
Bijiage III - Inventarislijst relevante documenten Vuurwerkramp Enschede 2000

Beoordeling Wob- AfzenderNr. Datum Documentnaam Ontvanger
grond

5 juni 2001 Notitie Bestuurlijk overleg 
Uitvoerinq actiepunten Enschede

[...]1 Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Staatssecretaris BZK

2 5 juni 2001 Nota voorbereiding bestuurlijk 
overleg d.d. 6 juni 2001 en 
geannoteerde agenda

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Minister BZK

3 12 maart 2001 Concept verslag bestuurlijk 
overheden-overleg d.d. 12 maart 
2001 n.a.v. de aanbevelingen van 
de Commissie Onderzoek

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e.

Vuurwerkramp
13 juli 2000 Nota Inspectieonderzoek 

vuurwerkramp en de relatie met 
bet OM

4 Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e dgOOV Minister BZK 
Staatssecretaris BZK

5 Nota/Samenvatting rapporten 
bureau Adviseur

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e

Milieuvergunninqen
10 oktober 
2000

Mail Werkgroep Enschede 10/10 
en Plan van aanpak 
kabinetsstandpunt vuurwerkramp

6 Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e. [...] Deelnemers Werkgroep 
Enschede

25 mei 2000 Agenda projectgroepoverleg 
Fireworks

7 Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Deelnemers projectgroep

Verslag projectgroep Fireworks8 24 mei 2000 Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Deelnemers projectgroep

9 24 mei 2000 Memorandum Gedeeltelijk
openbaar

[...]10.2.e [...]
informatieverstrekking

10 15 mei 2000 Notitie opslag vuurwerk Gedeeltelijk
openbaar

[...]10.2.e dBRB

11 10 november 
2000

E-mail informatie over 
feitenreconstructie t.b.v. MP

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e [...]

12 22 mei 2000 Aanbieding agenda IBT 23 mei 
2000 en verslag IBT 17 mei 2000

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Secretaris IBT Leden IBT

13 Aanbieding geannoteerde agenda 
IBT-vuurwerkramp 13 juni 2000 
en Plan van Aanpak 
Rijksinspectieonderzoeken______

9 juni 2000 Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e. Secretaris IBT Leden IBT



23 mei 2000 Agenda IBT dinsdag 23 mei 2000 
inclusief bijiage 2

14 Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Leden IBT

15 19 mei 2000 Informerende Fax van VWS aan Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e VWS BZK
BZK over brief aan college van 
burgemeester en wethouders van 
Enschede over nazorq

16 13 juni2000 Notitie over nazorg Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e BZK Leden IBT

01 november 
2000

Mail Actiepunten vuurwerkramp17 Gedeeltelijk
openbaar

[...]10.2.e [...]

18 23 augustus 
2000

Uitnodiging, agenda en stukken 
IBT-Inspecties vuurwerkramp d.d. 
28 augustus 2000

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Projectleider Vuurwerkramp Leden IBT-Inspecties

20 September 
2000

19 Uitnodiging, agenda en stukken 
IBT-Inspecties vuurwerkramp d.d. 
27 September 2000

Gedeeltelijke
weigeren

10.2.e Projectleider Vuurwerkramp Leden IBT-Inspecties

20 19 oktober 
2000

Uitnodiging, agenda en stukken 
IBT-Inspecties vuurwerkramp d.d. 
30 oktober 2000

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Projectleider Vuurwerkramp Leden IBT-Inspecties

21 23 november 
2000

Uitnodiging, agenda en stukken 
IBT-Inspecties vuurwerkramp d.d. 
29 november 2000

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Projectleider Vuurwerkramp Leden IBT-Inspecties

22 20 december 
2000

Planning bijeenkomsten IBT- 
Inspecties 2001 en conceptagenda 
bijeenkomst d.d. 8 januari 2001

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Projectleider Vuurwerkramp Leden IBT-Inspecties

23 20 december 
2000

Activiteiten Project Vuurwerkramp Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Projectleider Vuurwerkramp Leden IBT

25 5 februari 2001 Brief annuleren bijeenkomsten 
IBT-Inspecties Vuurwerkramp

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Project Vuurwerkramp Leden IBT-Inspecties

26 18 juli 2000 Brief aan college van b en w 
Enschede over opzetten 
registratiesysteem

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Ministeries van BZK en VWS College van B&W 
Enschede

27 23 mei 2000 Fax en Brief aan college van b en 
w Enschede over cobrdinatie

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Project Vuurwerkramp College van B&W 
Enschede

inspectie-onderzoeken
28 10 november

2000
Aanbiedingsbrief rapport "De 
Toekomst van de

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Gemeente Enschede Staatssecretaris BZK



rampenbestrijding en het 
risicomanaqement"

29 28 febmari 
2001

Transscript Gesprek NOVA d.d. 28 
februari 2001 - S.E. Fireworks

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e

30 Memorandum Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Gemeente Enschede Burgemeester Enschede
(incidentenbestrijding) t.b.v. 
burgemeester - inclusief schema's

