transportclassificatie was geen taak van AMV. In deze omstandigheden heeft AMV alleen het 
initiatief genomen om TNO aanvullend onderzoek te laten doen. De resultaten hebben ze 
verwerkt in de normering voor opslag van groot vuurwerk. 

De vuurwerkexplosie in Culemborg is destijds door vrijwel iedereen beschouwd als een 
bedrijfsongeval. Achteraf is dit te betreuren. Overigens was de bevoegdheidsverdeling voor 
het houden van een landelijk onderzoek indertijd niet scherp afgebakend. 

6. Welke maatregelen heeft de Minister van defensie genomen ter versterking van het 
bureau ? 

Uit de rapporten vang 0.2.e <  die hij in juni 2000 in mijn opdracht heeft uitgebracht 
bleken tekortkomingen bij bureau AMV. Ik heb vervolgens opdracht gegeven de personele 
capaciteit uit te breiden en functiescheiding toe te passen. De capaciteit is versterkt met 2 
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adviseurs en 1 administratieve kracht. De functiescheiding betekent dat voortaan het toezicht 
op de naleving van de vergunning wordt uitgevoerd door een andere adviseur dan diegene die 
het advies rond de vergunningveriening heeft gegeven. 

Verder is de aansturing van het bureau door de Directie Materieel Koninklijke Landmacht 
verbeterd. 

In het rapport van 110.2,é is ook gewezen op het risico van een 

mogelijke vermindénng van kwaliteit van de door het bureau afgegeven adviezen, met name 
gedurende de periode waarin sprake was van onderbezetting. Dit was voor mij aanleiding 
hiemaar onafhankelijk onderzoek te laten doen. In oktober 2000 is hiervoor het bureau 
STUVEX N.V. ingeschakeld. Dit bureau heeft een dossierstudie verricht en heeft op basis 
daarvan de wijze van advisering beoordeeld. Het dossier SE Fireworks is niet bezien omdat 
dit al werd onderzocht door diverse onderzoeksinstanties. 

Het rapport van STUVEX is op 8 januari 2001 uitgebracht. 
Samenvattend komt STUVEX tot de conclusie dat de kwaliteit van de advisering door het 

bureau als onvoldoende moet worden beoordeeld zonder dat dit betekent dat dit automatisch 
resulteert in gevaarlijke situaties. Ik heb daarop meteen opdracht gegeven de werkwijze van 
AMV aan te passen en aan te scherpen. 

Concreet heeft dit onder meer betrekking op: 

- het bezien op volledigheid van de advies aanvraag en bij geconstateerde 
tekortkomingen rapporteren aan de vergunningverlener. 
- het voorzien van het advies aan de vergunningverlener van een uitgebreide 
motivering. 

-het rapporteren aan de vergunningverlener van alle tekortkomingen en bevindingen 

die bij de beoordeling van de vergunningaanvraag worden geconstateerd. 

Verder heb ik na overleg met VROM een nader onderzoek laten starten om te bezien welke 
dossiers tekortkomingen bevatten, of deze tekortkomingen gevolgen hebben voor de kwaliteit 
van de geleverde adviezen en bovendien of dit gevolgen heeft voor de externe veiligheid. Bij 

het direct aangevangen onderzoek is aansluiting gezocht bij de eerder in 2000 door VROM 
gemaakte selectie van 51 bedrijven met de grootste potentiële risico's. 

Een aantal dossiers dat door STUVEX als prioriteit was aangemerkt is direct na het 
verschijnen van het rapport van STUVEX nader bekeken. In samenwerking met VROM zijn 

daarbij de bevindingen van de bureaustudie van STUVEX vergeleken met de 'technische' 
controle ter plaatse die VROM eerder in 2000 (na 13 mei) heeft uitgevoerd bij deze bedrijven. 
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 heb ik besloten de overige 
dossiers op de zelfde wijze te onderzoeken. Een complicatie was vervolgens dat in het kader 
van een strafrechtelijk onderzoek tegen een ex-medewerker en een medewerker van het 
bureau kort daarop (eind januari 2001) door de Rijksrecherche alle ongeveer 3500 

vuurwerkdossiers van het bureau in beslag werden genomen. Het onderzoek kon daarom niet 
doorgaan. Eind maart zijn de meeste dossiers teruggegeven. Het onderzoek wordt nu 
voortgezet. 

3 
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7. Wat is er gedaan met de klachten van VNG m.b.t. AMV? 

De VNG heeft in de periode augustus-september 1999 klachten van gemeenten over bureau 
AMV geïnventariseerd. Vervolgens heeft er in oktober 1999 overleg plaatsgevonden door een 
medewerker van de VNG met een medewerker van de Inspectie Milieu Hygiëne van het 

ministerie van VROM. Hem is gevraagd actie te ondernemen naar aanleiding van de klachten. 
Naar aanleiding van dit gesprek is de VNG benaderd door de Koninklijke Marechaussee 
(Kmar), die was gestart met een onderzoek naar het bureau AMV. De VNG heeft hierop de 
Kapar geïnformeerd over de klachten van de gemeenten. Mede op basis van de resultaten van 

het onderzoek van de Kmar is een nader corruptie-onderzoek door de Rijksrecherche gestart.-
In het kader van dit onderzoek heeft in januari 2001 huiszoeking plaatsgevonden in de 

woningen en kantoren van twee medewerkers van bureau AMV. Op basis daarvan vindt thans 
nader onderzoek plaats door de Rijksrecherche. 
Defensie is niet geïnformeerd door de VNG over de verzamelde klachten. 

8. Wat is er gebeurd met de brief van de gemeente Enschede met klachten over AMV? 

De klachten van de gemeente Enschede zijn op 22 juni 1999 Qestuurd aan  

10.2'.e 
door 1 0..2.e . 

. De brief is beantwoord namens 1• 0.2.e  
 } op 6 juli 1999. In de brief van bureau 

AMV is onder meer aangegeven dat besprekingen met bedrijven in het vervolg 
uitsluitend via de gemeente en in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de 
gemeente zullen worden gepland. 

9. Waarom is fl, 0,2.e uit zijn functie gezet_? 

Eind 1999 isil 0.2.e uit zijn functie ontheven op basis van 
de uitkomsten van een uitgevoerd intem-onderzoek naar nevenactiviteiten van de betreffende 
functionaris. [1-O,2„,e,- - - heeft een berisping gekregen. Aan de 
medewerkers van het bureau is duidelijk gemaakt dat de advisering uitsluitend ten behoeve 
van het bevoegd gezag diende te gebeuren. 

]0. Waarom voldeden 1 0..2, e niet aan de opleidingseisen? 

De taken van het bureau AMV met betrekking tot vuurwerk vereisen kennis die niet organiek 
bij Defensie aanwezig is. Dit betekent dat aanvullende opleidingen dienen te worden gevolgd. 
In het verleden werd de deskundigheid vooral ontwikkeld door ervaring, contacten met TNO 
het bijhouden van vakliteratuur e.d.. In een periode van beperkte capaciteit en een toenemend 
werkaanbod was de tijd hiervoor beperkt geweest. 

In de praktijk is het nodig advisering en toezicht te laten doorgaan gedurende de periode dat 
het opleidingstraject door medewerkers wordt doorlopen. Er dient dan steeds een goede balans 

te worden gevonden tussen het op peil brengen van de noodzakelijke deskundigheid en het 
verzekeren van de voortgang van de werkzaamheden. 
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11. Waarom werd er bij controles alleen aart de gemeente Enschede gerapporteerd en 
verder geen actie genomen door AMV bij geconstateerde tekortkomingen? 

Bij controles door AMV werden geconstateerde afwijkingen van de vergunning gerapporteerd 
aan het bevoegd gezag dat de vergunning had verleend. Dat is ook bij de controles door AMV 

bij SE Fireworks gebeurd. Er waren geen externe richtlijnen hoe het toezicht moest worden 
ingevuld. Handhaving van de vergunningvoorwaarden was bovendien geen taak van AMV 
maar van de vergunningverlener. 10.2.e,. 
opsporingsbevoegdheid. 

hadden ook geen 
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Spreekschets kamerdebat Vuurwerkramp: 

Voorzitter, 

In het kabinetsstandpunt Vuurwerkramp geeft het kabinet aan welke consequenties worden 

verbonden aan de Vuurwerkramp in Enschede en rapportages daarover van de Commissie 

Oosting en de Rijksinspecties. De conclusies van het kabinet richten zich met name op 

publieksveiligheid, maar ook op het gebied van arbeidsveiligheid worden voornemens 

gepresenteerd. Voor de totstandkoming van dit nieuwe arbeidsveiligheidsbeleid ben ik primair 

verantwoordelijk. Ik licht hier dan ook graag een en ander mondeling toe. 

Als ik het over arbeidsveiligheid heb dan kan er onderscheid gemaakt worden tussen de 

veiligheid van werknemers binnen bedrijven, zoals bijvoorbeeld SE Fkeworks, en de 

veiligheid van hulpverleners bij rampen en ongevallen. Voor beide categorieén zal ik u kort de 

beleidsvoornemens van het kabinet schetsen. 

Ten eerste de veiligheid van werknemers binnen bedrijven. Deze veiligheid behoort 

gewaarborgd te worden door de werkgever, zoals in de Arbowet is bepaald_ Arbodiensten 

ondersteunen de werkgever hierin en de Arbeidsinspectie houdt toezicht en handhaaft waar 

nodig. Voor een effectieve handhaving is sedert 1 november 1999 de bestuurlijke boete 

geintroduceerd die handhaving met een lik op stuk aanpak mogelijke maken. (In eerste jaar 

2300 boetes, onlangs aan Tweede Kamer toegezonden.) 

Waar het bedrijven betreft met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen ben ik van mening dat 

meer borgingen noodzakelijk zijn. De problematiek is complex en de maatschappelijke 

belangen zijn groot. Vanaf volgend jaar zullen veel meer vuurwerkbedrijven en andere 

bedrijven met ontplofbare stoffen onder een strenger regime van de overheid gaan vallen. 

Hiertoe zullen de grenswaarden voor vuurwerk en andere ontplofbare stoffen in het 

Arbobesluit en het Besluit Risico's Zware Ongevallen worden aangepast, het laatste in 

samenspraak met VROM, BZK en de EU. De Arbeidsinspectie zal er met extra inzet van 

deskundigen stelselmatig op toezien dat de betreffende bedrijven hun zorg voor 

arbeidsveiligheid en hun rapportageplicht daarover voldoende vormgeven. 
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Ook in het Vuurwerkbesluit wordt een aantal belangrijke aspekten van arbeidsveiligheid bij de 

omgang met vuurwerk geregeld. In de toekomst zullen werknemers die professioneel 

vuurwerk tot ontbranding brengen gecertificeerd moeten zijn. Hiermee wordt de 

deskundigheid van personeel bij evenementen, maar ook bij opslag en bewerking verhoogd. 

De Arbeidsinspectie zal middels capaciteitsuitbreiding deskundig toezicht gaan houden bij het 

veilig afsteken van professioneel vuurwerk. 

Bij de verdere vormgeving van het arbeidsveiligheidsbeleid zal de toekomstige onafhankelijke 

Technische Adviesraad voor Gevaarlijke stoffen een belangrijke rol spelen. Over deze 

onafhankelijke Raad, die zich kenmerkt door transparante en rechtstreekse advisering aan 

ministers, bent u reeds eerder geinformeerd. Deze Raad zal de interdepartementale Commissie 

Preventie van Rampen met Gevaarlijke Stoffen vervangen. Waar nodig zal ik technisch-

wetenschappelijk advies inwinnen bij deze nieuwe Raad ter ondersteuning en implementatie 

van het arbeidsveiligheidsbeleid. Tevens zal de Raad op eigen initiatief adviezen kunnen 

geven. 

Daarnaast zal de minister van BZK namens het kabinet binnenkort zijn plannen presenteren 

voor een Ongevallenraad. Ook de adviezen van deze Ongevallenraad zal ik laten meewegen in 

mijn toekomstige beleidsvorming. 

De tweede categorie van arbeidsveiligheid betreft de veiligheid van hulpverleners. 

Hulpverleners moeten zich vaak in allerlei gevaarlijke situaties begeven Daarbij kunnen zij 

worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Of het nu gaat om professionele hulpverleners of 

vrijwilligers, op beide is de Arbowet van toepassing. In rampsituaties is per definitie sprake 

van onoverzichtelijkheid, en de urgentie om zo snel mogelijk hulp te verlenen kan op 

gespannen voet staan met een zo veilig mogelijke aanpak. De kans op ongewenste 

blootstelling aan gevaarlijke stoffen is daarbij zeker niet denkbeeldig. 

Ik zet me daarom in voor de ontwikkeling van een protocol voor gevaarlijke stoffen bij 

rampenbestrijding. Het is van belang om m voorkomende situaties te kunnen beschikken over 

adequate informatie over de geldende normen en maatregelen voor bescherming tegen 

bepaalde stoffen. Het protocol zal ertoe bijdragen dat de veiligheid van hulpverleners op het 
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rampterrein beter wordt gewaarborgd, en dat onduidelijkheden en ongerustheid bij 

hulpverleners en vertraging in de werkzaamheden voorkomen kunnen worden. 

Een ander belangrijk aspect bij rampen is de psychosociale nazorg voor hulpverleners. Deze 

blijkt keer op keer van wezenlijk belang te zijn voor het welzijn en welbevinden van deze 

mensen. Psychosociale nazorg is op grond van de Arbowet een verantwoordelijkheid van de 

werkgever. Bij de nazorg van hulpverleners is een aantal instanties betrokken. De 

bedrijfsartsen van arbodiensten, de reguliere en bovenreguliere gezondheidszorg. De 

afstemming tussen betrokkenen bij dit soort rampsituaties is voor verbetering vatbaar. Daarom 

zet het kabinet in op een onderzoek waarbij de afstemming tussen betrokken instanties een 

belangrijk aandachtspunt zal zijn. Dit onderzoek zal deel uit maken van het in het 

kabinetsstandpunt aangekondigde onderzoek over de samenwerking tussen 

hulpverleningsorganisaties tijdens en na rampen. Hulpverleners moeten kunnen nekenen op 

professionele nazorg. 
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Vracen- en antwoordendQssler 

Arbeidsveiligheid binnen bedrijven 

1. Hoe wordt de arbeidsveiligheid van werknemers gewaarborgd voor bedrijven die wel 
gevaarlijke stoffen gebruiken maar buiten het BRZO vallen? De basis benadering is dat de 
werkgever vanuit zijn primaire verantwoordelijkheid de risico's moet inschatten en op 
grond daarvan adequate maatregelen moet treffen. Hij wordt hierin bijgestaan door zijn 
arbodienst. De Arbeidsinpectie houdt hierop in samenhang met de risico's 
steekproefsgewijs toezicht. Bij grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen zijn bijzondere 
risico's aan de orde waarbij er een aanvullende rapportageverplichting voor de werkgever 
geldt. Deze rapportage wordt getoetst door de Arbeidsinspectie. 

2. Hoe en met welke frequentie zal de AI in de toekomst gaan toezien op vuurwerkbedrijven? 
De vuurwerkbedrijven kunnen onder het BRIO vallen, of onder de ARIE-regeling, of onder 
het standaardregime van de Arbowet. Voor de zware categorie BRZ.O-bedrijven geldt een 
rapportageplicht aan de Al. De Al zal een oordeel moeten geven over de in het rapport 
weergegeven risico's, mede op grond van een inspectie. Een bedrijf dient minimaal eens 
per vijf jaar een rapport in. De Al inspecteert BRZO-bedrijven op basis van een 
gezamenlijke inspectieplanning van Al, brandweer en gemeenteprovincie. De frequentie 
varieert tussen de een en de viffjaar. De Al zal ARIE-bedrijven met een zelfde frequentie 
inspecteren. De grenswaarden in het Arbobesluit voor aanwijzing van ARIE-bedrijven 
zullen zo gekozen worden dat bedrijven die onder het standaardregime van de Arbowet 
vallen geen bijzonder risico vertegenwoordigen. Voor deze bedrijven geldt het 
gebruikelijke inspectiebeleid van de AI. 

3. Welke bedrijven gaan onder de aanvullende ri&e (ARIE) vallen en waarom? Onder de 
aanvullende ri&e vallen in beginsel dezelfde bedrijven als nu onder de AVR-regeling. In de 
AVR-regeling is een grenswaardensysteem opgenomen voor toxische, brandbare en 
ontplofbare stoffen. De grenswaarde voor ontplofbare stoffen zal verlaagd worden. De 
grenswaarden voor toxische en brandbare stoffen worden ongewijzigd overgenomen in de 
ARIE-regeling. 

4. Hoe en met welke frequentie zal de AI in de toekomst gaan toezien op het afsteken van 
vuurwerk. De Al zal per evenement controleren of een deugdelijk werkplan is opgesteld, 
zoals vereist in het Arbobesluit en steekproefsgewijs toezicht houden bij het afsteken van 
professioneel vuurwerk tijdens evenementen. Het toezicht behelst in ieder geval de controle 
of de werknemer die het vuurwerk tot ontbranding brengt gecertificeerd is of onder 
toezicht werkt van een gecertificeerde werknemer. 

5. Hoe denkt de staatssecretaris te kunnen waarborgen dat arbodiensten, die 
vuurwerkbedrijven en andere bedrijven waar veelvuldig met gevaarlijke stoffen wordt 
gewerkt tot klant hebben, de juiste expertise in huis hebben? De arbodienst is op grond van 
zijn gecertificeerde taak verplicht een oordeel uit te spreken over de mogelijke risico's 
binnen een bedrif en wijze waarop deze risico's worden aangepakt en gereduceerd. Zowel 
de directe aansprakelijkheid naar de klant toe, als de verplichtingen die voortvloeien uit 
het certificaat zullen de arbodienst aanzetten om de juiste expertise in te zenen. Daarnaast 
stel ik aan bedrijven met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen middels Artikel 6 van de 
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Arbowet aanvullende eisen die in een acceptabel arbeidsveiligheidniveau behoren te 
resulteren (Zie vraag 3). 

6. Werknemers die professioneel vuurwerk afsteken bij evenementen moeten in de toekomst 
gecertificeerd zijn. Waarom worden niet dezelfde deskundigheidseisen gesteld voor het 
werken met vuurwerk binnen bedrijven? De certificering geldt ook voor handelingen 
waarbij professioneel vuurwerk wordt bewerkt binnen een inrichting, ter voorbereiding 
van evenementen en na afloop  van evenementen. (Denk bij gevaren na afloop van 
eveneementen aan brandbaar/explosiefa en niet afgegaan vuurwerk.) Handelingen als 
ompakken, laden en lossen vereisen geen specifieke deskundigheid die certificering 
rechtvaardigt. 

7. Geldt de norm van 800 meter rond een vuurwerkbedrijf ook voor werknemers binnen 
bedrijven en instellingen? Ja, binnen een straal van 100 meter rondom een professioneel 
vuurwerkbedrijf mogen geen kwetsbare bestemmingen voorkomen. Onder kwetsbare 
bestemming in het kader van het Vuurwerkbesluit vallen ook bedrijven en instellingen 
waar arbeid wordt verricht. Alleen voor vuurwerkbedrijven ten opzichte van elkaar wordt 
een uitzondering gemaakt. De minister van VROM kan in overleg met de ministers van 
BZK en SZW gebieden aanwijzen waar vuurwerkbedrijven vlak naast elkaar mogen staan. 
In die situatie heeft de minister van SZW de mogelijkheid nadere eisen te stellen om de 
veiligheid van werknemers die werken naast een ander vuurwerkbedrijf te waarborgen. 

Arbeidsveiligheid hulpverleners 

1. Hoe zorgt u dat het gevaarlijke stoffen protocol in chaotische rampsituaties ook werkelijk 
wondt toegepast? Ik zet in op waarborging van toepassing van het gevaarlijke stoffen 
protocol in rampsituaties door verplichte opneming ervan in de regionale rampenplannen. 
Heiprotocol stelt werkgevers van hulpverleningsorganisaties in staat hun zorgplicht voor 
de veiligheid en gezondheid van werknemers na te komen. 

CPR/Culemborg/P-bladen 

1. Schriftelijk is u gevraagd met welke reden het onderwerp vuurwerk van de agenda van de 
CPR is afgevoerd. Het onderwerp is zonder opgaaf van reden van de agenda afgevoerd. 
Mogelijk is het agendapunt afgevoerd bij opschoning van de agenda bij het aantreden van 
een nieuwe voorzitter. 

2. Hoe kan het dat bij het afschaffen van de P-bladen en het niet meer voldoen van CPR-7 de 
problematiek niet op een andere manier aan de orde is gesteld in een richtlijn of 
regelgeving? Bij het afschaffen van de vigerende P-bladen zijn deze gescreend en waar 
noodzakelijke geacht omgezet in beleidsregels en/of AI-voorlichtingsbladen. Informatie uit 
het betreffende concept-P-blad, welke nooit de fase van publikatie heeft bereikt, is niet 
opgenomen in beleidsregels en/of voorlichtingsbladen. Prioriteit werd in die tijd gegeven 
aan de totstandkoming van een integraal vuurwerkbesluit door VROM en de 
deskundigheidsbevordering van werknemers in de vuurwerkbranche. 
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INHOUDSOPGAVE TAFELDOSSIER AO VUURWERKRAMP 

ENSCHEDE 24,25 EN 26 APRIL 2001 

1. Algemene inleiding hoofdlijnen beleid VWS 

2. Gezondheidsonderzoek 

3. Psychosociale hulpverlening 

4. Het informatie-adviescentrum (IAC) 

Bijlagen 

- kabinetstandpunt 

- kamervragen n.av diverse rapporten en standpunt 
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1. Algemeneinleiding hoofdlijnen beleid VWS 

Zowel op de plaats van de ramp als in de ziekenhuizen is de 

medische opvang van slachtoffers goed verlopen (er was voldoende 

klinische opvangcapaciteit). Deels is dat gecreëerd door 

verschuivingen in de reguliere hulpverlening door middel van 

preventieve verplaatsing van patienten (verschuiving geplande 

opnames). De opvangcapaciteit en de kwaliteit van de medische 

zorg bleek voldoende en dat geldt dus ook voor de kwaliteit van de 

hulpverleners. 

Problemen hebben zich voorgedaan in de uitvoering en organisatie 

(zonder dat dit aanleiding is geweest voor inadequate hulpverlening). 

Hierbij moet gedacht worden aan: 

• (nog) onvoldoende bekendheid bij de hulpverleners van regels en 

organisatie bij rampenbestrijding; 

• problemen in de sfeer van de technische en persoonlijke 

communicatie; 

• kwetsbaarheid van de meldkamer(s); 

• positionering Medisch milieukundige en Mobiele medische teams; 

• herkenbaarheid hulpverleners; 

• misverstanden over (functie) Verwanteninformatie; 

0 (iets te veel) ambulances (overigens: beter te veel dan te weinig). 



AMBTEWKE ONTWERPTEKSTEN KAMERBEHANDELING VUURWERKRAMP 

De beleidsinzet /voornemens ( lessons learned) staan dan in 

genoemde perspectief. 

Het gaat hier dan om; 

• de verdere implementatie van de beleidsvoornemens GHOR. 

Hier kunnen en worden onder verantwoordelijkheid van BZK 

veel van de operationele aanbevelingen van de Inspectierapporten 

en 1-0.2.é] in worden ondergebracht (bv. versterking van het 

(multidiscplinaire) oefenen, ook voor zorginstellingen en 

professionals); 

• versnelde invoering van C 2000; 

• het doorzetten van de invoering van het geïntegreerde 

meldkamersysteem (GMS = de gezamenlijke meldkamer software 

voor brandweer, politie en zorg). Dit wordt op dit moment reeds 

ingevoerd bij bv. de CPA Eindhoven en Drenthe); 

• het samenvoegen van de meldkamers van politie, brandweer en 

ambulances (co-locatie) van eigen verantwoordelijkheden en 

kwaliteitseisen; 

• ontwikkelen van het landelijk bijstandsplan ambulances (is nog dit 

jaar klaar); 

• verheldering en voorlichting over Verwanteninformatie; 

• verheldering positie Medisch milieukundige (MMK); 

• versterking voorbereiding op hulpverlening van de 

gezondheidszorg bij grootschalige rampen (multidisciplinair 

oefenen). 
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De diverse door VWS ingezette ondersteunende activiteiten bij de 

Vuurwerkramp in Enschede hebben goed gewerkt, zoals : 

• het op meerdere wijze (geld en personeel) ondersteunen van de 

gemeente bij het opzetten van het Advies en Informatiecentrum; 

• ondersteuning huisartsen; 

• het mogelijk maken van het gezondheidsonderzoek; 

• het ondersteunen van de gemeente bij het opstarten van de 

psychosociale hulpverlening; 

• (Specifieke) ondersteuning van de gemeente bij het bereiken van 

allochtonen. 

i 

De grensoverschrijdende hulpverlening heeft uitstekend gewerkt. 

Dus: de algemene conclusie is te trekken dat er goede en adequate 

hulpverlening heeft plaatsgevonden. In de organisatie en uitvoering 

zijn nog punten die aandacht behoeven. 

Extra aandachtspunten: 

• kritiek van de Commissie op het bevolkingsonderzoek. 

Zie daarvoor tekst; 

• nazorg ambulancepersoneel schoot te kort. Dat is 

verantwoordelijkheid van werkgever ( is onder aandacht gebracht 

van sector). 
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2. GezondhaWsonderzoek 

NOOT.• Conclusie Oosting 

De Commissie is van mening dat het gezondheidsonderzoek op 

zichzelf niet noodzakelijk was, omdat er geen sprake was van een 

medische noodzaak voorde uitvoering van het toxicologisch 

onderzoek en omdat de waarde van het psychologisch onderzoek 

vooral een wetenschappelijke is. 

De commissie constateert tevredenheid bij de deelnemers aan het 

gezondheidsonderzoek over de wijze waarop dit onderzoek is 

uitgevoerd en beveelt aan om richtlijnen te ontwikkelen voor de 

opzet van gezondheidsonderzoek en -monitoring en criteria te 

ontwikkelen op basis waarvan tot dergelijke activiteiten besloten kan 

worden. 

Algemene opvatting kabinet over noodzakelijkheid van het 

onderzoek 

Het kabinet is van oordeel dat het onderzoek wel noodzakelijk was. 

Zij baseert haar standpunt op basis van de ervaringen met de 

Bijlmerramp en op het uitdrukkelijke verzoek van de kamer. 

Ik heb bij het opzetten van het gezondheidsonderzoek in Enschede 

de volgende overwegingen gehad: 

De Bijlmerramp heeft ons geleerd dat onzekerheid over eventuele 

blootstelling aan gezondheidsbedreigende stoffen tijdens en na een 

ramp kan bijdragen aan onrust onder de bevolking. Dergelijke onrust 

kan de psycho-sociale problematiek van de getroffenen verergeren. 
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Een gezondheidsonderzoek geeft de mogelijkheid om een deel van de 

ongerustheid weg te nemen. 

Een andere belangrijke overweging_is geweest dat ik wilde 

voorkomen dat mogelijke gezondheidsrisico's over het hoofd zouden 

worden gezien. Uitspraken over de relatie tussen ramp en eventuele 

gezondheidsproblemen kunnen alleen op groepsniveau worden 

gedaan. 

Dan is er ook nog eens de behoefte aan een betere 

wetenschappelijke onderbouwing van de medische en psycho-sociale 

nazorg bij rampen en de noodzaak tot een noodzakelijke nulmeting 

voor de monitoring van ontwikkelingen in de gezondheid van 

getroffenen van de vuurwerkramp. 

Gezondheidsmonitoring over een langere periode is van groot belang 

voor een juiste interpretatie van gezondheidsklachten en 

traumatische effecten die bij betrokkenen kunnen optreden na de 

ramp. 

Het medisch nut 

De Commissie Oosting hecht in haar conclusies sterk aan een 

medisch nut van een dergelijk onderzoek voor individuele 

getroffenen. Het kabinet acht dit medisch nut in zoverre aanwezig, 

dat bij afwijkende meetresultaten aan bloed en urine, een individuele 

terugkoppeling aan de huisarts plaatsvindt. 

In antwoord op kamervragen onderschrijft het kabinet nogmaals dat 

het medisch nut leidend zal zijn bij de vast te stellen criteria voor het 

wel/niet houden van een gezondheidsonderzoek. Medisch nut kent 

echter meerdere dimensies. Enerzijds betreft het zowel lichamelijke 
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als psychische problematiek. Anderzijds is er sprake van zowel een 

nut voor de individuele getroffenen als voor groepen getroffenen. 

Deze complexiteit is voor het eerst onderkend bij de opzet van het 

medisch onderzoek voor de getroffenen van de Bijlmermeer-ramp. 

Ook in dat onderzoek wordt onderzoek gedaan naar zowel 

lichamelijke als psychische problematiek, en is sprake van een 

individueel onderzoek en een (epidemiologisch) onderzoek op 

groepsniveau. Belangrijke lessen van de Bijlmerramp is dat een 

gezondheidsonderzoek zo snel mogelijk na de ramp dient plaats te 

vinden én dat gezondheidsonderzoek en -monitoring over een 

langere periode dient plaats te vinden. Beide lessen zijn verwerkt in 

de aanpak in Enschede. 

Richtlijnen voor (opzet van) en gezondheidsmonitoring 

Het kabinet onderschrijft de noodzaak van landelijke richtlijnen voor 

de opzet van gezondheidsonderzoek en -monitoring, opdat de 

organisatie daarvan verder wordt verbeterd. 

De minister van VWS zal, in overleg met de meest betrokken 

organisaties, landelijke richtlijnen opstellen, waarin criteria worden 

vastgelegd op basis waarvan tot gezondheidsonderzoek en -

monitoring kan worden besloten, de taken, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden van betrokken organisaties, en de opzet en 

wijze van uitvoering van gezondheidsonderzoek en -monitoring. 

Aan het RIVM is reeds opdracht gegeven om landelijke richtlijnen te 

ontwikkelen voor het gezondheidsonderzoek, e.e.a in het kader van 

het epidemiologisch centrum bij rampen, waarvan de opbouw door 

RIVM ter hand is genomen. 
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In antwoord op een kamervraag geeft het kabinet aan dat mede op 

basis van uitspraken van de Tweede Kamer in het debat over de 

nazorg Vliegtuigramp Bijlmermeer het kabinet het gewenst acht om 

de verantwoordelijkheid voor het besluit of en zo ja op welke manier 

dit onderzoek plaatsvindt te leggen bij de Minister VWS. Daarmee is 

het ook logisch dat het Kabinet zorgdraagt voor de financiering van 

dit onderzoek. De uitvoering daarvan zal in principe in handen komen 

te liggen van lokale/regionale actoren, zoals nu in Enschede het 

geval is. 

00
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3. Psychosociale hulpverlening 

Ten behoeve van de psychosociale hulpverlening in Enschede in is 

de Stichting Consence opgericht. De Stichting Consence is de 

formele opvolger van het zogenaamde cluster Zorg. Het cluster Zorg 

heeft in de eerste maanden na de ramp de geïntegreerde 

psychosociale hulpverlening vorm gegeven. In dit cluster Zorg zaten 

zelfde partners als in de Stichting Consense. 

De Stichting Consense voert in opdracht van de gemeente Enschede 

en met financiering vanuit de rijksoverheid, de psychosociale nazorg 

uit. In deze Stichting zijn alle betrokken instellingen ( huisartsenzorg, 

GGZ, maatschappelijk werk etc.) verenigd. In de Stichting Consense 

zijn ook organisaties van allochtonen vertegenwoordigd en wordt er 

specifiek aandacht besteedt aan de nazorg voor allochtonen. 

Bovendien zit in de Raad van Toezicht van de Stichting Consense 

een (allochtone) deskundige op het gebied van interculturele 

vraagstukken in de GGZ. 

Het tekort aan maatschappelijk werkers en aan huisartsen is 

inmiddels opgelost. Door het geven van fl. 5 miljoen in het jaar 2000 

en een eerste bevoorschotting voor 2001 van fl. 5 miljoen is men in 

staat geweest om het nodige extra personeel aan te trekken. Op dit 

moment ben ik samen met de Gemeente en de betrokken 

zorginstellingen (verenigd in de Stichting Consense) afspraken aan 

het maken over de financiering voor de tweede helft van 2001. 
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4. Het informatie-advies centrum 

De Stichting Consence werkt nauw samen met het IAC Enschede. 

Een IAC heeft een belangrijke rol bij de psychosociale nazorg, zowel 

in de acute als de vervolgfase. Ik hecht dan ook veel waarde aan het 

oprichten van een IAC indien zich een ramp voordoet. Samen met 

BZK zat ik in overleg met de Vereniging voor Nederlandse 

Gemeenten (VNG) bevorderen dat de oprichting van een IAC 

(informatie- en adviescentrum) wordt opgenomen in de 

gemeentelijke rampenplannen. Daarnaast onderschrijf ik de noodzaak 

om de ervaringen met het IAC in Enschede zorgvuldig te evalueren. 

Bij de oprichting van het IAC in Volendam is overigens al geleerd van 

de ervaringen in Enschede. Op basis van de bevindingen van 

Enschede en Volendam zuilen criteria worden geformuleerd waaraan 

toekomstige IAC's moeten voldaan en wanneer zij kunnen worden 

ingezet. De resultaten van de evaluatie IAC Enschede, zal ik 

uiteraard gebruiken bij het opstellen van landelijke richtlijnen die 

ontwikkelt moeten worden voor de inrichting en werkwijze van een 

IAC. 

• 
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Ontwerpspreektekst t.b.v. de minister van Justitie of uit te spreken namens deze. 
(algemene inleiding, nog niet geaccordeerd door de minister van Justitie). 

In het kabinetsstandpunt inzake de Vuurwerkramp is het kabinet reeds uitgebreid ingegaan op 
de kritiekpunten van de commissie Oosting op het handelen van de verschillende ministeries. 
Ik zal hier dan ook niet in herhalingen treden door uitgebreid in te gaan op deze punten. De 
kritiek op het functioneren van mijn ministerie wil ik nog wel even memoreren. Ik leg 
hierover uiteindelijk tijdens dit debat hierover verantwoording af aan uw Kamer.  
Het betreft hier —kort gezegd- het archiveren van een brief van 1-O,2,,e -, . , 1 bij het 
gerechtshof te Amsterdam door f10.2. e van het ministerie van Justitie in 1991 en de 
rol van Justitie bij het project om te komen tot een erkenningsregeling voor 
vuurwerkbedrijven in 1998. 
Het kabinet heeft aangegeven dat door de archivering van de brief inderdaad niet juist is 
gehandeld. In antwoorden op Kamervragen heb ik in december vorig jaar reeds aangegeven 
dat het niet gebruikelijk is en was dat dit soort zaken op een dergelijke wijze worden 
afgedaan. Belangrijk is dan ook dat ernaar wordt gestreefd dat herhaling in de toekomst wordt 
voorkomen. Ik heb dan ook in een ander verband, te weten de Dover-zaak, recentelijk aan uw 
Kamer bericht dat binnen mijn ministerie wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de 
beleidssensitiviteit van ambtenaren van mijn ministerie. Alle deze inspanningen ten spijt, de 
garantie dat nimmer herhaling van een dergelijke gebeurtenis zal plaatsvinden kan helaas niet 
worden gegeven. 
Ten aanzien van de rol van Justitie bij de totstandkoming van de erkenningsregeling kan ik 
kort zijn. Gezien de verantwoordelijkheid van Justitie voor de totstandkoming van 
regelgeving is adequaat gehandeld door vooraf criteria te stellen waar de erkenningsregeling 
aan diende te voldoen en achteraf — samen met de overige betrokken departementen - vast te 
stellen dat de ontworpen regeling bij lange na niet aan deze criteria voldeed. Van Justitie kon 

op dit punt niet meer worden verwacht. 

Even belangrijk is een blik te werpen op de toekomst. Het kabinet heeft in het 
kabinetsstandpunt Handhaven op Niveau een lans gebroken voor versterking van 
samenwerking en verdere professionalisering bij de handhaving van ordeningswetgeving. In 
de reactie van het kabinet op het rapport van de Commissie Oosting is reeds aangegeven hoe 
daaraan invulling zal worden gegeven. In dit verband wijs ik erop dat in de tweede week van 
mei de door mij ingestelde stuurgroep "Handhaven op Niveau", de Commissie Welschen, een 
conferentie organiseert onder het motto 'het `handhavend bestuur'. Precies zoals het hoort 
werken de Commissie Welschen, Justitie, BZK, VNG, IPO en UvW nauw samen bij de 
voorbereiding van deze conferentie. Het gaat om een belangrijke stap om colleges van 
Burgemeester en Wethouders, Gedeputeerde Staten en andere prominente handhavers de 
middelen aan te reiken om op een slagvaardige manier hun handhavende rot waar te maken. 

Ten aanzien van de handhaving van het toekomstige Vuurwerkbesluit merk ik op dat 
handhaving ervan mede in het verband van de Landelijke Coordinatie Commissie 
Milieurechtshandhaving voortvarend ter hand worden genomen. De inzet hierbij is dat de 
verschillende handhavers in teamverband aan de slag zullen gaan. In het Vuurwerkbesluit is 
een centrale rol weggelegd voor het provinciaal bestuur. Het ligt dan ook voor de hand dat dit 
orgaan een regisserende taak op het gebied van de bestuurlijke handhaving van het 
Vuurwerkbesluit krijgt toebedeeld en dat daarbij samen met gemeentebesturen, inspecties, 
bijzondere opsporingsdiensten, politie en openbaar ministerie wordt opgetrokken. 
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Directoroat-Generaal Rechtshandhaving 
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I 
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2511 IN H••• 
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5093797/501/RD 
Laatste stand van zaken strafrechtelijke onderzoeken 
n.o.v. vuurwerkramp Enschede 

1. Inleiding 

Bq ~twoording 

de datum en ons 

kenmerk vermeiden. 

Sinds de vuurwerkramp heb Ik u, middeles de voortgangsrapportages von 
mijn ambtgenoot van Binnenlandse Zaken en Konlnkr(jkuetatles, periodiek 
geinformeerd over het strafrechtelijk onderzoek dat Is verricht naar de 
vuurwerkromp. Zoals aangegeven In cie beantwoording van de vragen die 
zijn gesteld noor aanleiding van de rapportages en het kabinetsstandpunt. 
doe Ik u hierbij een overzicht toekomen van het verloop van het 
strafrechtelijk onderzoek, de huidige stand van zaken alsmede van de 
vervolgingsbeslissingen die het Openbaar Ministerie tot nu toe heeft 
genomen. In verband met het belang van de opsporing en vervolging ben 
ik terughoudend met het verstrekken van Informatie omtrent 
(deel)onderzoeken die nog in volle gang zijn. 

Heden zal door vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie te 
Almelo en het regiokorps Twente een persconferentie worden geven over 
de resultaten van het onderzoek, waarbij tevens vertegenwoordigers van 
de slachtoffers van de vuurwerkramp zuilen worden geinformeerd. 

2. Het strafrechtelijk onderzoek 

2.1. Algemeen 

Het strafrechtelijk onderzoek naar de vuurwerkvamp is op 14 mol gestart 
met de vorming van een zogenaamd Regionaal Bijstandsteam (RBT). In dit 
team heeft een groot aantal (bijzondere) opsporingsinstontles , 
geparticipeerd. In de eerste weken na de vuurwerkvamp heeft het ROT een 
bezetting gehad van tegen de 100 personen. Dit aantal Is in de loop van 



AMBTELUKE ONTWERPTEKSTEN KAMERBEHANDEUNG VUURWERKRAMP 

de tijd geleidelijk afgebouwd tot een huidige bezetting van ongeveer 35 
opsporingsambtenaren. 
Het onderzoek naar het ontstaan van de eerste brand Is nog In volle gang, 

Na afronding van het strafrechtelijk onderzoek zal een ondersteunend 
team van bescheiden omvang bij de politie beschikbaar bfijven ten 
behoeve van de beantwoording van vragen die In het kader van de 
strafrechtelijke procedures rijzen. 

2.2. Inhoudelijke opzet 

Kort na de formerkng van het RBT Is een plan van aanpak opgesteld. 
waarin vier vragen centraal zijn gesteld: 

• Hoe is de eerste brand op het bedrijfsterrein van SE Fireworks ontstaan? 
• Via welke stappen heeft de brand zich kunnen ontwikkelen tot de 

uiteindelijke omvang? 
Welke oorzaken hebben ten grondslag gelegen aan de kracht van de 
(laatste) ontploffing(en)? 
Hoe heeft de overheid gehandeld In het kader von de 
vergunningverlening en de controle op de naleving van de 
vergunningvoorschriften? 