15 maart 200131 Mail - raadsmeerderheid Enschede Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e [...] [...]
eist aftreden VVD-wethouder

32 16 maart 2001 Aanbiedingsbrief raadsvoorstel 13 
maart 2001 inclusief bijlaqen en

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Gemeente Enschede Staatssecretaris BZK

33 Samenvatting van 
raadsbehandeling en bijdragen 
verschillende raadsfracties

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e BZK

34 29 mei 2000 Aanbieding agenda en stukken 
IBT-Inspecties d.d. 30 mei 2000

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Project Vuurwerkramp Leden IBT-Inspecties

35 18 mei 2000 Agenda projectgroep Fireworks en 
verslaqen

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Project vuurwerkramp

Verslag terugkoppeling aan 
minister van BZK

36 18 mei 2000 Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Project vuurwerkramp

37 18 mei 2000 Verslag projectoverleg Fireworks Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Project vuurwerkramp

38 18 mei 2000 Agenda projectgroep Fireworks Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Project vuurwerkramp

39 17 mei 2000 Rapport bericht - aandacht voor 
traumaverwerkinq ME-personeel

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Nationaal Coordinatie 
Centrum

40 17 mei 2000 Rapport bericht - 
traumaverwerkinq ingezette ME- 
pelotons

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Nationaal Coordinatie 
Centrum

41 16 mei 2000 Agenda beleidsteam BZK 16 mei 
2000

Openbaar
maken

Beleidsteam BZK

42 15 mei 2000 Besluitenlijst beleidsteam BZK 15 
mei 2000

Gedeeltelijk
openbaar

Beleidsteam BZK10.2.e

43 31 mei 2000 Agenda projectgroepoverleg
Vuurwerkramp
31 mei 2000

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Project Vuurwerkramp

44 30 mei 2000 Verslag projectgroep 
Vuurwerkramp 30 mei 2000

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Project Vuurwerkramp



45 31 mei 2000 Verslag projectgroep
Vuurwerkramp 31 mei 2000

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Project Vuurwerkramp

46 8 juni 2000 Agenda projectgroepoverleg 
Vuurwerkramp en bijbehorende 
stukken

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Project Vuurwerkramp

47 13 juni 2000 Agenda projectgroepoverleg 
Vuurwerkramp en bijbehorende 
stukken

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Project Vuurwerkramp

48 28 juni 2000 Agenda projectgroepoverleg 
Vuurwerkramp en bijbehorende 
stukken

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Project Vuurwerkramp

29 September 
2000

Mailwisseling inzake onverzekerde 
particuliere opstallen en 
wederopbouw

49 Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e [...]

50 16 oktober 
2000

Memorandum - beknopte 
verslaglegging vergadering 
Commissie Financiele Afwikkeling 
VWR 12 oktober 2000

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e [...] [...]

51 12 juli 2000 Nota aan de minister van BZK 
over de financiele afwikkeling 
vuurwerkramp

Gedeeltelijk
openbaar

[...]10.2.e De minister van BZK

52 14 juni 2000 Brief aan hoofdofficier van Justitie 
inzake verzoek ter beschikking 
stelling transcriptie banden 
meidkamers i.h.k.v. 
inspectieonderzoeken 
vuurwerkramp

Gedeeltelijk
openbaar

[...]10.2.e Hoofdofficier van Justitie

53 16 mei 2000 Persbericht Nationaal Centrum 
voor Preventie - behorend bij 
nummer 41

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Nationaal Centrum voor 
Preventie

54 15 mei 2000 Agenda Beleidsteam BZK 15 mei 
2000 12:30 en verslag 
Beleidsteam BZK 15 mei 2000 
08:00

Gedeeltelijk
openbaar

Beleidsteam BZK10.2.e

55 11 juli 2000 Mail en memo's over bijdragen 
VROM en andere departementen 
aan voortqanqsbrief

Gedeeltelijk
openbaar

[...]10.2.e [...]

56 13 juli 2000 Handgeschreven aantekeningen 
over proces van de onderzoeken

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e



57 24 mei 2000 Agenda projectgroepoverleg
Fireworks 24 mei 2000 en

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Project Vuurwerkramp

bijbehorende stukken
58 21 juli 2000 Brief van gemeente Enschede aan 

de minister van BZK inzake
Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Gemeente Enschede De minister van BZK

besluitvorming in ministerraad
Beschrijving projectorganisatie59 Gedeeltelijk

openbaar
10.2.e Projectorganisatie BZK

60 17 mei 2000 Verslagen projectoverleggen 
Fireworks 8.30u en 18.15u

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Project Vuurwerkramp

61 17 mei 2000 Verslagen terugkoppelingen aan 
de minister van BZK 12.30u en 
16.00