Het strafrechtelijk onderzoek is gesplitst In vier deelprojecten: 

• Technisch onderzoek 
Financleel/economisch onderzoek 

• Toctisch onderzoek 
Bestuurlijk/milieu-onderzoek 

2.3. Verloop en stand van zaken deelprojecten 

2.3.1. Technisch onderzoek 

In het kader van het technisch onderzoek Is onderzoek gedaan naar de 
toedracht en de volgorde van de gebeurtenissen op 13 mei 2000. 
Centraal heeft daarin gestaan het onderzoek van de sporen die zijn 
aangetroffen op en rondom het bedrijfsterrein van SE Fireworks. 
Gedurende vier weken na de ramp hebben onderzoekers van de 
technische recherche en het Samenwerkingsverband Forensisch 
Onderzoek Bomexplosies (SFOB) sporen verzameld. 
De verzamelde sporen zijn onderzocht door het Nederlands Forensisch 
Instituut (NR) In samenwerking met TNO. Voorts Is speclflek met het oog op 
de vraag of explosieven aanwezig zijn geweest op het bedrijfsterrein het 
Forensic Explosives Laboratory te Kent (Engeland) Ingeschakeld. 
Voorts is in het kader van het technisch onderzoeksproject begin 2001 
onderzoek gedaan naar de classificatie van het vuurwerk. Dit onderzoek is 
door het NR In samenwerking met het Duitse Bundesanstatt ftu 
Materiatforschung und - prufung «~) ultgevoerd. 
De bevindingen van het technisch onderzoek zijn weergegeven in 

2 
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deelrapport A. deel 10. hoofdstuk 3 van de Commissie Onderzoek 
Vuurwerkramp (COV). 

2.3.2. Het financieel/economisch onderzoek 

In het kader van het financieel/econom4sch onderzoek staat centraal de 
administratieve reconstructie van het op 13 mei 2000 op het bedrijfsterrein 
van SE Fireworks aanwezige vuurwerk (soorten en hoeveelheden). 
Aangezien het overgrote deel van de administratie van SE Fireworks als 
gevolg van de ~es op 13 mei 2000 is vernietigd, heeft deze 
reconstructie plaats moeten vinden aan de hand van bescheiden van 
leveranciers en afnemers in binnen en buitenland. Het aantal 
rechtshulpverzoeken betreffende bedrijven in het buitenland. bedraagt 
meer dan 150. Het leeuwendeel van die rechtshulpverzoeken Is afgerond. 
Aan het rechtshulp verzoek aan China Is, alle diplomatieke inspanningen 
ten spijt, nog geen gevolg gegeven. Dit valt met name te betreuren, 
omdat uitvoering van het verzoek meer inzicht zou kunnen verschaffen In 
de wijze waarop In China vuurwerk pleegt te worden gedassificeerd, in 
wiens opdracht zulks geschiedt, en In hoeverre de afnemer S.E. Fireworks 
derhalve von verkeerde c~caties op de hoogte was, of had kunnen 
zijn. 

In Nederland zijn ruim 1100 bevelen tot uitlevering van stukken gedaan. Dit 
traject Is succesvol afgerond: thans bestaat een betrouwbaar beeld van 
de hoeveelheden en soorten vuurwerk die op 13 mei aanwezig zijn 
geweest. 

Een combinatie van gegevens uit de technische, financieel/economGsche 
en tactische onderzoeken levert het volgende beeld op: 

Op 13 mei 2000 was ongeveer 169.500 kg vuurwerk aanwezig. terwijl 
vergunning was verleend voor 150.000 kg van de classificatie 1.4. dan wel 
136.000 kg van de dassificatle 1.4 In combinatie met 2000 kg van de 
classificatie 1.3 (alles Inclusief verpakking). Volgens de classificatietesten 
was de verdeling over de classificaties als volgt: 
• 9% van classificatie 1.4 
• 87% van ctcm ffcatie 1.3 
• 3% van classificatie 1.2 
• 196 van 1.1 (de zwoorste classificatie) 

2.3.3. Het tactisch onderzoek 

2.3.3.1 Opzet en voortgang 

In de week na de vuurwen ramp zijn drie gerechtelijke vooronderzoeken 
geopend. Twee hadden betrekking op de verdenking van het opzettelijk 
overtreden van de milieuvoorschrltten door 110, le   i van SE 
Fireworks en een gerechtelijk vooronderzoek( GVO had-"trewdng op het 
opzettelijk stichten van brand, dan wel het opzettelijk veroorzaken van een 
ontploffing door een of meer onbekende Personen. 110.Z..e van SE 
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Rreworks zijn 

op 19 mei 2000 aangehouden. Op 22 met 2000 Is de voorlopige hechtenis 
tegen hen bevolen. Op 9 augustus 2000 is de voorlopige hechtenis van Fl 
1 geschorst, aan welke schorsing een aantal stringente 
voorwaarden Is verbonden. 

In het kader van de verdenking van brandstichting Is een Inwoner van 
Enschede aangehouden. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn 
geweest bij het ontstaan van de eerste brand op het bedrijfsterrein van SE 
Rreworks. Op 26 januari 2001 Is de voorlopige hechtenis verfeend. Het 
onderzoek tegen deze verdachte Is nog in voile gang. 

2.3.3.2. Resultoten 

In het kader van het tactisch onderzoek is getracht een perspectief te 
ontwikkelen op de gebeurtenissen op 13 mei 2000 aan de hand van 
getuigenverklaringen en technisch materiaal als foto's, videomateriaal en 
dergelijke. In de loop van het onderzoek zijn honderden veridaringen van 
personen opgenomen die zich in de nabijheid van het bedrijfsgrein van 
SE Rreworks bevonden, toen de ramp zich voltrok. Voorts zijn 2000 mensen 
benaderd, die bij de ramp gewond zijn geraakt. Van deze groep Is met 
700 personen persoonlijk gesproken. In de periode van juli tot en met 
december 2000 is om het horen van getuigen door acht rechercheurs fuil 
time gewerkt. 
In totaal zijn ongeveer 350 tips onderzocht. Een aantal daarvan Is 
binnengekomen naar aanleiding van de televisieprogramma's Opsporing 
Verzocht en Onder de Loep. Geruchten die betrekking hadden op militaire 
voertuigen op het bedrijfsterrein en in de straat, in relatie tot het ontstaan 
van de ramp, zijn ontzenuwd. 

In totaal zijn 500 autowrakken onderzocht, die in het rampgebied stonden. 
Daarbij is ook bekeken of een logfsche verklaring voor de aanwezigheid 
van deze auto's in het rampgebied ontbrak. Dit deel von het onderzoek 
heeft geen strafrechtelijk relevant resultaat opgeleverd. 

Het volledige telefoonverkeer in het rampgebied op 13 mei 2000 Is in kaart 
gebracht. Voorts zijn alle meldingen aan de 112-centrales nagetrokken. 
Het beeldmotertaol dat ter beschikking van de politie is gekomen 
(waaronder amateurflims en videobeelden) Is uiterst nuttig gebleken bij de 
reconstructies van de brand en het berekenen van de kracht van de 
explosies. 

Tenslotte is In het tactische deel van het onderzoek natuurlijk uitgebreide 
aandacht geweest voor de gang van zaken bij SE Rreworks. In dat kader 
was een van de centrale vragen of op de bewuste dag op het 
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bedrijfsterrein bij SE Flreworks Is gewerkt. Noor het zich laat aanzien. Is dit 
niet het geval geweest. 

2.3.4. Het bestuurtijk/milieu-onderzoek 

Het bestuurfljk/mflleu-onderzoek is nagenoeg afgerond. Conform het plan 
van aanpak Is dit onderzoek zeer breed opgezet. In dit kader Is de 
mogelijke 
strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gemeente, de provincie en de 
brandweer, vroegere Ministers van Defensie, VROM en Justitle We 
poragroof 3.7.), alsmede (een of meer) medewerker(s) van het bureau 
MBa n aan de orde geweest. 

3. Vervolgingsbeslissingen 

3.1.,10,,2,e von SE Fireworks 

Op 8 augustus 2000 hebben pro forma-zittingen plaatsgevonden. De 
voorlopige hechtenis van 1 O.2.e 1 is kort daarop geschorst. 
Op 26 april 2001 zal een zogenaamde regïézltthg plootsvinden bij de 
rechtbank te Almelo. Alsdan zal duidelijkheid worden verkregen of naar 
het oordeel van de rechtbank nog nadere onderzoekshandelingen door 
de rechter-commissaris nodig zullen zijn. De verwachting is 
gerechtvaardigd dat Inhoudelijke behandeling van de strafzaken eerst na 
de zomer zal plaatsvinden en dat de procedure In eerste aanleg niet voor 
het laatste kwartaal van 2001 zal zijn afgerond. De tenkzsteleggingen 
behelzen de verdenking van het feitelijk leiding geven oon overtreding 
door SE Fireworkks van de 

• artikelen 18.18 en 8.1 ad 1 onder b Wet Milieubeheer 
(vergunningvoorschrlften en uitbreiden/ wijzigen Inrichting zonder 
vergunning). 

• artikel 2 Wet milieugevaarlijke stoffen (gevaarzetting als gevolg van 
bedrijfsmatige opslag vuurwerk zonder adequate 
veiligheidsmaatregelen, 

• artikel 158 aanhef en ten derde Wetboek van Strafrecht (schuld aan 
brand en/of ontploffingen), 

• artikel 3 Vuurwerkbesluit Wet milleugevaariljke stoffen (afleveren 
vuurwerk aan particulieren, dot niet aan voldoet oon de verelstw.), 

• artikel 8 Vuurwerkt~lt Wet mineugevoorlijke stoffen (afleveren 
vuurwerk aan particulieren op niet toegestane dagen). 

• artikel 9 Vuurwerkbesluit Wet mllleugevaarlijke stoffen (afleveren 
vuurwerk aan particulieren vanuit ruimte, die niet voldoet aan de 
relevante vergunningvoorschriften). 
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Tevens Is een tweetal subsidiaire feiten toegevoegd, waaronder feitelijk 
leidinggeven con dood door schuld (artikel 307 Wetboek van Strafrecht). 

De feiten betreffende het afleveren van vuurwerk aan particulieren zijn op 
de tenlasteleggingen opgenomen. omdat daarmee geillustreerd wordt in 
welke 'cultuur de bedrijfsvoering plaatsvond. 

3.2. Verdachte terzake van brandstichting. 

Op 27 april a.s. zal de pro forma zitting plaatsvinden op een 
tenlastelegging conform aan die, als bedoeld In het bevel tweede 
verlenging gevangenhouding (opzettelijke brandstichting). Het onderzoek 
is in volle gang. trtv~lijke behandeMg van de strofzoak zat zeker nog 
enige maanden op zich laten wachten. 

3.3. De provincie Overijssel 

Uit het onderzoek Is niet gebleken van Indicaties, die wijzen In de richting 
van betrokkenheid van de provincie bij enig strafbaar feit. 

3.4. De brandweer 

Het handelen van de brandweer op 13 mei 2000 Is uitgebreid voorwerp 
van onderzoek geweest. Met name Is In dit verband gekeken naar de 
artikelen 158 Sr (schuld aan een of meer ontploffingen en/of branden) 
enlof 307 Sr (dood door schuld). Op basis van de bevindingen uit het 
onderzoek heeft het openbaar ministerie geconcludeerd dat noch de 
leiding van de brandweer noch een of meer individuele 
brandweerfunctionarissen een strafrechtelijk verwijt valt te maken met 
betrekking tot het overtijden van de 22 slachtoffers (Inclusief de vier 
brandweerfunctionorbsen). 

3.5. De gemeente Enschede 

Zoals bekend heeft de Hoge Raad in het zogenoemde Filmeer l arrest 
criteria gegeven voor de vervolgbaarheld van decentrale overheden. 
De ged~gen van een dergelijk openbaar Ilchoom zijn, zoals de Hoge 
Raad In een kernoverweging In dit arrest heeft aangegeven, niet 
vervolgbaar als zij 'naar haar aard en gelet op het wettelijk systeem 
rechtens niet anders dan door bestuursfunctionarissen kunnen worden 
verricht In het kader von de uitvoering van de aan het openbaar lichaam 
opgedragen bestuurstaak, zodat uitgesloten Is dat derden In zoverre op 
gelijke voet ais het openbaar lichaam aan het maatschappelijk verkeer 
deelnemen'. 

Het openbaar ministerie heeft In het licht van dit arrest bepalend geacht, 
dat het verwijt dat de gemeente Enschede kan worden gemaakt naar zijn 
aard een verwijt Is van bestuurlijk te kort schieten. Het gaat hier Immers om 
de plicht tot het voeren van een deugdelijk vergunningenbeleid, het 
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uitoefenen van adequaat toezicht op de naleving en het daadwerkelijk 
handhaven van wet- en regelgeving. Dit zijn bestuurstaken die "naar hun 
aard en gelet op het wettelijk systeem' aan het bevoegde openbaar 
lichaam zijn voorbehouden. Hieruit volgt dat nalatigheid van een 
openbaar lichaam bij de uitoefening van de "exclusieve' bestuurlijk taak 
niet tot vervolging kan leiden. De gemeente Is dan ook niet vervolgbaar 
voor de betrokkenheid bij de ramp. 

3.6.+10.2. e van de gemeente Enschede belast met het toezicht 

In het kader van het onderzoek naar de rot van de gemeente is tevens  
aan de orde gekomen de rol von ,,10.2.e  

die met héftoedóht op de naléving 
van de vergunningen waren balast. Het handelen en nalaten van 

In het kader van het aan hen opgedragen toezicht 19 zozeer 
verweven met het kaderstellend handelen en nalaten van de gemeente 
Enschede ten aanzien van de vergunningverlening, het steilen van 
voorwaarden en de waarborging van de naleving van die voorwaarden. 
dat een vervoiging van hen, mede In het licht van de beide Rkmeer-
arresten, niet In de rede ligt. Van handelen of natoten door 0D,Z•J 

- -°  . waarmee zij zich zodanig buiten de door de gé éente 
gestél• e grenzen hebben begeven, dat hen daarvan een individueel 
strafrechtelijk verwijt zou moeten worden gemaakt, is het Openbaar 
Ministerie niet gebleken. 

Het strafrechtelijk onderzoek in het koder van de jegens '1,0 2 
de Bouwen Milieudienst gerezen veráërifànë van het 

aannemen van steekpenningen (artikel 363 Sr) Is nog niet afgerond. In 
deze zullen In een later stadium afdoeningsbeslissingen volgen. 

3.7. Ambtsmisdrljven ministers 

Van belang zijn hier de misdrijven van artikel 355, aanhef en onder 4, 
respectieve artikel 356 WvSr (opzettelijk noloten uitvoering te geven aan 
bepalingen van regelgeving, respectievelijk grove schuld ten aanzien van 
het nalaten daaraan uitvoering te geven). De stoot zelf is immers niet 
vervolgbaar. 
Het openbaar ministerie heeft uit het onderzoek geen indicatie gekregen 
om mij, in verband met de bijzondere procedure van artikel 483 ~, te 
Informeren over personen, die ten tijde als hier van belang het 
ministersombt hebben bekleed. 

3.8. il-0.2;e: " bureau Milan 

Het separate strafrechtelijk onderzoek naar de betrokkenheid van ..2• 
P 1 • ' ] van het Bureau Milan bij een of meer strafbare feiten  
tw-afo•iaér• e als bedoeld In artikel 363 Sr) Is nog niet afgerond. Hierover 
zullen In een later stadium ofdoeningsbeslissingen door het bevoegd 
gezag, te weten de officier van justitie te Amhem, genomen worden. 
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Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geTnformeerd. 

De minister van Justitle, 
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Door middel van deze notitie wordt u op de hoogte gebracht van de stand van 
zaken per januari 2003 van de actiepunten uit de Kabinetsstandpunten 
Vuurwerkramp Enschede en Nieuwjaarsbrand Volendam. 

Bijna tweederde deel van de ongeveer 147 actiepunten is afgerond. Na afronding 
volgt in een aantal gevallen nog de implementatie van de actiepunten op 
provinciaal enlof gemeentelijk niveau. De implementatie van deze actiepunten 
wordt met aandacht gevolgd door de Taskforce en het actieprogramma 'Slagen 
voor veiligheid' van de VNG. 

De actiepunten die nog niet zijn afgerond kunnen worden uitgesplitst in twee 
groepen. De eerste groep betreft actiepunten met een toegezegde einddatum 
(volgens de Kabinetsstandpunten) eerder dan 1 april 2003, in deze groep zitten 
vijf actiepunten die naar verwachting later worden afgerond dan 1 april 2003. 
Redenen voor uitstel zijn trajecten van regelgeving en bestuitswijziging, 
samenwerking met andere betrokken partijen. De tweede groep betreft 
actiepunten met een toegezegde einddatum later dan 1 april 2003, actiepunten 
die in deze groep vallen worden volgens toegezegde einddata in 2003/2004 
afgerond. Van het totaal aantal moties en toezeggingen is meer dan de helft 
inmiddels afgerond. 
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Datum 

5 februari 2003 

Ons kenmerk 

EVIP20"52900 

Blad 

2 van 2 

Hieronder worden de aantallen actiepunten, tevens moties en toezeggingen 
cijfermatig weergegeven: 
Aantal actiepunten: 147 

Aantal actiepunten die zijn afgerond: 97 
Aantal actiepunten die nog niet zijn afgerond: 

-Niet afgeronde actiepunten met een toegezegde 
einddatum X01-04-03 (waarvan 5 actiepunten met 
een verwachte einddatum >01-04-03): 
-Actiepunten met een toegezegde einddatum 
>01-04-03: 

50 

34 

16 

Aantal moties: 14 
Aantal moties die zijn afgerond: 11 

Aantal toezeggingen: 14 
Aantal toezeggingen die zijn afgerond: 8 

In mei wordt een laatste voortgangsrapportage verzonden aan de Tweede Kamer. 
In deze voortgangsrapportage wordt een meerderheid van de actiepunten 
afgerond. Voor de actiepunten, moties en toezeggingen die op dat moment nog 
niet zijn afgerond wordt gemeld hoe de afronding in de toekomst is gewaarborgd 
en hoe de Tweede Kamer hierover eventueel wordt geïnformeerd. Voorbeelden 
hiervan zijn actiepunten die vallen onder de noemer'exteme veiligheid' 
(VROM/SZW) en "bewust veiliger" (BZKIRenB). Andere optiés betreffen de 
instelling van een onderzoeksraad voor de Veiligheid (BZK), de ontwikkeling van 
een merkteken (BZK) en de instelling van de CTRC (BZK). 

De volgende planning is opgesteld: 

Deadline actiepunten 
Evt. bilateraal overleg 
Deadline actiepunten 
Schriftelijke ronde IBT 
ICV 
RvdV 
Ministerraad 
Verzending TK 

14 februari 
24-27 februari 
14 maart 
24-28 maart 
15 april (aanleveren stukken 7 april) 
29 april 
2 mei 
5 mei 
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Aan 10.2. D.  I 

ondenuarp 

Voortgangsrapportage Vuurwerkramp Enschede 

Geachte 10; 

Hierbij zend ik u ter informatie de brief die aan de leden van het IBT 
Vuurwerkramp Enschede is verzonden. De brief gaat in op de wijze waarop de 

uitvoering van de actiepunten zal worden gevolgd. Ook de plannen van aanpak 

van de VNG en het IPO zijn - conform afspraak in de Taskforce bijeenkomst van 

29 juni jl. - bij deze brief gevoegd met het verzoek om deze voor 15 augustus van 
eventueel commentaar te voorzien. Eventuele reacties worden verzameld door de 

projectgroep. Terugkoppeling zal plaatsvinden in de eerstvolgende Taskforce 
bijeenkomst. 

Eerder heeft de Taskforce aangegeven dat zij het actiepuntenoverzicht graag wil 

aanvullen met de actiepunten van de VNG en het ]PO om zo een compleet beeld 

te krijgen van de voortgang. Verder zullen ook de actiepunten uit het 

kabinetsstandpunt Votendam worden opgenomen in het actiepuntenoverzicht. 

Gezien het grote aantal actiepunten is het van belang procedures te ontwikkelen 

om de informatiestromen in goede banen te lelden. 

De bijgevoegde brief gaat daarom in op de volgende zaken: 
• verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de actiepunten, 

• de betrokkenheid van de Taskforce bij de uitvoering van de actiepunten, 

• het actiepuntenoverzicht, 

• de halfjaarlijkse voortgangsrapportage, 

• de eerstvolgende voortgangsrapportage. 

In aansluiting van het bovenstaande verzoek ik u de actiepunten zodanig aan te 

leveren dat zij bij het actiepuntenoverzicht kunnen wonden gevoegd. Inden 
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actiepunten uit uw plan van aanpak aansluiten bij actiepunten uit 

kabinetsstandpunt Vuurwerkramp Enschede en het kabinetsstandpunt 

Nieuwjaarsbrand Voiendam verzoek ik u hiernaar te verwijzen. Verder wil ik u 

vragen de beschreven werkwijze zoals die voor de departementen geldt zoveel 

mogelijk ook binnen uw organisatie te volgen. Zo kan een eenduidige en 

onderling afgestemde werkwijze worden bereikt die de samenwerking ten goede 

komt. Op deze manier kan het gehele actiepuntenoverzicht worden gevolgd door 

de Taskforce. 

In de voortgangsrapportages aan de Tweede Kamer zullen de actiepunten van de 

VNG en het IPO niet worden opgenomen. In de oplegbrief zal een passage 

worden opgenomen over de samenwerking tussen departementen, de VNG en 

het IPO. Deze tekst zal tezijnertijd worden besproken in de Taskforce. 

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben dan kunt u contact 

opnemen met FJ 0.2,e, 
F - j of-1 02 e. 

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, 

voor deze, 

de projectleider vuurwerkramp, 

1 0. 2. 

Min Mir~ van Binnenlandse Zaken en "ninkdikerelaties 

n• 
t /• 2 

a.-•. 

uum 

25 juli 2001 

Ons kaft~ 

EVIP2001179938 
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2 van 2 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Aan de leden van het IBT Vuurwerkramp Enschede 

Onderwerp 

Voortgangsrapportage Vuurwerkramp Enschede 

Geachte leden van het IBT,' 

De halfjaarlijkse voortgangsrapportage Vuurwerkramp Enschede zal - conform de 
toezegging aan de Tweede Kamer - in oktober voor het eerst worden 
toegezonden aan de Tweede Kamer. Net kabinet heeft besloten dat in de 

voortgangsrapportage eveneens over de uitvoering van de actiepunten uit het 
kabinetsstandpunt Nieuwjaarsbrand Volendam zal worden gerapporteerd. Deze 
actiepunten zulten aan de lijst worden toegevoegd en op dezelfde wijze worden 
gevolgd als de actiepunten uit het kabinetsstandpunt Vuurwerkramp Enschede. 

Vanwege de hoeveelheid actiepunten en om de inspanningen van de 
departementen in goede banen te leiden, wil ik u middels deze brief graag op de 
hoogte stellen van de werkwijze voor de voortgangsrapportages. Deze werkwijze 
is in grote lijnen besproken in het IBT van 14 juni en het MBT van 5 juli. Ik hoop 
op uw medewerking te kunnen rekenen. 

Achtereenvolgens ga ik in op de volgende zaken: 
• verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de actiepunten, 

• de betrokkenheid van de Tasklorce bij de uitvoering van de actiepunten, 
• het achepuntenoverzicht, 

• de halfjaarlijkse voortgangsrapportage, 
• de eerstvolgende voortgangsrapportage. 

Verder worden de volgende bijlagen toegevoegd: 
1. plan van aanpak VNG, 

2_ plan van aanpak IPO, 

3. standaardformulier voor wijziging stand van zaken, 
4. begripsdefinities behorend bij standaardformulier, 

5. inhoudsopgave kabinetsstandpunt Enschede, 
6. inhoudsopgave kabinetsstandpunt Volendam, 
7. planning voortgangsrapportage. 
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Datum 

10lutl 2001 

Ons kenmerk 

EViP2001/T9658, 

Blad 

2 van 4 Verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de actiepunten 

De departementen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de actiepunten 

conform de actiepuntenlijst die als bijlage aan het kabinetsstandpunt Is 

toegevoegd. De projectgroep gaat ervan uit dat het eerstgenoemde departement 

bij een actiepunt verantwoordelijk is voor het betreffende actiepunt. Indien in 

overleg tussen betrokken departementen een ander departement als eerst 

verantwoordelijke wordt aangewezen, wil de projectgroep een schriftelijke 

bevestiging krijgen van zowel het eerst verantwoordelijke als het nieuwe 

verantwoordelijke departement. 

Het verantwoordelijke departement wijst vervolgens een contactpersoon aan die 

het aanspreekpunt is voor de uitvoering van een actiepunt. Indien bij de uitvoering 

van een actiepunt overleg tussen of samenwerking met departementen entof 

organisaties nodig is, zal het initiatief bij deze contactpersoon liggen. Alleen de 
contactpersoon kan wijzigingen doorgeven in het actiepuntenoverzicht en teksten 

aanleveren voor de opfegbrief bij de voortgangsrapportage, uiteraard in overleg 

met de bij een actiepunt betrokken organisaties. 

Indien een actiepunt gereed is volgens het verantwoordelijke departement, stuurt 

de contactpersoon een schriftelijke bevestiging aan de projectgroep waarin het 

actiepunt wordt vermeld, in het kort wordt aangegeven welke actie is ondernomen 

en wat er is gerealiseerd. Verder kan men eventuele vervolgactiviteiten noemen. 

De betrokkenheid van de Taskforce bij de uitvoering van de actiepunten 

De Taskforce bestaat uit vertegenwoordigers van de VNG, het IPO en 

verschillende departementen. 1,0,2,e. - `, burgermeester van Almere, is 
hiervan de voorzitter. De Taskiorce neemt niet de verantwoordelijkheid over van 

de departementen waar het de uitvoering van actiepunten betreft. De taken van 

de Taskforce zijn, onder andere: 

• het werk van de betrokken organisaties volgen, 

• waar nodig een initiërende rot spelen, 

• zorgdragen voor een adequate communicatie naar betrokken organisaties op 

bestuurlijk en uitvoerend niveau, 

• bemiddelen waar problemen op het gebied van samenwerking tussen 

departementen, VNG en IPO zich voordoen. 

Oe Taskforce is opgezet omdat een groot aantal actiepunten in samenwerking 

met de VNG en het IPO moet worden uitgevoerd. Om tot uitvoer van de 

actiepunten te komen hebben de VNG en het IPO plannen van aanpak opgesteld 

(bijlage 1 en 2). Het verzoek aan de IBT-leden is om deze plannen van aanpak 

met aandacht door te lezen en eventuele op- of aanmerkingen vóór 15 augustus 

te e-mailen aan 10.á.e. 

MinfstMa van Binnenlandse Zaken en KWakdiksrel~ 



Vanuit de projectgroep zal dan terugkoppeling plaatsvinden in de eerstvolgende 

Taskforcebijeenkomst. 

Het actiepuntenoverzicht 

Het actiepuntenoverzicht is een overzicht waarin de actiepunten uit het 
kabinetsstandpunt Vuurwerkramp Enschede zijn opgenomen. Verder wordt deze 
lijst aangevuld met bijbehorende moties, actiepunten uit het kabinetsstandpunt 
Nieuwjaarsbrand Volendam en actiepunten uit de plannen van aanpak van de 
VNG en het IPO. 

Omdat zoveel organisaties bij de uitvoering van de actiepunten zijn betrokken is 
het zaak om de informatiestromen in goede banen te leiden. Na de eerste 
inventarisatie van de stand van zaken per actiepunt in juni jl. bleek meer 
duidelijkheid hierover gewenst. De projectgroep zet naar aanleiding van de 
ervaringen van de eerste Inventarisatie een database op en heeft een 
standaardformulier ontwikkeld om zo meer eenheid te c reéren in het weergeven 
van de stand van zaken. 

Om continu over een actuele stand van zaken te beschikken worden de 

contactpersonen gevraagd elke eerste vrijdag van de maand wijzigingen in de 

stand van zaken door te geven via het standaardtormulier. Dit formulier - zie 
bijlage 3 - zat tevens elektronisch aan u beschikbaar worden gesteld en u kunt het 

per e-mail, per post of per fax inleveren. Bijlage 4 licht de begrippen op dit 
formulier toe, zodat het invullen van de stand van zaken voor zover mogelijk op 
éénduidige wijze geschiedt. In de aanloop naar een voortgangsrapportage kan 
van deze regelmaat worden afgeweken. 

De projectgroep verwerkt de ingekomen wijzigingen in het actiepuntenoverzicht 
en volgt de voortgang. Na het verwerken van de voortgang stelt zij het overzicht 
maandelijks beschikbaar aan de Taskforce en het IBT. 

De halfjaarlijkse voortgangsrapportage 

De halfjaarlijkse voortgangsrapportage heeft tot doet de Tweede Kamer te 

informeren over de voortgang van de uitvoering van de actiepunten die zijn 

opgenomen in het kabinetsstandpunt Vuurwerkramp Enschede en in het 

kabinetsstandpunt Nieuwjaarsbrand Volendam. 

De projectgroep is zich momenteel aan het beraden over de wijze waarop de 

twee kabinetsstandpunten in de rapportage van maart 2002 kunnen worden 

ondergebracht. De basis zal een actiepuntenoverzicht zijn met de stand van 

zaken met daarop een oplegbrief die zoveel mogelijk de kabinetsstandpunten 

Enschede en Volendam zal volgen (zie bijlage 5 en 6). Genoemde oplegbrief zal 

worden gebruikt voor zaken die we onder de aandacht willen brengen van de 

Tweede Kamer. Dit kunnen knelpunten zijn, actiepunten die vervroegd of 
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4 van 4 vertraagd worden uitgevoerd of inhoudelijke bijzonderheden die men voor de 

Tweede Kamer van belang acht. Verder kunnen er bijlagen worden toegevoegd 
als: plannen van aanpak, belangrijke notities, brieven, etc. 

De eerstvolgende voortgangsrapportage 

In bijlage 7 vindt u de voorgestelde planning voor de voortgangsrapportage. Zoals 
u hierin kunt zien zal op 12 oktober 2001 de definitieve voortgangsrapportage aan 
de Ministerraad worden voorgelegd. 

Tot 15 augustus hebben de contactpersonen de tijd om de stand van zaken op de 
gevraagde wijze aan te leveren bij de projectgroep. 15 Augustus is tevens de 
sluitingsdatum voor de teksten voor de oplegbrief en eventuele bijlagen. Ik vraag 
de contactpersoon duidelijk aan te geven voor welk hoofdstuk en paragraaf de 
tekst bedoeld is. Het is de taak van de contactpersoon om de tekst af te stemmen 
met de betrokken departementen. 

Uiterlijk 29 augustus ontvangen alle departementen de eerste aanzet voor de 
voortgangsrapportage. Hierna is tot 14 september ruimte om via 

interdepartementaal overleg wijzigingen aan te brengen waarna het concept zal 
worden verzonden aan het IBT. Het IBT-overleg zal waarschijnlijk plaatsvinden in 
de week van 21 september. Daarna worden de eventuele opmerkingen uit het IBT 

verwerkt vooraleer de aangepaste rapportage naar het MBT wordt gestuurd. 

Het is mogelijk dat er tussen 15 augustus en 12 oktober, wanneer het stuk in de 

MR zal worden behandeld, nieuwe ontwikkelingen te melden zijn waar het een 
aantal actiepunten betreft. Het is belangrijk dat departementen wijzigingen in de 
stand van zaken door blijven geven zodat de projectgroep deze kan verwerken. 

De projectgroep zal er op toezien dat deze werkwijze wordt gevolgd. Wij hopen 
dat we in goede samenwerking kunnen komen tot een voortgangsrapportage 
waarin de eerste resultaten zichtbaar worden gemaakt. 

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben dan kunt u contact 
opnemen metj10.2,e. 

 ;4 of 10.2.ë:' 

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN K©NINKRIJKSRELATIES, 
voor deze, 
de projectleider vuurwerkramp, 

I 0a 2 ,. e., I 
IQ•, . 

Min~ von Binnenlandse Zaken mi Ilonlnkrtjktralsila 
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Projectplan VNG-taakgroep Aanpak 3R (risico's, rampen en regels) 

ProjectbeschrQving 

1.1 Achtergronden en doelstelling 
De Vuurwerkramp in Enschede en de café brand in Volendarn hebben in hun nasleep een 
stevig effect in termen van beleid en regelgeving. Na de ramp in Enschede is door de 
gemeente Enschede, de provincie Overijssel en het Rijk een onafhankelijke 
onderzoekscommissie in het leven geroepen o.l.v. prof. mr. Oosting. Voorafgaand aan de 
eindrapportage van deze commissie is door diverse rijksinspecties verslag uitgebracht van 

meer feitelijke onderzoeken, o.m. inzake de achtergebleven gevolgtrekkingen na de ramp in 
Culemborg. 
Door het MT-beleid is opdracht verstrekt aan een sectoroverstijgende werkgroep (zie bijlage 
1.) om de VNG (en haar leden) in staat te stellen adequaat te reageren op verschillende 
rapportages en hieruit voortvloeiend beleid. De werkgroep heeft inmiddels bestuurders en 
leden op een drietal momenten van gerichte informatie voorzien en heeft de stroomlijning van 
informatie inzake de rampen ter hand genomen. Ook heeft de werkgroep een VNG-
stellingname voorbereid op het kabinetsstandpunt Vuurwerkramp t.b.v. het Kamerdebat op 24 
en 25 april 2001. 

Op dit moment is als uitkomst van het kabinetsstandpunt een Task Force van de 3 overheden 
in het leven geroepen, die een actieprogramma tot stand moet brengen om tot uitvoering te 
komen van de aanbevelingen van de commissie Oosting en die zelfstandige acties van de 
overheden moet proberen af te stemmen. De werkgroep fungeert als intern klankbord voor de 
VNG-deelnemers in de Task Force en tevens doet zij dienst in het schakelen tussen sectoren. 

Doel van het project 3R is afstemming van de VNG-inbreng in de Task Force, voorbereiding 
van het op uitvoering door gemeenten gerichte aandeel in de aanbevelingen en eventueel 
hieruit voortvloeiende, zelfstandige acties van VNG en gemeenten, het organiseren van de 
inbreng van VNG-leden en het voorbereiden en uitvoeren van de activiteiten gericht op 
interne en externe communicatie over 3R. Het doel van het project staat niet op zichzelf, maar 
dient aan te sluiten bij reeds in gang gezette beleidsontwikkeling, bijvoorbeeld over de 
kwaliteit van regelgeving. Door de minister van BZK is naar de Kamer aangegeven dat los 
van het actieprogramma ook "complexiteit van regelgeving" in een separaat traject aandacht 
zal krijgen. De beleidsontwikkeling terzake van dit traject kan ook in het 3R project worden 
meegenomen. , 
Het project biedt ten slotte ook een kader voor het voorbereiden van activiteiten als vervolg op 
de rapportages van de commissie-Alders, die is ingesteld na de cafébrand in Volendam. 

1.2 inhoud op hoofdlijn 
Het is noodzakelijk dat de overheden gezamenlijk investeren in hun vertrouwensrelatie met 
burgers. Alleen op deze wijze kunnen de overheden een gezaghebbende rol blijven spelen in 
het maatschappelijk verkeer. Hiervoor is nodig een intensiever overheidsoptreden dat moet 
worden voorzien van een maatschappelijke inbedding door een communicatietraject richting 
burgers en bedrijven. 
Voorwaarde is verder duidelijkheid in de verantwoordelijkheidstoedeling en afstemming van 
beleid tussen en binnen de overheden. Bestaande coardinatiemechanismen behoeven 
verbetering. Een overmaat aan nieuwe toetsingsarrangementen, controlebevoegdheden en 
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coördinatiemaatregelen leidt echter tot een bestuurslast die de gevraagde bestuurskracht op 
voorhand beteugelt. Het bestel moet in balans blijven. 
Kennis die nu gesegmenteerd en beperkt (selectief) binnen de overheid beschikbaar is, moet in 
de directe toekomst breed toegankelijk en gebundeld inzetbaar zijn. Het leervermogen van de 
overheid dient versterkt te worden; géén herhaling van de gang van zaken rond het 
inspectierapport-Culemborg. 
Versterking van de handhaving is wat ook gemeenten willen. Hiervoor moet aansluiting 
worden gevonden bij de programma's die in de afgelopen jaren reeds zijn gestart. Het Kabinet 
likt ervan uit te gaan dat toezicht en handhaving gescheiden functies zijn. Het een ligt in het 
verlengde van het ander. Vooral bij decentrale overheden is (in ieder geval bij 
bestuursrechtelijke handhaving) scheiding van die functies alleen maar inefficiënt. 

De versterking van de brandweer- en rampenbestri jdingsorganisatie hebben de gemeenten ai 
geruime tijd geleden daadwerkelijk ter hand genomen. Ze gaan voort op deze weg. Hiervoor 
zijn zowel projectmatig als structureel extra middelen nodig: een investering in veiligheid. 

De VNG is bereid om actief met gemeenten te werken aan eigen programma's ter verbetering. 
Samen met haar leden is ze ook bereid om de gevraagde inspanningen voor activiteiten van 
het Rijk te leveren. 

Ten slotte zal de VNG willen blijven waken voor zowel aandacht voor kwalitatief goede 
regelgeving als voor de functionaliteit van regelgeving als overheidsinstrument. 

1.3 relatie met andere projecten 
Het project 3R staat niet op zichzelf. Risicomanagement, rampenbestrijding (de versterking 
van de rol van de brandweer) en verbetering van de kwaliteit van regelgeving en toepassing 
van regels (o.m. in toezicht en handhaving) zijn onderwerp van discussie en beleidsvorming 
over een reeks van jaren. "Handhaven op niveau", het actieprogramma "Handhaving 
bouwregelgeving", verschillende acties rondom milieuregelgeving, het project Versterking 
Brandweer, de invoering van GHOR, de discussie over de toekomst van de ambulancezorg, 
diverse deeltrajecten Marktwerking en deregulering (MDW), de activiteiten rondom 
chloortreinen en andere risico-objecten etc. zijn allen voorbeelden van verwante 
projectentbeleidsprocessen. De noodzaak om tot een afgestemde inbreng te komen is echter 
m.n. door de situatie van 2 opeenvolgende rampen van aanzienlijke omvang (Enschede en 
Volendam) afgedwongen. Die inbreng heeft mede tot inzet de plek van gemeenten in het 
overheidsbestel en is daarom voor de VNG cruciaal. 

De uitkomsten van het project zijn ook van invloed op het VNG-brede project 
Kabinetsformatie, waarin de vereniging zich opmaakt voor gecoordineerde inbreng aan het 
begin van een nieuwe regeringsperiode van 4 jaar (periode 2002-2006). Zonneklaar is dat in 
die periode er sprake zal zijn van een verhoogde inzet van mensen en middelen t.b.v. 
veiligheid zowel landelijk als lokaal. 

Met het project 3R wordt invulling gegeven aan een verbreed kerndossier Veiligheid, waarin 
risico's, rampen en regelgeving (wetgeving, toezicht, handhaving) samenhangend worden 
benaderd. 

Projectresultaat 

10.2.'e. 
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1. Voorbereiding en uitwerking van de VNG-breng in de Task Force Vuurwerkramp. Het 

betreft hier de actiepunten waarin door het kabinet is aangegeven dat men 
inspanningen van de VNG, dan wel gemeenten verwacht. 

2. Voorbereiding en uitwerking van de aanbevelingen van de commissie Oosting, die 
specifiek gericht zijn op de gemeentelijke overheid (incl. de regionale brandweer) 
alsmede afstemming van de activiteiten op inspanningen van andere overheden. 

3. Voorbereiding en uitwerking van de VNG-inbreng op actiepunten van andere 
overheden, die raken aan het gemeentelijke belang. 

4. Een eigen bijdrage aan de fundamentele discussie over de rol en de taak van de 

overheid, over de kwaliteit van regelgeving en over de plek van gemeenten in het 
rechtstatelijk bestel, af te stemmen op andere projecten (zie o.m. par. 1.3). 

5. De voorbereiding van het reguliere kommentaar dat nodig is als reactie op beleid als 
uitvloeisel van de Vuurwerkramp. 

6. De opzet van een communicatielijn met leden, gericht op het stimuleren van 
betrokkenheid van gemeenten in het proces, op het versterken van de positie van 
gemeenten en op de beeldvorming over de VNG als ledenorganisatie. 

Het projectresultaat wordt in hoge mate beïnvloed door de het benoemen en plannen van 
activiteiten in de uitwerking van het actieprogramma (zie hiervoor het overzicht). 

Projectrealisatie 
Fase 0. 
Het project heeft inmiddels een aantal producten opgeleverd, die we als fase 0. zouden kunnen 
beschouwen. Leden en bestuurders zijn actief geïnformeerd over de inspectierapporten in 
januari, over de rapportage van de cie. Oosting in februari en over het kabinetsstandpunt in 
maart. Afronding van fase 0. is de VNG-reactie op het kabinetsstandpunt Vuurwerkramp zoals 
die op 11 april 2001 aan de Tweede Kamer is aangeboden. 
Voorafgaand aan de start van het project heeft de VNG in het verband van de commissie 
Veiligheid al een aantal activiteiten voorgenomen, die nu in het programma worden 
meegenomen. Dit betreft onder meer aandacht voor crisismanagement, voor communicatie in 
crisissituaties en voor training en opleiding van bestuurders in het kader van de 
rampenbestrijding. Voorts is sprake van actieve afstemming op verwante beleidstrajecten als 
Handhaving op niveau, het MDW-traject Openbare inrichtingen, de aanpak van de 
ambulancezorg en de activiteiten rond het Vuurwerkbesluit. 
Deze fase zal de VNG afronden met een publicatie ten behoeve van gemeenten waarin de 
aanbevelingen van Oosting, Alders en Kabinet op rij gezet zijn en voorzien zijn van een kort 
kommentaar. Dit product kan verder dienst doen voor gemeenten in het vervolg van het 
proces. 

Fase !. 
Fase 1. betreft de voorbereiding van de inbreng in de Task Force, alsmede de bestuurlijke 
inbedding van dit tijdelijk werkverband tussen een aantal departementen (BZK, VWS, VROM 
(Justitie),1PO en VNG). Hiertoe is een overzicht voorbereid dat is bijgevoegd als bijlage. Dit 

subdocument kan als soort indicatie voor dc planning beschouwd worden. Per onderdeel zal 
dit uitgewerkt worden en zal bezien worden welke capaciteit beschikbaar is, wat aan extra 
inspanningen zal moeten worden geleverd en hoe e.e.a. in de tijd geplaatst moeten worden. 

Deze inspanningen betreffen de capaciteit van meer sectoren. Onderdeel van deze fase is ook 
het raadplegen van leden en het betrekken van bestuurders (commissies/DB) bij de inbreng in 
de Task Force, alsmede het bieden van gelegenheid tot inbreng aan partners als de KNBV. 

• 1 •.•.e. . 
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Fase 2. 
Fase 2. is het vervolg in termen van activiteiten op de uitkomst uit de Task Force en betreft 
een daadwerkelijke planning van activiteiten. Voor een deel zal dit ingebouwd moeten worden 
in de reguliere werkzaamheden van de VNG op het gebied van belangenbehartiging, 
dienstverlening en de platformfunctie. Voor een deel zal dit deel door prioriteitstelling en door 
het genereren van nieuwe middelen gerealiseerd moeten worden. Een idee is om door middel 
van intensieve interactie met leden kennis te verzamelen. Hiertoe wordt een resonansstructuur 
in het leven geroepen ondersteund door IT-middelen. Voor Brandweer en rampenbestrijding, 
voor Milieu en bouwen, voor Zorgaspecten en voor Bestuur en communicatie worden 
mailgroepen in het leven geroepen, die ingeschakeld kunnen worden als klankbord, als 
criticasters e.d. 
De werkgroep onderzoekt of een separate website voor de duur van de Task Force efficiënt is 
met name als het gaat om het verspreiden van kennis en om het verzamelen van commentaar 
op activiteiten in meer brede zin. Uiteraard zullen voor dit laatste ook de normale kanalen 
benut worden. 

Fase 3. 
PM, 

Communicatie 
Met onze communicatie willen wij het volgende bereiken. 

1. Een fundamentele bezinning op bestuurlijk niveau op het overlieidsoptreden in het 
kader van veiligheidsbeleid. Verbetering van de handhaving is daarbij een belangrijk 
onderdeel. Bestuurders moeten na de bezinning ook daadwerkelijk iets kunnen gaan 
doen. 

2. Een  positief imago van gemeenten, die niet weglopen voor hun eigen 
verantwoordelijkheid. 

3. Vertrouwen van de burger in de overheid. 
4. VNG profileren als een krachtige belangenbehartiger, waarbij een van de belangen is 

begrip kweken voor standpunten van het lokaal bestuur door actief deel te nemen aan 
de publieke discussie. 

Hierbij onderscheiden wij twee lijnen. Aan de ene kant de lijn die zich richt op de 
fundamentele, brede discussie, waarbij we ons richten op een programmatische aanpak. Aan 
de andere kant de lijn die zich richt op inspanningen die de VNG voor gemeenten kan 
verrichten, in de sfeer van belangenbehartiging en in de sfeer van de dienstverlening. 
In die eerste lijn willen we de gezamenlijke verantwoordelijkheid benadrukken en trekken we 
dus op met de andere overheden (geen zwartepieten-spel). 
Bij de tweede lijn is het belangrijk om onze leden te betrekken en ook gebruik te maken van 
ervaringen van de gemeenten Enschede en Volendam-Eilam. 

We treden hiervoor actief de verschillende doelgroepen tegemoet, ook via de publiciteit. 
Echter steeds zonder te ` zwartepieten'. Het is belangrijk om steeds hetzelfde positieve verhaal 
neer te zetten. 

1 Wanneer het overleg in de Task Faux meer duideli jáheid over de rolverdeling en taakstelling biedt. rad deze fase verder invulling 
krijgen. 

•0.2. e, • 
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Om een optimale schakeling tussen gemeenten en andere overheden te waarborgen, is een 
actieve benadering van de leden van de VNG noodzakelijk. Door middel van schriftelijke 
informatie (via Magazine, via een aparte nieuwsbrief, via ICT....) informeren we leden over 
de VNG-inbreng. Door tussenkomst van de eies Veiligheid, BJZ, Milieu en 
Welzijn/Volksgezondheid wordt bestuurlijke inbreng verzorgd. Door actieve 
ledenraadpleging(en) willen we inbreng organiseren t.b.v. het actieplan van de overheden dat 
tot stand moet komen. 

Projectorganisatie 
Het project wordt uitgevoerd door een taakgroep bestaande uit medewerkers vanuit de vier 
sectorent o.l.v. de plv. directeur van de sector BJZ/(hoofd van het taakveld OOV/BB). Als 
secretaris van de taakgroep treedt een ervaren beleidsmedewerker op uit het cluster OOV. 
Sectoren dragen zorg voor een adequate (inhoud/management) inbreng in de taakgroep. Dat 
kan inhouden dat meerdere medewerkers per sector deel uitmaken van de taakgroep. 
Opdrachtgever is een kleine stuurgroep, waarvan deel uitmaken de directeur van de sector 
BJZ en de portefeuillehouder Veiligheid e.a. in de directieraad. Voorts zal periodiek aan DB, 
AB en de betrokken commissies over de voortgang worden gerapporteerd (vgl. kerndossiers). 

Externe ondersteuning 
Onderdeel van het project is actieve samenwerking met strategische partners in het veld van 
(externe)veiligheid, rampenbestrijding en hulpverlening. &NBV (+GHOR), Nibra, de 
managementorganisaties bij de brandweer en het NGB worden hier in het bijzonder genoemd. 
Uitgangspunt is dat taken gezamenlijk uitgevoerd kunnen worden met deze partners. De VNG 
wil vooral in de rol van regievoerder opereren. In een uitwerking zal aangegeven worden waar 
taken door middel van externe inzet gerealiseerd kunnen (moeten) worden. 

Middelen 
Op voorhand is niet aan te geven waar de extra taken voor de VNG tot prioriteitstelling zullen 
leiden. Een deel van het werk kan in de lopende werkplannen worden meegenomen, een ander 
deel zal door een andere invulling van de lopende plannen uitgevoerd kunnen worden en ten 
slotte is de verwachting gerechtvaardigd dat extra inspanningen nodig zijn die alleen door 
(tijdelijke) uitbreiding te realiseren zijn. 

Er zal budget nodig zijn voor extern onderzoek, publicaties, ledenraadplegingen en de 
tijdelijke kennisinfrastructuur (website, mailgroup). 

Na geodkeuring van dit projectplan zal een projectbegroting worden opgesteld, waarbij in 
kaart wordt gebracht welke kosten dit jaar naar verwachting nog moeten worden gemaakt en 
welke bedragen wij voorzien voor 2002 e.v. jaren. 
Tegelijkertijd onderzoeken wij mogelijkheden voor externe financiële ondersteuning (o.a. 
Justitie voor het Steunpunt Handhaving en BZK) 

2 T.o.v, de huidige werkgrap betekent dit dat ook MARZ gaat deelnemen aan het werk van de [Hakgroep, dit kan oor dooreen 
vorm van agendalidmaatschap. 

r10.•.•.' 
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Bíilas;e 4 
Actieprogramma 

behorende bij het projectplan 3R (risico's, rampen en regels) 

A. Toelichting 

Het programma bestaat uit een geïntegreerd overzicht van: 

het actieprogramma dat de VNG naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede maar nog voor de rapportage van de commissie-
Oosting had opgesteld; 
de acties uit het kabinetsstandpunt Vuurwerkramp, waarbij de VNG wordt genoemd; 

de acties uit het kabinetsstandpunt Vuurwerkramp, waarbij de VNG niet wordt genoemd maar waarbij betrokkenheid van de VNG naar 
ons oordeel gewenst is; 

initiatieven die de VNG in haar reactie op het kabinetsstandpunt Vuurwerkramp heeft aangekondigd, niet behorende tot de voorgaande 
categorieën. 

Per actie is een raming opgenomen van het benodigde aantal uren.' Het gaat om extra uren die nog niet in de werkplannen zijn opgenomen. Bij de 
al lopende acties staan daarom in het algemeen geen uren vermeld. 
Verder gelden nog de volgende kanttekeningen. 

Een aantal acties zal elkaar overlappen zodat het totaal van de geraamde uren in de praktijk lager zal kunnen uitvallen. Anderzijds zijn meestal 
alleen de uren van de eerstverantwoordelijke sector geraamd en is de inzet van andere betrokken sectoren buiten beschouwing gelaten. 
Niet in het overzicht zijn opgenomen acties in verband met het (aanzienlijke) wetgevingsprogramma dat in het kabinetsstandpunt is opgenomen. 
Evenmin is rekening gehouden met het actieplan brandveiligheid dat de commissie-Alders in haar tussenrapportage van 23 april 2001 aanbeveelt. 
De raming is dus exclusief de benodigde inzet in verband met het wetgevingsprogramma en het actieplan brandveiligheid. 

1 In deze versie is de raming niet ingevuld omdat deze nog niet is geaccordeerd door de directie. 
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B. 

1. 

01 

VindplaaO 
Toelichting; 
V 

Uren VNG 

Acties 

Opleiding/informatieoverdracht 

Actie Wie 

Inventarisatie behoefte leden 
aan expertise VNG-bureau bij 
tamp 

VNG 

Budgettexterne 
financiering 

TijdpadlStadium 

1` helft 2001 

VNG Intern 

SGBOIBJZ 

02 Landelijke 
ondersteuningsfaciliteit bij 

ramp 

BZKJVNG V 

K. actie 64 

BJZ. 

Studie medio 2001 
afgerond 

BZK 

03 Samenstelling studie-aanbod 
voor bestuurders, waarin de 
ervaringen van Enschede en 
andere rampen worden 
overgedragen. 

V Inventarisatie 
behoefte in bijzondere 
bijeenkomst cie 
veiligheid over 
Enschede in december 
2000. 

BJZ VNG 

Uitvoering door CS 
i.s.m. Nibra 

04 Nagaan noodzakelijke 
verbeteringen en aanvullingen 
in landelijk opleidingsaanbod 

VNG i.s.m. 
Genootschap van 
Burgemeesters en 

V, O 2001 BJZ 

2 K — kabinetsstand Vuurwerkramp; 
L — lopend initiatief, begonnen buiten de context van de vuurwerkramp Enschede 
O — aanbeveling cie Oosting, die niet is opgenomen in overzicht acties kabinet; 
R — VNG-reactie op kabinetsstandpunt vuurwerkramp; 
V - het VNG-actieprogramma dat na Enschede maar nog voor de rapportage Oosting is opgesteld; is in DB, directieraad en cie Veiligheid behandeld. 
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bestuurders 

05 Bijdrage aan aanpassingen en 
aanvullingen opleidingen 
gemeentesecretarissen. 
kabinetschefs e.d. 

BZK. 

Uitvoering door 
Nibra . 
Bestuursacademies 
VNG i.s.m. 
Vereniging van 
Gemeentesecretaris-
sen en BZK. 

Uitvoering door 
Nibra, 
Bestuursacademies 
VNG 

V, O 2001 BJZ 

OS Organiseren studieaanbod 
voor wethouders en raadsleden 
over brandweer en 
rampenbestrijding; 
Workshops voor nieuwe 
raadsleden 

V, O 2002, uitvoering na 
gemeenteraadsverkiez 
ingen 

BJZ 

VROM, i.s.m. IPO, 
VNG 
BZK, VNG 

07 Opstellen overzicht bestaande 
risicobronnen 

08 , Stimuleren gemeenten info aan 
burgers te verschaffen over 
risicokaan 

K, actie 20 

K, actie 37 

Medio 2001 

Eind 2003 

FEI: 
110.'2 e 
FEI:  

10. 2':e 

Vindplaats/ 
Toelichting 
R 

2. 

09 

Uren VNG VNG-intern 

BJZ 

Organisatie 

_Actie 

Aanbevelingen Oosting aan 
gemeenten in zake brandweer 

StadiunVtijdpad 

1` helft 2001 

Budgetlexterne 
financiering 
KNBV 

Wie 

VNG, i.s.m. KNBV 
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10 R VNG, BZK (KNBV, 
-CCRB, NVBK) 

BZK, VNG 

2001 

en rampenbestrijding aan 
leden communiceren 

Implementatie voornoemde 
aanbevelingen faciliteren 
(o.a.model rampenplan) 

Aanpassing gemeentelijke 
rampenplannen 

Ontwikkeling systeem 
kwaliteitszorg voor de 
brandweer 

BJZ BZK, KNBV, 
NVBK, CCRB 

11 K, actie 89 

Zie ook 10 

2001 BJZ 

12 L Presentatie concept 
door SGBO-Nibra 
aan commissie 
Veiligheid op 
1914101; - 

VNG/KNBV 
(BZK); 

Uitvoering door 
SGBO-Nibra 

BJZ, 
FEI, bouwen 
(in verband 
met preventie-
taak) 

Start medio 2001 

B1Z 

BZK, nog 
onderwerp van 
overleg 

13 Versterking regionale 
samenwerking,(o.m. 
veiligheidsregio's) 

VNG i.s.m. KNBV 

K, actie 28, 45 

R 

Voordelen 

duidelijk 

naaken aan 

gemeenten. Zie 

ook 22 

K, actie 58, 60 

K, actie 55. 

VNG wordt 
daarin niet 
genoemd; 

14 

15 

Organisatie 
verwanteninformatie 

Methodiek registratie 
gewonden in ziekenhuizen 

BZK, VWS, VNG 

VWS, ziekenhuizen, 
GFen, VNG 

Eind 2001 

Eind 2002 

SEZ, BJZ 

SEZ, BJZ 
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relatie met 14 
16 i.s.m. rijk, IPO, 

Zorgverzekeraars 
Nederland en 
branche 

L Standpuntbepaling SEZ, BJZ 

17 

Ambulancezorg: 
standpuntbepaling stelsel; 
implementatie uitkomsten; 
ambulancezorg en CPA in 
proces van grootschalige inzet 
uitwerken in GHOR-structuur 

Ambulancebijstandsplan voor 
grootschalige interregionale 
inzet 

GHOR: versterken processen 
rampenbestrijding, o.a. 
samenhang en samenwerking 
binnen zorg en met openbare 
orde en veiligheid, 
positionering 
sleutelfunctionarissen 

Bestuurlijke en operationele 
inbedding GHOR 

K, actie 54 Begin 2002 SEZ, BJZ ) 

Is 

BZK, VWS, 
'betrokkenen` 

i.s.m. rijk, GGDN, 
GHOR-besturen en 
overigen 

SEZ, BJZ 

19 

L, 

Aanbevelingen 
cie. Oosting 
betrekken bij 
lopende 
processen 

K, actie 51. 

VNG wordt 
daarin niet 
genoemd 

K, actie 24 

BZK, VWS i.s.m. 
Raad ROPen, VNG 

Medio 2002 SEZ, BJZ 

20 Bevorderen dat in regionaal 
beheersplan beleid op alle 
onderdelen veiligheidsketen 
wordt weergegeven 

BZK, i.s.m. IPO, 
VNG 

2003 BJZ 

BJZ Medio 2001 BZK, provincies, 

BJZ Eind 2003 21 K, actie 25. 

VNG wordt 
daarin niet 
genoemd. 
K, actie 32. 22 Overleg over knelpunten 

Bevorderen dat provincies 
eenduidig toetsingskader 
ontwikkelen ter beoordeling 
beheersplannen 

BZK, IPO, VNG 
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6 

VNG/KNBV 

23 

VNG/ KNBV 
daarin nier 
genoemd 

K, actie 33 BZK i.s.m. VNG, 
IPO 

Eind 2001 BJZ 

24 

25 

FEL [10.2è, 

`BiZ 

K, actie 36 

K. actie 44 

BZK i.s.m. VNG, 
IPO 

BZK i.s.m. VNG 
(KNBV/CCRB/NV 
BK) 

Medio 2002 

Eind 2001 

26 

Versterken samenhang 
gemeentelijk 
veiligheidsbeleid. Uitkomsten 
vastleggen in BAKS 
Ontwikkeling model- 
risicokaart tbv gemeenten 

Organisatorische en juridische 
uitwerking 
informatievoorziening aan 
hulpverleningsdiensten bij 
calamiteiten met gevaarlijke 
stoffen 

Bevorderen dat gemeenten 
gezamenlijk project opzetten 
tot versterking gemeentelijke 
processen rampenbestrijding 

Studie naar uniforme 
organisatorische en 
bestuurlijke transparante 
organisatiestructuur 
rampenbestrijding ten tijde 
incident 

Bijstandseenheid search and 
rescue voor actie in binnen- en 
buitenland 
Samenvoegen meldkamers 
hulpverleningsdiensten tot 25 

BZK i.s.m. VNG K. actie 57 Eind 2002 BJZ 

27 BZK, VNG, KNBV K. actie 63. 

VNG en KNBV 
warden daarin 
niet genoemd 

K, actie 65. 

Eind 2002 BJZ 

28 Medio 2002 BJZ 

29 

BZK, Buza, VWS, 
Def., VNG, CCRB, 
NVBK 
BZK, VWS, 
'besturen reg,. 
hulpverleningsinstel 
lingen'. VNG 

K, actie 66 

VNG wordt 
daarin niet 
genoemd 

Eind 2003 BJZ, SEZ 



30 Bevorderen medewerking 
landelijke uitrol C2000 

BZK, besturen 
regio's, VNG 

7 

BJZ, MARZ 2` helft 2001 

31 Protocol gevaarlijke stoffen 
voor werkzaamheden tijdens 
rampenbestrijding 

SZW, andere betr. 
departementen, 
VNG 

Medio 2001 MARZ 

32 

K, actie 71 

VNG wordt 
daarin niet 
genoemd 

K, actie 78 

VNG wordt 
daarin niet 
genoemd 
K. actie 80 

Zie ook 10, 11 

K, actie 83 

VNG wordt 
daarin niet 
genoemd 
K, actie 84 

BZK, VWS, VNG Eind 2001 BJZ Zie 11 

33 SZW, BZK, VWS, 
VNG 

Medio 2001 MARZ, BJZ 

34 

Bevorderen dat Informatie- en 
Adviescentrum in 
rampenplannen wordt 
opgenomen 

Onderzoek naar verplichte 
afstemming 
hulpverleningsorganisaties in 
rol als werkgever mbt 
bescherming hulpverleners 

Vragen aandacht 
medeoverheden psycho-
sociale en medische nazorg 
vrijwilligers 

Landelijke criteria op basis 
waarvan tot 
gezondheidsonderzoek kan 
worden besloten; taken, 
bevgdheden. 
verantwoordelijkheden 
betrokken organisaties 
Verwerken ervaringen cie 
Financiële Afwikkeling in 
rampenplannen 

BZK, SZW, VWS, 
IPO, VNG 

Medio 2001 SEZ, BJZ 

35 VWS i.s.m. 
'betrokken 
organisaties' 

K. actie 85 2` helft 2001 SEZ 

36 BZK i.s.m. VNG K. actie 86 

Zie ook 10.11. 
32 

Eind 2001 BJZ, MARZ Zie 10, 11, 32 
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3. Handhaving 

Actie Wie Vindplaats/ 
toelichting 

Stadium/tijdpad VNG-intern Uren VNG Budgetlexterne 
financiering 

37 Ontwikkelen systeem 
kwaliteitszorg voor uitvoering 
gemeentelijk milieubeleid 

VNG L Bespreking over 
financiering project 
door VROM (externe 
financiering is 
voorwaarde) 

FI 2.650.000 
(alleen indien 
extern 
gefinancierd) 

FEE 

0.2,e. 

38 Landelijke afspraken over 
risicovolle activiteiten 

VNG i.s.m. VROM L Gepland overleg met 
minister moet nog 
plaatsvinden 
Laatste 
ontwikkelingen: 
ministerie van VROM 
heeft vooralsnog geen 
behoefte aan B.O. 

FEE 

10.2.e. 



39 Versterking regionale 
samenwerking op gebied van 
handhaving 

VNG i.s.m. LCCM L 

Relatie nier 
Handhaven op 
niveau 

L 

Sedert 1997 maken de 
handhavingspartners 
gezamenlijke 
afspraken 

9 

FEI: 

10.2.6. 

40 Publicatie praktijkvoorbeelden 
kwaliteit handhaving 

VNG 
BJZ 

Project is afgerond. FEI 
Publicatie is 
beschikbaar. 

41 Actieprogramma 
bouwregelgeving 

VNG/VROM L 

Richt zich ►riet 

OP 
brandveiligheid 
, zou er wel bij 
moeten worden 
betrokken 

Gestart FEI: 
110, . `; 

42 Publicatie praktijkboek VNG L In voorbereiding FEI: 
Handhaving ruimtelijkeb';•:_. 
ordening voor bestuurders en 
ambtenaren 

Niet aan te geven; 
is onderdeel van 
totale WRO-
pakket 

FEI In afwachting van 
herziening Wet 
ruimtelijke ordening 

L 43 Belangenbehartiging om 
handhavinginstrumentarium in 
Wet ruimtelijke ordening te 
verbeteren 

VNG 



Extern 2,7 fte Presentatie op 
overhedenconferentie 
1015101 

Gereed 

VNG-i.s.m. BZK en 
Justitie 

VNG i.s.m. Justitie 

BJZ, FEI 

BJZ 

44 Inrichting steunpunt 
handhaving 

45 Organisatie 
overhedenconferentie 
handhaving op 1015101 

10 

VNG : 
Vanaf juli 2001 
gedurende 3 jr in 
totaal fl 160.000 

Financiering 
overig door Rijk. 
Unie van 
Waterschappen 
en IPO 

L 

L 

46 Opstellen implementatieplan 
Vuurwerkbesluit 

VROM, i.s.m. IPO, 
VNG 

K, actie 7 Medio 2001 FEI; 

47 Registratieplicht risicovoile 
situaties 

VROM, i.s.m. 
V&W, IPO, VNG 

K, actie 17 Inwerking treding 
begin 2003 

FEI: 
IO> g 

4. Communicatie 

Actie Wie Vindplaats Stadium VNG intern Uren VNG Budgettexterne 
1 fnanciering 



48 Workshops 
risicocommunicatie 

CS i.s.m. Nibra V Inventarisatie behoefte 
in bijzondere 
bijeenkomst cie 
veiligheid over 
Enschede in december 
2000. 

II 

Communicatie. 
CS, BJZ 

49 i.s.m. Rijk en IPO R Communicatie, 
BIZ 

Maatschappelijke inbedding 
geintensiveerd 
overheidsoptreden via 
communicatieoffensief 
richting burgers en bedrijven. 

Communicatie VNG richting 
leden 

Werken aan positieve 
beeldvorming 
gemeenten/publiciteit 

VNO profileren als krachtige 
belangenbehartiger 

50 

51 

Informatie, 
participatie, vergroten 
betrokkenheid leden 
Communicatieplan 

V 

V 

Communicatie 

Communicatie 

52 V Communicatieplan Communicatie 

C. Overzicht raming uren 

2002 2003 2001 
FEI 

SEZ 

MARZ 
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COMM 

BJZ 



14 ct5e 1.-2,
Vergadering dagelijks bestuur op 28 juni 2001 
agendapunt 4c. bi}htge , 

Interprovinciaal O 

Plan van aanpak "provinciaal veiligheids- en handhavingsbeleid" 

Vertt•ekpunt 

Het kabinet geeft in zijn standpunt over het rapport van de Commissie-Oosting van 23 maart 2001 
aan, dat de overheid uit de gebeurtenissen te Enschede een drietal belangrijke lessen kan trekken: 
1. de overheid moet zorgdragen voor heldere en eenduidige regelgeving, voor goed toezicht en con-

sequente handhaving; 
2. veiligheidsbeleid moet transparant zijn: dit impliceert dat de overheid de burger periodiek moet 

(kunnen) informeren over wat er gebeurt op het terrein van de veiligheid en wie daarop 
aanspreekbaar is; en 

3. in alle gevallen en situaties moet duidelijk zijn welke overheidsinstantie verantwoordelijk is voor 
welk onderdeel van het veiligheidsbeleid. Deze verantwoordelijkheidsverdeling vereist volgens 
het kabinet dat er bestuurlijk en multidisciplinair intensief wordt samengewerkt. 

Deze conclusies sporen met de uitgangspunten van de notitie-,'10.2.e.  , zoals besproken in uw 
vergadering van 22 februari 2001. Daarin klinkt evenzeer de wens door om als overheden, ieder voor 
zich én gezamenlijk, na te gaan op welke punten de zorg en aandacht voor veiligheid en handhaving kan 
worden vergroot. Voor de uitwerking van de beoogde gezamenlijke aanpak is conform de afspraken uit 
het bestuurlijk overleg tussen Rijk. IPO en VNG van 12 maan en 6 juni jl. inmiddels een tripartiete 
ambtelijke taskforce ingesteld. De vertegenwoordiging van de IPO-werkgroep "provinciaal handhavings-
en veiligheidsbeleid" in deze task force zal de ontwikkelingen rondom de aanbevelingen uit het 
kabinetsstandpunt over het rapport-Oosting die een gecombineerde uitvoering door rijk, provincies en 
gemeenten behoeven, nauwlettend volgen. 

In de onderhavige notitie wordt toegelicht op welke aspecten de gezamenlijke provincies de aandacht bij 
de beoogde versterking van het provinciale beleid ter zake zouden kunnen richten. Dit leidt tot het 
volgende voorstel. 

1. Provinciale rol ingevolge ontwerp-Vuurwerkbesluit 

a. Plan van aanpak implementatie Vuurwerkbesluit 
De provincies worden onder het nieuwe Vuurwerkbesluit vergunningverlenend gezag voor de opslag 
en het afsteken van professioneel vuurwerk. Hiervoor moeten de provincies voldoende expertise 
aantrekken en krijgen zij de bevoegdheid om alle gegevens op te vragen die voor de beoordeling van 
een aanvraag noodzakelijk zijn. In het kabinetsstandpunt staat hierover vermeld dat het ministerie van 
VROM, alsmede IPO en VNG gezamenlijk een plan voor de implementatie van het nieuwe 
Vuurwerkbesluit zullen gaan opstellen, waarin nader op de vereiste expertise wordt ingegaan. 
b. Sanering vuurwerkbedrijven 
Tweede aandachtspunt bij dit thema is de afspraak dat door het rijk in overleg met IPO en VNG zal 
worden bevorderd dat, bij voorkeur door de betrokken bedrijven zelf, zo snel mogelijk zal worden 
gerapporteerd over de mate waarin bestaande bedrijven aan de nieuwe eisen van dit ontwerp voldoen. 
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c. Relatie met DUIVllopende sectorale overlegtrajecten 
In de ambtelijke taskforee Veiligheid van 9 april jl. is geconstateerd dat voor de uitwerking van deze 
aspecten inmiddels diverse sectorale overlegtrajecten zijn gestart en dat daarover ook in het DUIV-
overleg wordt gesproken. Gelet hierop kan de werkgroep voorlopig volstaan met het volgen van de 
voortgang daarvan. Zonodig kan in het traject van de taskforee worden ingebracht. aan welke punten 
in die trajecten een extra impuls gegeven dient te worden. Van belang is voorts dat bij de 
saneringsoperatie van bestaande vuurwerkbedrijven ook de problematiek van de militaire 
vuurwerkplaatsen wordt betrokken. 
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Taak werkgroep: 
a. volgen van ontwikkelingen rondom uitvoering Vuurwerkbesluit, sanering vuurwerkbedrijven 

(inclusief militaire vuurwerkplaatsen) in lopende sectorale overlegtrajecten. 

2. Verbetering (afstemming) vergunningverlening 

a. Rapport-Alders 
In zijn reactie op het rapport-Oosting geeft het kabinet aan dat de commissie-Alders in juni 2001 zal 
rapporteren over het aspect vergunningverlening in relatie tot bestuurlijke handhaving. De werkgroep 
zal in de periode daarna moeten bezien, welke aanbevelingen uit dit rapport op provincies betrekking 
hebben en of daarvoor in aanvulling op de onderhavige notitie nog nieuwe voorstellen of 
aanbevelingen moeten worden ontwikkeld. 
b. Koppeling vergunningverlening milieu en ruimtelijke ordening 
Gelet het feit dat het rapport-Alders nog niet beschikbaar is, bevat het kabinetsstandpunt nog weinig 
aanbevelingen over dit aspect, zij het dat verbetering van de koppeling tussen bouw- en 
milieuvergunningen en bestemmingsplannen van groot belang wordt geacht. In het ontwerp-
Vuurwerkbesluit zijn hiervoor volgens het kabinet inmiddels voldoende voorzieningen getroffen. 
Voor andere bedrijven waarbij sprake is van risico's dient de koppeling tussen bouw- en 
milieuvergunningverlening volgens het kabinet te worden geregeld in het traject van de fundamentele 
herziening van de milieu- en ruimtelijke regelgeving. 
c. Herziening bevoegdheidsverdeling 
In hoofdstuk 3.1.2. geeft het kabinet aan dat in de discussienota over de toekomst van de 
milieuwetgeving wordt voorgesteld om de bevoegdheden ten aanzien van inrichtingen ook te bezien 
vanuit het perspectief van de potentiéle risico's voor volksgezondheid en veiligheid. Vanwege de voor 
vergunningverlening en handhaving noodzakelijke professionaliteit en deskundigheid kan dit volgens 
het kabinet ook voor andere dan vuurwerkinrichtingen leiden tot herziening van de 
bevoegdheidsverdeling. Voorstel is dat de werkgroep de voortgang van de voorstellen op het punt van 
de normering en de aanzetten daarvoor van de zijde van het ministerie van VROM in de richting van een 
effectminimaliseringsbenadering nauwlettend volgt. 

Taak werkgroep: 
a. adviseren over implementatie in (inter)provinciale kring van aanbevelingen van de commissie— 

Alders; en 
b. wat betreft de normering respectievelijk de ontwikkeling van een 

effectminimaliseringsbenadering de aanzetten van het ministerie van VROM nauwlettend 
volgen. 

3. Externe veiligheid 

Uit het kabinetsstandpunt inzake de Commissie-Oosting en de brief van minister Pronk aan de 
Tweede Kamer van 6 maart jl. over de invoering van een registratieplicht risicosituaties gevaarlijke 
stoffen komen wat betreft dit onderwerp de volgende centrale aandachtspunten naar voren. 

a. Invoering registratieplicht risicosituaties gevaarlijke stoffen 
Bij brief van 6 maart jl. heeft het kabinet, als aangegeven, de Tweede Kamer geinformeerd over zijn 
besluit tot opstelling van een regeling registratieplicht risicosituaties gevaarlijke stoffen. Het kabinet 
wil deze regeling uiterlijk eind 2001 aan de ministerraad voorleggen en begin 2043 in werking laten 
treden. Het kan hierbij gaan om situaties waarbij gevaarlijke stoffen worden geproduceerd, verwerkt, 
opgeslagen of getransporteerd in zodanige hoeveelheden dat hierdoor sprake is van het risico van een 
zwaar ongeval. 
Kernpunt van deze regeling is dat gemeenten, provincies en de rijksoverheid een expliciete plicht 
krijgen om risico-informatie over risicovolle situaties waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken en 
waarvoor zij een beleidsverantwoordelijkheid dragen, te melden aan een in te richten centraal register. 
Dit register is voor een ieder te raadplegen en kan volgens het kabinet een belangrijk nieuw 
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instrument zijn ten behoeve van het beheersen van risicovolle situaties en het voorkomen van rampen. 
Het kan hierbij gaan om zaken die thans onder uiteenlopende wetten vallen zoals de Wet 
milieubeheer, de Wet op de ruimtelijke ordening, de Wet rampen en zware ongevallen, het 
Inrichtingen- en Vergunningenbesluit, het Besluit risico's zware ongevallen, de Wet vervoer 
gevaarlijke stoffen, de Mijnenwet etc. Naast de feitelijke registratieplicht, stelt het kabinet uitbreiding 
voor van de wettelijke plicht voor houders van risicovolle inrichtingen om gegevens over de risico's 
van die de inrichting te melden aan het bevoegd gezag. 
Het is voor het kabinet nog de vraag of de wettelijke basis voor deze registratie zal worden vastgelegd 
in één nieuwe zelfstandige AMVB of door wijziging of aanvulling van bestaande regelingen als het 
Besluit risico's zware ongevallen 1999. Over de kosten van uitvoering alsmede de hieraan verbonden 
bestuurs- en administratieve lasten vindt blijkens de brief reeds nader overleg tussen de betrokken 
partners plaats. 
Specifiek aandachtspunt wat betreft het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo) is tot slot voor de 
provincies de vraag hoe uitvoering te geven aan de regierol van provincies ingevolge dit besluit wat 
betreft dc beoordeling van veiligheidsrapportages voor grote industriële inrichtingen (raffinaderijen, 
chemische industrie). Over de noodzakelijke termijn voor een goede beoordeling van die rapportages 
vindt momenteel nader overleg plaats met VROM, BZK en SZW. 

b. AMvB "kwaliteitseisen externe veiligheid inrichtingen" en AMVB "Externe veiligheid van 
vervoer" 

In aanvulling op de registratieplicht voor risico's van gevaarlijke stoffen zal de Algemene Maatregel 
van Bestuur "kwaliteitseisen externe veiligheid inrichtingen" (zie hoofdstuk 3.3.kabinetsstandpunt) 
voorschriften gaan bevatten voor de afstemming tussen milieuvergunningen en wettelijke eisen met 
betrekking tot het houden van voldoende afstand of bestemmingsvoorschriften. Voor provincies 
hebben deze verbetervoorstellen — gelet op het feit dat zij slechts voor bepaalde categorieën 
inrichtingen vergunningverlenend gezag zijn — waarschijnlijk weinig consequenties, zij het dat bij de 
toetsing van bestemmingsplannen de aandacht wellicht scherper op deze koppeling kan worden 
gericht. Dit laat onverlet dat de werkgroep de voortgang van dit punt dient te blijven volgen. 
De AMvB "Externe Veiligheid van vervoer" zal volgens het kabinet de normen gaan aangeven, die 
gehanteerd gaan worden voor inrichtingen (risicobedrijven) en transport met betrekking tot het "risico 
voor de omgeving". Volgens het kabinet zullen `bronbeleid' (zoals milieuvergunningen, internationale 
regelingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en het verkeersveiligheidsbeleid) en ruimtelijke 
plannen aan deze normen getoetst gaan worden. 
Voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze beide AMvB's zal het ministerie van VROM in 
samenwerking met IPO en VNG .een overzicht vervaardigen van bestaande risicobronnen naar type. 
Hierbij zal tevens worden bezien of sommige risicobronnen zich lenen voor een meer op de effecten 
bij ongevallen gebaseerd beleid (van risico- naar effectenbenadering). 

c. Ontwikkeling actieprogramma voor rapportering over extern veiligheidsbeleid 
Het kabinet geeft in hoofdstuk 2.2. aan dat de transparantie van het veiligheidsbeleid kan worden 
bevorderd, als het gemeentebestuur jaarlijks in het openbaar rapporteert en aan de hand daarvan 
verantwoording aflegt aan de gemeenteraad over de aanpak van het externe veiligheidsbeleid. De 
opstelling van dergelijke rapportages lijkt ook voor provincies een zeer bruikbaar instrument om 
verantwoording af te leggen over zijn belangrijkste beleidskeuzes en de mate en wijze van 
handhaving. Omdat het element van handhaving en toezicht hierbij een belangrijke rol speelt, wordt 
dit punt nader uitgewerkt bij het thema handhaving. Zie ook de aandacht voor dit onderwerp bij het 
thema rampenbestrijding. 

Taak werkgroep 
a. Volgen van voortgang wettelijke vormgeving en wijze van implementatie van het centraal 

register risico's gevaarlijke stoffen; 
b. volgen van ontwikkelingen op rijksniveau rondom AMvB "kwaliteitseisen externe veiligheid 

inrichtingen" en "externe veiligheid van vervoer"; en 
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e. adviseren over uniforme opzet of raamwerk voor provinciale veiligheids— en 
handhavingsrapportages. Hierbij tenminste de volgende elementen betrekken: 
1. ontwikkeling van uniforme en transparante kwalitatieve normen rondom veiligheidszorg 

en handhaving; 
2. vormgeving/uitwerking ambtelijke en politiek-bestuurlijke verantwoordelijkheid voor 

handhaving op niveau Gedeputeerde Staten; 
3. uitwerking wijze van verantwoording en rapportering aan Provinciale Staten; 
4. hierbij meenemen de mogelijkheid van aansluiting op respectievelijk koppeling met hei 

landelijke risicoregister (zie verder ook punt 6). 

4. Rampenbestrijding 

Hoofdlijnen kabinetsstandpunt-Oosting 
De voorstellen van het kabinet tot versterking van de rol van provincies bij de voorbereiding van de 
rampenbestrijding kunnen als volgt worden samengevat: 
- in de Wet rampen en zware ongevallen (Wrzo) dient voor de Commissaris van de Koningin 

(CdK) de plicht te worden opgenomen tot toetsing van de kwaliteit van de beheersplannen van 
regionale brandweren, inclusief het recht om zonodig in plaats te treden wat betreft de wijziging 
of vaststelling van die plannen; 
vastlegging in de Wrzo van de plicht voor de besturen van de regionale brandweren om periodiek 
aan de gemeentebesturen en de CdK te rapporteren over de uitvoering van die plannen 
respectievelijk van de plicht voor de CdK's om aan de staatssecretaris van BZK te rapporteren 
over hun bevindingen ter zake; 
uitwerking van een eenduidig toetsingskader voor de uitvoering van deze beide taken door de 
gezamenlijke provincies; 
versterking van de rol van Provinciale Staten ten aanzien van de voorbereiding van de ram-
penbestrijding door bijvoorbeeld introductie van een periodieke informatieplicht over de toezicht-
houdende rol van de CdK; 
overleg tussen kabinet, IPO en VNG over de mogelijkheid van audits door derden inzake het 
verbeteren van het kwaliteitsstelsel voor het functioneren van de rampenbestrijding op lokaal en 
provinciaal niveau; 
intensivering van de multidisciplinaire samenwerking bij rampenbestrijding met als 
aandachtspunten: 
• overleg tussen BZK en de provincies over het voorstel meer territoriale congruentie aan te 

brengen in de indeling van dé hulpverleningsregio's; 
• opstelling van een kader voor risico-inventarisaties als basis voor de opstelling van 

rampenbestrijdingsplannen; en 
• verdere ontwikkeling geneeskundige hulpverlening bij ongelukken en rampen (GHOR). 

Voor de provincies is hierbij met name helderheid van belang over de vraag of de provinciale 
taken ingevolge deze wet met betrekking tot de integratie van meldkamers alsmede de 
voorbereiding en vaststelling van regionale planvormen zullen worden versterkt. 

Voorstellen kring van CdK's inzake versterking eigen rol 
De recent ingestelde werkgroep Veiligheid uit de Kring van Commissarissen heeft inmiddels 
eveneens zijn wensen en ambities inzake de versterking van de rol van de CdK voor dit terrein in 
beeld gebracht. Voor een deel overschrijden deze voorstellen de strekking en reikwijdte van het 
kabinetsstandpunt. Samengevat luiden deze ambities als volgt: 

1. Wijziging Wet Rampen en Zware Ongevallen 
- geef de CdK in plaats van GS de bevoegdheid tot toetsing van rampenplannen; 

geef de CdK de bevoegdheid de burgemeester tot vaststelling van een rampbestrijdingsplan te 
verplichten; 
neem in de WRZO de verplichting op om vastgestelde rampenplannen, rampbestrijdingsplannen 
en regionale beheersplannen periodiek te actualiseren; 
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noem een wettelijke termijn op waarbinnen de CdK deze plannen moet roetsen; 
neem voor gemeenten een wettelijke verplichting tot oefenen op (i.p.v. `bevorderen") en bepaal 
dat uitwerking in het regionale beheersplan moet plaatsvinden; 
bepaal in Besluit informatie rampen en zware ongevallen dat preventieve voorlichting over 
risico's in een gemeenten via het regionaal beheersplan uitgewerkt moet worden. 

2. Wijziging Brandweerwe►, Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en 
Politiewet: 
geef de CdK een wettelijke informatiepositie; 
geef de CdK een wettelijke vertegenwoordiging in besturen van deze gemeenschappelijke 
regelingen; 
geef de CdK een wettelijk recht om onderwerpen op de agenda van bestuursvergaderingen te 
plaatsen. 

3. ontwikkel toetsingscriteria voor rampenplannen, rampbestrijdingsplannen en regionale 
beheersplannen en leg deze wettelijk vast in een AMvB; 

4, nadere uitwerking van de wens om tot een samenhangende bestuurlijke rapportage over het 
regionale beheersplan te komen (wie rapporteert aan wie en over welke onderwerpen); 

S. wijziging ambtsinstructie CdK: 
wijzig het begrip "civiele verdediging" in "crisisbeheersing"; 
nadere uitwerking van deze taak als rijksorgaan-, 
nadere uitwerking relatie CdK/rijksinspecteurs (bepaal context waarbinnen en doel waarop 
samenwerking gericht dient te zijn); 
opnemen rol CdK als verlengde van minister BZK met betrekking tot functioneren van 
burgemeester, 
in het kader van de informatiepositie van de CdK moeten nadere afspraken worden 
gemaakt over het uitwisselen van informatie tussen de functionele kolom (rijksinspecties) en 
kolom van het openbaar bestuur. 

6. ontwikkeling van initiatieven door de CdK-kring om te komen tot een betere onderlinge 
afstemming tussen inspecties en een betere afstemming tussen de taakvervulling van de inspecties 
en provincies; 

7. het ministerie van BZK moet meer sturend optreden voor wat betreft de toepassing van de 
informatietechnologie in de rampenbestrijding; 

8. nadere uitwerking van fenomeen coordinerend bestuurder en onmogelijklieid tot mandatering van 
aanwijzingsbevoegdheid CdK aan deze bestuurder; 

9. burgemeesters en CdK moeten alleen belast worden met algemene taak te bevorderen dat 
handhaving van rechtsregels op met name het terrein van openbare orde en veiligheid de vereiste 
aandacht krijgt en met toezicht daarop. 

Voor een nadere toelichting wordt kortheidshalve verwezen naar de bijgevoegde notitie "Veiligheid 
en Handhaving; aanscherping positie Commissaris van de Koningin als zelfstandig bestuursorgaan. 

Taak werkgroep 
a. het - op basis van een advies van de kring van commissarissen van de Koningin — voorbereiden 

van een concept-IPO-standpunt over de aanscherping van de provinciale rol op het terrein van 
de rampenbestrijding voor het algemeen bestuur van het IPO op 28 september a.s.; en 

b. toezien op bespreking van dit concept-standpuntladvies in het werkoverleg tussen de 
bewindslieden van BZK en de kring van CdK's respectievelijk het bestuurlijke overleg tussen 
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kabinet, IPO en VNG over de implementatie van het kabinetsstandpunt-Oosting in het najaar 
van 2001. 
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5. Handhaving 

Uitgangspunten kabinetsstandpunt-Oosting 
Omdat het rapport van de commissie-Alders over vergunningverlening in relatie tot bestuurlijke 
handhaving eerst in juni 2001 openbaar wordt, bevat het kabinetsstandpunt over het rapport-Oosting 

weinig concrete aanbevelingen voor de versterking van de aandacht voor handhaving in het 
overheidsbeleid. Algemeen vertrekpunt voor de handhaving van beleid is dat het bestuur zijn priori-
teiten ter zake op basis van een risicoanalyse in een jaarlijks vast te stellen handhavingsplan dient vast 
te leggen, zijn belangrijkste beleidskeuzen democratisch legitimeert en daarmee de prikkels voor 
daadwerkelijke uitoefening van toezicht en handhaving versterkt. Een tweede belangrijk uitgangspunt 
is de wens beleid, uitvoering en toezicht in de ambtelijke organisatie zoveel mogelijk strikt 
gescheiden te houden. 

Gedachten inzake vormgeving provinciaal handhavingsbeleid 
De rol en de positie van het openbaar bestuur is de afgelopen decennia sterk veranderd. Hoewel 
handhaving op zich een klassieke overheidstaak is, speelt de uitvoering van dit aspect in de praktijk 
een steeds grotere rol. De organisatie van de handhaving is op dit moment sterk in beweging. In 
bestuurlijk opzicht is sprake van een ontwikkeling van directief beleid naar versterking van de 
aandacht voor partnership. In beleidsmatig opzicht verschuift de aandacht steeds meer naar het 
ontwikkelen van vormen van integrale handhaving. De organisatie en wijze van uitvoering van 
handhaving komt als gevolg hiervan eveneens in een ander licht te staan. 

Aandachtspunten voor verbetering provinciaal handhavingbeleid 
De werkgroep is van mening dat de provincies in het licht van deze ontwikkelingen de aandacht wat 
betreft de ontwikkeling van handhaving voor het terrein van de fysieke leefomgeving op de volgende 
punten dienen te richten: 

1. Opstelling van jaarlijkse handhavingsrapportages 
Transparantie en inzicht in de resultaten van handhaving c.q. de mate van naleving van beleid is 
volgens het kabinet en de gezamenlijke provincies van groot belang en dient binnen de provinciale 
beleids- en besluitvorming een eigen gezicht te krijgen. Als aanzet hiervoor kan worden gedacht aan 
uitwerking van een opzet voor jaarlijkse handhavingsrapportages voor de belangrijkste provinciale 
handhavingstaken. Hiermee kan worden gewaarborgd dat steeds scherp wordt omschreven: 
a. wat de handhavingsprioriteiten voor het betreffende planjaar zijn; 
b. wat de functie van handhaving als instrument op de diverse beleidsterreinen inhoudt; 
e. in hoeverre handhaving als sanctie-instrument moet dienen; en 
d. wie waarvoor verantwoordelijk is en welke ambtelijke inzet ~zakelijk is 
Aan de hand daarvan kan tegen het einde van een planjaar tevens worden getoetst: 
a. in hoeverre de beoogde handhavingsdoelstellingen (kwantitatief en kwalitatief) zijn gerealiseerd; 
b. welke capaciteit daarvoor daadwerkelijk is ingezet; 

e. of bijstelling van de beoogde doelstellingen, de beschikbare capaciteit en te behalen resultaten 
noodzakelijk is; en 

d. op welke punten de integraliteit van de handhaving moet worden versterkt.. 

2. Aandacht voor uitwerking aspect handhaving als politiek thema 

In verschillende provincies wordt momenteel gewerkt aan voorstellen voor een sterke prioritering en 
vergroting van de capaciteit voor handhaving als integraal onderdeel van de beleidscyclus. Uitwerking 
van een algemene visie op de omgang met handhaving in algemene en specifieke zin kan in sterke 
mate bijdragen aan een goede positionering van het handhavingsbelang in de provinciale beleids- en 

verantwoordingscyclus. Richting bestuurders kan dit worden gemotiveerd met de stelling, dat hiermee 
kan worden voorkomen dat bestuurders tussentijds of aan het einde van de rit politiek of bestuurlijke 
worden afgerekend op onhaalbare of onmogelijke handhavingsdoelstellingen of op onverwachte 

calamiteiten. Bijkomend voordeel is wellicht dat bij de start van een nieuwe zittingsperiode beter kan 
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worden gewaarborgd dat tijdig voldoende financiéle middelen voor ambitieuze 
handhavingsdoelstellingen beschikbaar worden gesteld 

3. Verant►voording aan Provinciale Staten over de resultaten van.handhavingsbeleid 
Als sluitstuk op de introductie van jaarlijkse handhavingsrapportages kan worden gedacht aan 
jaarlijkse verantwoording aan provinciale staten over de resultaten van handhavingsbeleid. De wijze 
en termijn van verantwoording, de vraag voor welke handhavingstaken hiervan sprake moet zijn en de 
reikwijdte van deze verantwoording dient helder door de werkgroep te worden omschreven. 

4. Heldere rollen en duidelijke loketten 
De beleidsmatige en bestuurlijke partners van de provincie hebben in verschillende hoedanigheden 
met de provincie te maken als het gaat om de handhaving. Soms als hiërarchische overheid 
(beleidsmatig), soms als gelijkwaardige partner, soms als zakelijke relatie en soms als toezichthouder. 
Het onderscheid tussen deze rollen is in de praktijk niet altijd eenduidig. De provincies moeten 
daarom hun handhavingsrollen voor de verschillende terreinen helder definiêren en daarvoor 
duidelijke loketten creèren. 

S. Meer stuurkracht door versterkt beleidsmanagement 
De werkgroep is van mening dat de kloof tussen beleid, bestuur en uitvoering moet worden gedicht 
door versterking van het beleidsmanagement voor het onderdeel handhaving. Alleen dan wordt de 
beleidscyclus daadwerkelijk gesloten. Hiertoe dient al in de fase van beleidsvoorbereiding zo helder 
mogelijk te worden vastgelegd wat de inzet en verwachte bijdrage is van de handhaving in het 
realiseren van de doelstellingen. 

ó. Integrale handhaving 
Als beleid steeds integraler wordt, zal ook handhaving als beleidsinstrument een steeds integraler 
karakter moeten krijgen. Toezicht op behoud en verbetering van de kwaliteit van het landelijk gebied 
door bijvoorbeeld versterking van de aandacht voor de uitvoering van milieuwetgeving, heeft weinig 
zin als daarbij niet tegelijkertijd ook wordt gekeken naar het aspect van de ruimtelijke ordening. 
Zolang hierbij geen sprake is van integrale wetgeving, zal de externe integratie van deze handhaving 
gestalte moeten krijgen door procedurele (timing), procesmatige (samenwerking) en organisatorische 
(goede intercollegiale informatievoorziening) 

7. Hen goede balans tussen de inzet van bestuursrecht en strafrecht 
Met de inzet van het bestuursrechtelijk handhavingsinstrumentarium kunnen beoogde beleids-
doelstellingen niet altijd dichterbij worden gebracht. Naast de inzet van bestuurlijke instrumenten als 
voorlichting en subsidies, is het in bepaalde gevallen wenselijk om een beroep te kunnen doen op de 
strafrechtelijke poot van het handhavingsinstrumentarium. Hierbij moet overeenkomstig de notitie-
Versteden worden voorkomen dat de rechter op de stoel van de bestuurder gaat zitten. 

8. Organisatorische positionering handhaving en toezicht 
Beleidsontwikkeling, vergunningverlening, toezicht en repressieve handhaving zijn geintegreerde 
schakels van de beleidscyclus. Een al te scherpe scheiding tussen het beleid, vergunningverlening en 
toezicht past daar niet bij. Toch moet ook de provinciale toezichthouder een onafhankelijke positie 
hebben, omdat deze primair handhaver en geen beleidsmaker of vergunningverlener is. Het ligt 
daarom voor de hand binnen de provinciale organisaties voor de verschillende handhavingstaken 
systematisch te bezien, of er een organisatorisch en functionele scheiding moet worden aangebracht 
tussen de "handhavingsorganisatie" en de "beleidsafdelingen/vergunningenbureaus. Als wordt 
besloten om (een deel van) het toezicht te plaatsen bunnen een vergunning/beleidsafdeling, zal het 
toezicht daarbinnen in elk geval separaat en transparant moeten worden georganiseerd. 
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9. Handhaving als vak apart 
Handhaving is zowel vanwege de specifieke bevoegdheden en taakstelling als de vereiste kennis en 
vaardigheden, een vak apart. Handhavers moeten enerzijds voldoende distantie kunnen houden ten 
opzichte van beleidsinhoudelijke afwegingen en mogen anderzijds niet teveel vervreemden van het 
beleid, omdat anders het gevaar dreigt van het ontstaan van eigen wetten en regels. Hiervoor dienen in 
de provinciale organisaties voldoende waarborgen te worden gecreëerd. 

Taak werkgroep 
het uitwerken van gerichte aanbevelingen voor de bovengenoemde aandachtspunten (zie ook punt 
3 van deze notitie). 

Den Haag, 14 juni 2001 
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Wijzigingen Actiepuntenoverzicht Kabinetsstandpunt Vuurwerkramp 
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actiepunt 

toegezegde einddatum 

verwachte einddatum 

verantwoordelijke org. 

betrokken organisaties 

contactpersoon 1 

contactpersoon 2 

stand van zaken 

relevante documentatie 

aandachtspunten 
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Database begripsdefinities 9 juli 2001 

Begripsdefinities voor actiepuntendatabase Vuurwerkramp Enschede 11 

In het standaard invulformulier wordt gevraagd informatie In te vullen per actiepunt. Om het een en 

ander in goede banen te leiden volgen hieronder definities van de in te vullen begrippen. 

Onderwerp Definitie: 

nummer: Het nummer van het betreffende actiepunt zoals vermeld in het 

algemene actiepuntenoverzicht. 

actiepunt:: De omschrijving van het actiepunt. (Oe tekst als in de bron) 

toegezegde einddatum 

verwachte einddatum: 

Datum van afhandeling bepaald in de bron. 

Reële datum van afhandeling, indien afwijking van toegezegde 

einddatum. 

Verantwoordelijke organisatie: De organisatie die de afhandeling van dit actiepunt coördineert, deze 

organisatie wijst iemand aan die verantwoordelijk is voor de uitvoering 

van het actiepunt. 

betrokken organisaties: Organisaties die middels overleg en/of uitvoering betrokken zijn bij dit 

actiepunt. 

contactpersoon 1: De persoon die door de trekker als verantwoordelijke is aangewezen 

voor afhandeling van dit actiepunt. Alleen deze persoon, ot zijn/haar 

plaatsvervanger, kan een wijziging van de stand van zaken 

doorgeven. We willen graag de volgende gegevens: 

Naam, voorietter(s), titel(s), functie, telefoonnummer, faxnummer 

(evt. mobiel tel. nr.), e-mailadres en werkplekadres. 

contactpersoon 2: idem, van de plaatsvervanger van contactpersoon 1. 

besluitvormingsgremia: Waar ligt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor wat betreft dit 

actiepunt. 

stand van zaken: De stand van zaken betreffende een actiepunt omvat activiteiten die 

reeds afgerond zijn. Bv. overleg dat heeft plaatsgevonden, stukken 

die zijn geschreven, actie die is ondernomen en of de Tweede Kamer 

is geinformeerd over de gang van zaken. 

aandachtspunten: - Reden voor vertraging van afhandeling van actiepunt, 

- onverwachte complicatie bij afhandeling van actiepunt. 

relevante documentatie: Hieronder wordt verstaan: 

. notitie, 

• plan van aanpak, 

• brief aan de Tweede Kamer, 

• eindprodukt, 

• schriftelijke bevestiging van afronding van het actiepunt 
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Inhoudsopgave kabinetsstandpunt Vuurwerkramp Enschede 

1. Inleiding 

1.1 Onderzoek naar de vuurwerkramp 

1.2 Rijksoptreden na de vuurwerkramp 

1.3 Leeswijzer 

2. De rijksoverheid en de vuurwerkramp 
2.1 VerantwoordeGjkheidsverdeling 

2.2 De rijksoverheid 

2.3 Verantwoordelijkheidsverdeling veiligheidsbeteid 

2.4 Regelgeving, toezicht en handhaving 

3 Vuurwerk, vergunningen en externe veiligheid 

3.1 Vuurwerkbeleid 

3.1.1 Huidige regelgeving 

3.1.2 Ontwerp-Vuurwerkbesluit 

3.1.3 Internationale initiatieven 

3.1,4 Transport 

3.1.5 Besluit risico's zware ongevallen 1999 

3.1.6 Arbeidsomstandighedenbesluit 

3.2 Vergunningenbeleid 

3.2.1 Huidige situatie 

3.2.2 Vergunningen en bestemmingsplan 

3.2.3 Toezicht op rijksniveau 

3.2.4 Registratieplicht 

3.3 Externe Veiligheid 

3.3.1 Verantwoordelijkheidsverdeling externe veiligheid 
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September 

3 t/m 7-9-2001 
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brief uit naar de verschillende departementen en betrokken organisaties met het verzoek intern de stand 

van zaken te inventariseren met betrekking tot de actiepunten 

• schriftelijke terugkoppelinq vragen vóór 15 augustus, 12-00 uur. 
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Departementen 
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Projectgroep 
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Bestuurlijk 
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Taskforce 5-9-2001 • bespreken ambtelijk concept voortgangsrapportage, uitgebreide Inhoudsopgave 

• eventuele knel - nten en besli ,• unten voorle sen 
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251 / '•, 1 cl r-3 

Piketverslag 12,13 en 14 mei 3000 FV" OUWELIJK 

12 mei  
17,50 uur 
VWS, ̀10.2.e , informeert naar de brand in Drachten. Du. Aangegeven dat ik ANP zal opstarten en 
zsm térugoei. 

18.00 uur 
Dzz. kgg. ANP meldt geen bijzonderheden. Het RIVM is metingen aan het verrichten. 

18.15 uur 
Het NOS journaal van 18.00 uur meldt dat prins Bernhard op de intensive care ligt en wordt beademd. Dit 
zou een gevolg zijn van neurologische complicaties na zijn darmoperatie. 

18.15 uur 
Dzz. „10,2, e Í geprobeerd thuis te bellen. Was niet thuis. 

18.17 uur 
110.2 el meldt dat hij het nieuws over prins Bernhard heeft gehoord en verzoekt om l te informeren. 

18.20 uur 
Dzz. { l geïnformeerd. 
18.25 uur 

verzoekt om DG Q,2.ë--]  ta informeren. 

Dzz. DG geinformeerd. 1 0,2,e' -

18.28 uur 

verzoekt om1 0,2;e ) te informeren, 

Dzz. j10.2. e 

18.35 uur 

i opgepiept. 

Geen reactie van (10.2.e • Haar via haar GSM wel te spreken gekregen. Dzz. kgg. nieuws prins 
Bemhard. Zij vraagz~ze noen als hij komt te overtijden. Dzz. gezegd dat dan draaiboek CP-100 van 
start gaat Zij vraagt of het NCC het CP-100 draaiboek tot de beschikking heeft. Dzz, bevestigend 
geantwoord. 

22.30 uur 
ANP maakt om 21.30 en 21 .55 uur melding van het feit dat er giftige stoffen zijn vrijgekomen nav de brand 
in Drachten. Minister van LNV heet vergaande maatregelen geadviseerd zoals koeien op stat, gras apart 
inkuilen, melk apart ophalen en geen groente eten uit eigen tuin. 

22.40 uur_ _ 
VWS, 4'.e 

22.45 uur 

, dzz kgg. 

Inspectie Brandweer, 1 '. 2..e ' j dZz, kgg. 

22,45 uur 
VROM opgepiept. Reageert om 22.55 uur. Dzz. de 2 ANP-berichten toegefaxi 
10:2'.e J is eventueel bereikbaar onder nummer•1.0.1e°° 

23.00 uur 

' 0.2.e VWS, geeft zijn bereikbaarheidsnummers door. 
j10.2,e 
j1 0.2.e 
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13 mei 
01.45 uur  
0.2:e - I meldt dat haar pieper afgaat. Dzz, aangegeven dat dat komt omdat ik haar om 18.30 uur al 

nao opgepiept. Er is nog geen aanvullende informatie over prins Bemhard. 
(N.D. Persoonlijk kreeg ik de indruk dat zij haar pieper thuis had laten liggen terwijl zij dienst heeft.) 

08.45 uur  
0.2.e van de provincie Friestand, vraagt of hij in contact kan worden 

géórácnt mét iémana Ván CNVatede CdK van Friesland kan briefen. Om 10.00 uur is er een 
voorlichtingsbijeenkomst in DmchtenY10.2.e - • 

r• 
08.50 uur 
Dzz. via meldkamer piketvoorlichter van LNV laten piepen. 

09.00 uur 

11012.e   
g•eDeuren. 

} van LNV meldt zich. Dzz. gevraagd of zij contact op wil nemen met 10.2.e•. Zal 

09.10 uur 
Dzz kabinet CdK Friesland op laten piepen. 

09.15 uur  
`l 0.2', e kabinet CdK Friesland meldt het volgende: 
áózïr•oë tsó5t nwind ten tijden van de brand is ten Westen var! Drachten een gebied van 3 gemeenten in 
de rook komen te liggen. Regionale Brandweer en RIVM hebben metingen verricht. lom LNV is een 
noodverordening ingesteld. 
LNV heeft vergaande maatregelen geadviseerd (zie melding 22.30 uur) 
Gisteravond is om 22.30 uur een informatiebijeenkomst geweest en vanochtend om 10.00 uur is de 
volgende bijeenkomst met de 3 burgemeesters en de CdK. De bijeenkomsten zijn vooral gericht op de 
boeren. 

09.20 uur 
DDC. J1 0.2.e 

13.15 uur   

VWS, 10-,2.e 

op de hoogte gesteld. 

informeert naar de laatste stand van zaken. Dzz. kgg. Bovengenoemde informatie en 
dat ik vCraër niet oeschik over andere informatie dan van de media. Het RIVM is nog steeds bezig met 
metingen en vanmiddag zullen zij aanvullende informatie geven. 

14.15 uur 
VWS..1 0 2 e 4 meldt dat hij piket heeft over genomen van j1 0,2.e 10.2.e maakt 
zich toch é ií zirrs zogen over de situatie in Drachten en graag meer informatie. Dzz. aangegeven dat ik 
die niet heb. Wellicht dat zij via hun eigen netwerken en VROM en RIVM meer informatie kunnen krijgen. 
Dzz. tevens het nummer van de meldkamer van LNV doorgegeven. 

14.37 uur 

VWS, (10.2,e heeft met het RIVM gesproken. De situatie is toch wat zorgwekkend. Er is een 
heleàderveert•r<frfc van - verfresten tot lijm en van computerschermen tot TL-buizen. Vanmiddag komt het 
RIVM met een nadere risicoanalyse. VWS bedenkt of zij wellicht er verstandig aan te doen om een 
persbericht voor te bereiden en uit te laten gaan. 

14.37 uur  
*0',2 e Friesland meldt dat om 11.30 uur nog een persconferentie is geweest. Er is nu een 
nstoogeorëd-Vastgesteld en iedereen die daar binnen woont is op de hoogte gesteld. 
Dzz. kgg. Informatie van VWS. 
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16.00 uur 
— ,..-i, Friesland, heeft gehoord dat de lokale autoriteiten ook een persbericht willen laten uitgaan 

óver ae-vom gezondheidsaspecten. Wellicht handig om dit te eo8rdineren met VWS zodat een verftaal 
naar buiten wordt gebracht. 
Dzz. het nummer van de meldkamer van WVS doorgegeven. il 0.2.e 
semafoonoproep. 

reageerde niet op de 

16.40 uur tot 18.30 uur 
EXPLOSIE IN VUURWERKFABRIEK TE ENSCHEDE. 
PIKETRAPPORT STAAT AL IN MBS 

18.30 uur tot 01.00 uur OPGESCHAALD 
ZIE MBS 

14 mei  
01.00 uur 
Informatieoverdracht van,10.2.e  f 
Bijstand is geregeld: 
3x1 peloton ME van Drenthe, Gelderland NO en Limburg N. dienstverband van 07.00 tot 19.00 uur, 
7 hondengeteiders van Gelderland Midden, 
De RMC Oost van NATRES heeft vandaag 50 mensen ingezet en zet morgen 50 mensen in ZONDER 
bijstandsaanvraag. 
10,2,e 7 is kortgesloten met DCBC om 2 koelwagens te regelen. Zij waren nog niet 
heremaarKraár met ce maten en dergelijke. Misschien moeten het er ook wel 4 worden_ 
Er is VT geregeld voor MP Kok_ voor morgen. 
Overige informatie is per fax gezonden. 

01.05 uur 

•,0. .e  , Flevoland, meldt dat gevraagde bijstand AE geregeld Is, 10 personen van 07.00 tot 19.00 

01.15 uur _ 
Amsterdamr10 2.e ^•. meldt dat alle festiviteiten van zondag in het Olympisch stadion zijn afgelast 
ivm de ramp-ir Erf ctneae. 

01.25 uur 

01.25 uur 

[10. 2 . e 

vraagt of hij incontact kan komen met 10..2 ;@ 
Bens. Dzz. het nummer van DCBC gegeven. 

DCBC. Het gaat over de stalling 

KLPD, vraagt of hij in contact gebracht kan worden met een persvoorlichter om een 
stuNe preventieve voorlichting te regelen. Er dient dringend een omroepgedaan te worden aan de 
burgers om morgen vooral niet naar Enschede af te reizen, 110.2_e Lt[0-zelf_al contact-oebad_ 
met het NOS en zij stonden niet onwelwillend tegenover het verzoek; 02.,.e 
r l 

01.28 uur 
Dzz. aan j10.2.e 10.2.e Gevraagd of zij contact wit opnemen met 0.2,e ;. 

01.30 uur 

10.2.e J. DCBC medlt inzake de koelwagen voor het RIT het volgende: 
Llsóëtrrtëscómbinaties, elk 20 fooi lang, worden nu op een vrachtwagen geladen om richting Twente af te 
reizen. In opdracht van het RIT zullen de containers op vliegbasis Twente in Hangar 9 buiten neergezet 
worden. 
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01.45 uur 
í10.2.e 1 Buitenlandse Zaken meldt het volgende: 
oe rveoenanosé amc•ass•irae ïn C; ada (Otowa) wondt momenteel overspoeld door telefoontjes van 
verontruste Nederlanders die in Canada wonen. Zij kunnen vanuit het buitenland het 0800-1100 niet 
benaderen. De piketambenaar van de ambassade in Canada vraagt aan BuiZa hoe zij wet informatie 
kunnen krijgen. 
Dzz. aangegeven dat ik dit zal navragen. 

01.48 uur 
Du. de vraag van Bu!Za bij 10 ,2,0 -• . `_ • , VWS voorgelegd. Men Is bezig een Intemetpagina te 
openen. Nog riet bekend wannQér áïé geopend gaat worden. 

01.50 uur  
h 0 2 e DCBC meldt het volgende: 
á Z-Kdelbor tainèrs worden nu op een vrachtwagen geladen en vertrekt binnen het uur naar Twente. Zij 
zullen daar uiterlijk om 04.30 uur aankomen. Dat tijdstip is door het RIT aangegeven dat zij dan willen 
beginnen. Eventueel heeft DCBC nog 2 koelcontainers beschikbaar. 

01.55 uur 
VWS, M 0,2.e meldt dat het niet zoveel zin heeft om een nummer van VWS te geven omdat zij 
vanag Ot3-Go uur vdneCig overgaan op het externe calicenter. Nu zijn er nog 10 lijnen rechtstreeks naar 
VWS maar die gaan dus ook over naar het caticenter. Over de Intemetpagina kon 10.2. e _  J nog 
niet veel meer vertellen. Wel kunnen zij kijken op pagina www.minvws.nl. Daar staat in ieder geval 
informatie over de ramp op. Ook kunnen zij de nummers 053-4818921 of 925 proberen. Dit zijn nummers 
van een callcenter in Enschede of in omgeving. Daar zitten 15 mensen met 3 fijnen. Hij geeft toestemming 
om deze nummers uit te geven. 

e ) geeft als optie om het via het NCC te laten lopen omdat het NCC toch 24-uur per dag 
open is. Dzz. uitgelegd dat daar geen sprake van kan zijn. Het NCC geeft geen informatie aan burgers. 

02.00 uur 
Dzz. kgg. Bovenstaande informatie aan Q;.. van meldkamer BuiZa. •10.2.e geeft aan dathet 
probleem niet alleen gemeld is door Canada. HyWeeft onder andere al gesproken met Berlijn, Suriname, 
Frankrijk en Argentiniè. Hij vraagt of dit nummer eventueel ook aan andere ambassades mg worden 
uitgegeven. Dzz. toestemming gegeven. Maar gevraagd daar spaarzaam mee om te gaan. 

02.05 uur 
Dzz. nogmaals bijl 0.2.e de aandacht gevestigd op het probeem met het buitenland.  

geeft àan out net o53-nummer dan maar uitgegeven moet worden. 

02.10 uur 
Dzz. de GSM voicemail van 1'0.2.e j ingesproken om de laatste informatie van 1.0.2.e I 
mee te geven. 

02.25 uur 
Dzz. naar nummer VWS gevraagd 11 0,2.e 

04.38 uur 

•• 

Het Rode Kruis heeft zich afgemeld bij het NCC via de meldkamer van BZK. 

05.15 uur  

G.2.e DCBC meldt het volgende probleem. Hij is benaderd door NATCO over de inzet van 
militairen-0'i G ir=cie (50 personen) van RMC Oost zou vandaag het Delta-cie gaan aflossen. Nu heeft 
men echter gehoord dat de Golf-cie vandaag ingezet zou gaan worden voor het afzetten van het 
rampterrein. Het Golf-cie is daar echter niet toe bevoegd. Dat mag alleen Kmar of politie doen. Een 
oplossing zou kunnen zijn dat de Golf-cie dit werk onderbegeleiding van politie of kmar gaat doen. 
Een ander probleem is dat het NATCO heeft gehoord dat nog eens extra 50 tot 60 militairen ingezet zou 
gaan worden. 

Defensie wil hier graag over spreken met het PCC maar kan ze niet bereiken. Dzz_ aangegeven dat het 
PCC gestoten is tot 08,00 uur gesloten is. 

05.28 uur 
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Dzz. met„„'1 0.2.e 

05.55 uur 

gesproken van het kabinet Overijssel. Hij zal contact opnemen met Defensie. 

Bewaking BZK meldt dat er een fax is binnengekomen van Twente met het bijstandsverzoek voor 2 
pelotons Kmar. Beide voor een dienstverband van 12 uur. Aanvangstijd eerste peloton wordt niet vermeld. 
Tweede peloton zou om 24.00 uur moeten beginnen. 

06.05 uur 
Gesproken met DCBC, 11 0. 2 e 
worden: 

DCBC geeft aan dat de taakstelling van de Golfde zou 

politieondersteuning en bewaking van gebouwen en bezittingen. Hiertoe is het Natres helemaal niet 
bevoegd. Dit mag alleen de Kmar. Een oplossing zou zijn om de NATRES te laten blijven totdat zij afgelost 
zouden kunnen worden door de Kmar. Om 08.00 uur zou de oorspronkelijke aflossing gaan plaatsvinden. 
Dzz. aangegeven dat ik zojuist een bijstandsaanvrag vanuit regiopolitie Twente heb ontvangen voor 2 
pelotons ME van de Kmar. Dzz. aangegeven dat ik de aanvraag eerst ga verifieren bij de provincie en ais 
inderdaad blijkt dat extra bijstand nodig is, ga ik in overleg met FHNCC of het geen ME van de politie moet 
worden. 
DCBC geeft aan dat indien de Kmar zou moeten komen zij dit zo snel mogelijk wit horen. 

06.10 uur 
jl 0.2.e Overijssel meldt het volgende nav ons laatste gesprek. Er is GEEN sprake van een extra 
inzet-v-án-zio tot 60 militairen. Het betreft alleen de aflossing van het Delta-cie. Het Golf-cie zou alleen de 
taken overnemen van de Delta-cie. Het Delta-cie ondersteunt momenteel de politie en werkt in de nabije 
omgeving van de ME. 
Dzz. kgg. dat ik zojuist een aanvraag voor 2 pelotons ME van de Kmar heb ontvangen. Daar wist Aa z,e 

nog niets van. Sterker nog. Hij had de informatie gekregen dat er geen extra bijstand nodig is_ 
:—gevraagd of Overijssel de aanvraag ondersteund en of aangegeven kan worden of het ME van politie 

kan zijn of waarom specifiek Kmar. Wordt over teruggebeld. 

06.15 uur 
Met DCBC gesproken. jl 0.2. e  . Aangegeven dat er geen sprake is van EXTRA Inzet NATRES 
maar alleen van aflossing van hHfDelta-cie. Dzz. de taakomschrijvng gemeld zoals „10..2.e j hierboven 
heeft omschreven. 10,2.e j geeft aan dat dat nog in de gedoogzone valt. 
Maar formeel gezien zóu aé Kmár• làár naartoe moeten en niet de NATRES. 
Over inzet Kmar is nog nadere informatie dan dat Overijssel nog steeds de aanvraag aan het verifieren is. 

07.05 uur 
'10.2e ' ), Overijssel, ondersteunt de bijstandsaanvraag van 2 extra peloton ME, Hoeft niet expliciet 
•ímár ïé zyn. Werd om gevraagd omdat ze al contact hadden gehad met RMC Oost. Dzz. aangegeven dat 
het waarschijnlijk politie gaat worden. Het eerste dienstverband begint om 12.00 uur tot 24.00 uur. 

07.08 uur 
Dzz. bijstandsaanvraag met DDC besproken. Ook is van mening dat het politie moet worden. Eerst 
maar Zuid-Holland en Noord-Holland vragen omdat zij veel pelotons hebben. 
Dzz. aangegeven dat dan nog wel naar de diensttijden gekeken moet worden omdat dan met reistijden de 
arbeida-wet wordt overtreden. 

07.10 uur 

,TD.2.e j. DCBC dzz. kgg, geen Kmar maar politie. DCBC vraagt aandacht voor het volgende: 
r►óseaé-Kril-OMfe dagen verder? 
- zijn de 2 pelotons de aflossing voor de NATRES of is dit extra? 
Dzz. aangegeven dat het uitgezocht wordt. 

07.18 uur  

e 
heden. 

Kabinet CdK gevraagd voor bijstand ME voor het dienstverband 12.00 tot 24.00 uur 

07.18 uur 

Beveiliging BZK meldt dat er een fax is binnen gekomen over bijstand ME. Is waarschijnlijk dezelfde fax als 
de vorige. Dzz. kgg. Iaat maar liggen tot 08.00 uur. 
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07.20 uur 
Dzz. bijstand aangevraagd aan Noord-Hofland,10 ,2, p]. voor het dienstverband 24.00 tot 12.00 uur 
Wordt over teruggebeld. Hji vraagt of de verbináirigscommandoauto ook mee moet omdat zij om 
verbindingsmiddelen vragen. Dzz. kgg. wordt uitgezocht. 

07.25 uur 
il 0.2.e j AZ vraagt naar laatste sitraps. Dzz. kgg. vannacht zijn er geen sftrap meer gekomen. Dzz_ 
kgg-laatste svz. Hij wil schriftelijke informatie ook graag toegefaxt krijgen op 10.2. e 1 

07.30 uur  
0.2, e , Overijssel, meldt zich. Dzz. kgg. dat bijstand geen Kmar wordt maar politie. ZH en NH zijn 

cocen gevraagd. ZH voor 12.00 tot 24.00 uur en NH van 24.00 tot 12.00 uur de volgende dag. 
02'e geeft aan datde Kmaral aanwezig is in het RMC en dat zij het Delta-cie af zouden gaan lossen 

óm-i 2-. uur. 
Dzz. aangegeven jammer maar teelaar houden we ons aan de regels. Zolang politie Nederland nog niet 
uitgeput is, wordt ME geleverd door de politie en niet door de Kmar. (in vriendelijke bewoordingen) 
q.e 2 ,e 1 zou dit gaan communiceren. Overigens lost het Golf-cie niet het Delta-de af. Maar het Delta-

cie irs ï5tior éigen mensen (dus ook van Delta-cie) afgelost. Om 12.00 uur ouden zij dus agelost worden 0 

door de Kmar. Wordt nu dus politie. 
is tot 08.00 uur bereikbaar op nummer:10,2,e f. Om 08.00 uur gaat het PCC open. 

07.32 uur 
meldt dat de bijstand geregeld is. Haaglanden levert 1 peloton. 

07.35 uur  
Q 2 << è , , Haaglanden vraagt naar contactpersoon. Dzz. kgg. 140.2.e 

07.50 uur 
DCBC, M ` , _ : , ' ' ; J kgg. Golf-cie lost niet het Defta-cie af. Is met eigen mensen van Delta-cie 
gebeurd-De Z-0-é15t'o••ïe nu geregeld worden daarvan lost 1 peloton ME van politie de Delta-cie om 
12.00 uur af. 

08.00 uur 
•02e- '-- ', NH meldt dat ME geregeld is. Kennemerland levert_ 

Om 08.05 uur is geschakeld. 

BELANGRIJK BIJ OVERDRACHT EN VERDER OP TE PAKKEN: 

• 2 EXTRA PELOTONS ZIJN GEREGELD. ZH LEVERT HEDEN VAN 12.00 TOT 24.00 UUR. NH 
MORGEN VANAF 24.00 UUR TOT 12.00 UUR. 

• LET OP ATW Bij BIJSTAND ME VANUIT ZH EN NH (nog geen commentaar gekregen overigens) 
• DCBC WIL WETEN HOE NU VERDER IN DE KOMENDE DAGEN? 
• PCC OVERIJSSEL WIL GRAAG SCHRIFTELIJKE BEVESTIGING DAT DE 2 EXTRA ME PELOTONS 

POLITIE WORDEN EN GEEN KMAR' 1111,11 

• 10,2.e _ J WIL SCHRIFTELIJKE SITRAPS GRAAG TOEGEFAXT KRIJGEN OPr10.2.e 
• N~AAGT OF-DE VERBINDINGSCOMMANDOAUTO OOK MEE MOET OMDAT GEVRAAGD 
WORDT EIGEN VEBINDIGSNMIDDELEN MEE TE NEMEN. NOG NIET NAGEVRAAGD BIJ 
OVERIJSSEL. 

• Ï10 2.e . - ' , KAN NOG TERUGBELLEN. SVP INFORMATIE MEEGEVEN VAN MELDING 01.50 
LOK 
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15 mei  
00.00 uur 
Informatieoverdracht van 10.1e   
Er zijn geen openstaande icip• nten. 
Indien een dienstverband bijstand brandweer gecancelled wordt, wordt 24 uur van tevoren gemeld. 
Er zijn wat verschuivingen geweest in de bijstand politie ME. Laatste svz duidelijk gemaakt. 
DCBC meldt zich morgenochtend om 07.30 uur met een overzicht van de daadwerkelijke inzet van 
Defensie. 
Om 07.30 uur wordt geschakeld. 
Overige informatie per fax ontvangen. 

00.10 uur tot 00.30 uur 
Met 10. 2.e ' 
AZ ën net-N 

j gesproken en de eerste telefonische contacten gereconstrueerd.. 
neoben 4 keer contact gehad tussen de eerste melding en de opschaling: 

17.40 uur AZ vraagt om informatie; 
17.50 uur AZ meldt dat hij HRVD gaat informeren en vraagt of het NCC haar minister gaat informeren. 
bzz. aangegeven dat wij dat pas doen als hij meer informatie hebben. 
18.10 uur AZ meldt dat HRVD de minster van BZK al heeft op de hoogte heeft gesteld. Dzz. kgg. zojuist 
contact gehad met het RCC. Men spreekt van 100 doden. 
18.20 uur Dzz. contact opgenomen met•'0.2,e '  ). Kgg, dzz. contact gehad met PCC en zij spreken 
in orde van grootte van 10-tallen doden en gëén Tuu. 
110:2.e  
neooenen 

, had de tijdstippen niet nauwkeurig genoteerd en bleek zich achteraf wat in de tijd vergist te 

Het contact van 17.50 uur en 18.20 uur staat niet in het eerste rapport in het MBS. 

00.35 uur 
Beveiliging BZK meldt dat er een fax is binnengekomen van Hoofd IEM over aanwezigheid asbest op 
rampterrein. Het zijn 3 pagina's. Dzz. niet door laten faxen, Indien alsnog nodig, meld ik mij bij de 
meldkamer. 

06.25 uur 
Beveiliging BZK meldt dat er een aanvullende bijstandsaanvraag ME is binnengekomen. Het gaat om de 
volgende dienstverbanden: 

maandag 15 mei 1 peloton ME van 12.00 tot 20.00 uur: 
maandag 15 mei 1 peloton ME van 20.00 tot 08.00 uur; 
dinsdag 16 mei 2 pelotons ME van 12.00 tot 24.00 uur; 
dinsdag 16 mei 1 peloton ME van 20.00 tot 08.00 uur, 
maandag 15 mei 6 beredenen KLPD van 12.00 tot 20.00 uur. 
Gecoördineerd wordt doorij 0,2 ,e'  j en verzocht wordt contact met hem op te nemen. Fax is afkomstig 
van,f0. Z ë 
Kmà —,Utre-cnt-én-Cfiburg-Noord zouden zich al aangeboden hebben. 

06.28 uur 
Dzz. verficatie bijstandsaanvraag voor Enschede gevraagd bij 1 O..2.e •-

06.40 uur 

10_.á.e 
10.2.e 

meldt dat zowel hij als,1 0.2.e -] niet op de hoogte zijn van de aanvullende aanvraag, 
verzoekt ons om nog VEEN áctié te ondernemen totdat hij heeft teruggebeld. 

BELANGRIJK BIJ OVERDRACHT EN VERDER OP TE PAKKEN: 

• HET CRYPTOKAARTJE LIGT IN HET SLEUTELKASTJE 
• FAX BINNEN GEKOMEN, 3 PAGINA'S, OVER AANWEZIGHEID ASBEST 
•, UITGEZOCHT WORDT STATUS BIJSTANDSAANVRAAG VAN 06.25 UUR 

7 