Gedeeltelijk
openbaar

Project Vuurwerkramp10.2.e

62 26 mei 2000 Agenda projectgroepoverleg 
Fireworks 26 mei 2000 en 
bijbehorende stukken

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Project Vuurwerkramp

63 17 mei 2000 Agenda beleidsteam BZK 17 mei 
en besluitenlijst beleidsteam van 
16 mei

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Beleidsteam BZK

64 22 mei 2000 Agenda projectgroepoverleg 
Fireworks en bijbehorende stukken

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Project Vuurwerkramp

65 19 mei 2000 Verslag projectgroep Fireworks 
vrijdag 10 mei 2000

Gedeeltelijk
openbaar

Project Vuurwerkramp10.2.e

66 19 mei 2000 Memoranda over werkgroepen Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Project Vuurwerkramp

15 mei 200067 Notitie Initiele
onderzoeksactiviteiten Explosie 
Enschede

Gedeeltelijk
openbaar

[...]10.2.e. [...]

68 19 mei 2000 Verslag projectoverleg Fireworks 
19 mei 2000

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Project Vuurwerkramp

Verslag terugkoppeling aan de 
minister van BZK

69 19 mei 2000 Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Project Vuurwerkramp

70 19 mei 2000 Agenda projectgroepoverleg 
Fireworks 19 mei 2000 en

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Project Vuurwerkramp

bijbehorende stukken
71 18 mei 2000 Besluitenlijst projectgroep 

Fireworks
Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Project Vuurwerkramp



72 29 mei 2000 Agenda projectgroepoverleg
Fireworks 29 mei 2000 en

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e. Project Vuurwerkramp

bijbehorende stukken
Agenda projectgroepoverleg 
Vuurwerkramp 30 mei 2000

73 30 mei 2000 Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Project Vuurwerkramp

Verslag projectgroep 
Vuurwerkramp 29 mei 2000

74 29 mei 2000 Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Project Vuurwerkramp

75 6 juni 2000 Agenda projectgroepoverleg 
Vuurwerkramp 6 juni 2000 en 
bijbehorende stukken

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Project Vuurwerkramp

76 7 juni 2000 Agenda projectgroepoverleg 
Vuurwerkramp 7 juni 2000 en 
bijbehorende stukken

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Project Vuurwerkramp

77 14 juni 2000 Agenda projectgroepoverleg 
Vuurwerkramp 14 juni 2000 en 
bijbehorende stukken

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Project Vuurwerkramp

78 29 juni 2000 Agenda projectgroepoverleg 
Vuurwerkramp 29 juni 2000 en 
bijbehorende stukken

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Project Vuurwerkramp

79 30 September 
2000

Mail en bijiage betreffende 
ondernemersregelingen 
vuurwerkramp Enschede

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Project Vuurwerkramp

80 7 november 
2000

Memorandum - beknopte 
verslaglegging Commissie 
financiele afwikkeling 
vuurwerkramp (CFA) d.d. 1 
november 2000

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Project Vuurwerkramp

81 11 September 
2000

Memorandum - beknopte 
verslaglegging vergadering 
Commissie financiele afwikkeling 
vuurwerkramp (CFA) d.d. 3 
augustus 2000

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Project Vuurwerkramp

82 26 September 
2000

Memorandum - beknopte 
terugkoppeling vergadering 
Werkgroep ondernemersschade 
d.d. 22 September 2000

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Project Vuurwerkramp

83 1 februari 2001 Brief aan de minister van Justitie 
inzake de uitkomsten classificatie 
vuurwerkramp Enschede________

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Minister van VROM Minister van Justitie



84 22 juni2000 E-mail inzake vrijgeven 
inspectiemateriaal door OM Almelo

Gedeeltelijk
openbaar

[...]10.2.e [...]

85 18 mei 2000 Memo inzake commentaar brief Gedeeltelijk
openbaar

[...]10.2.e [...]
Ministerraad/instellingsbeschikking 
commissie Posting

86 16 augustus 
2000

Brief inzake waarschuwing 
vuurwerk

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e [...]/Ministerie van BZK Commissie Onderzoek 
Vuurwerkramp (COV)

87 30 juni 2000 Agenda projectgroepoverleg 
Vuurwerkramp

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Project Vuurwerkramp

88 E-mail met vraag over 
commentaar van gemeente 
Enschede, de politieregio Twente 
en de provincie Overijssel op de 
deelreconstructies

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e [...]/Ministerie van BZK Onderzoekers

89 Agenda informatiebijeenkomst 
voor de beleidsdirecties inzake de

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Ministerie van BZK

vuurwerkramp Enschede
90 28 September 

2000
E-mail inzake de planning voor het 
afstemmingsoverleg inspecties

Gedeeltelijk
openbaar

[...]/LCI10.2.e Deelnemers
afstemmingsoverleg
inspecties

18 September 
2000

91 E-mail inzake samenhang 
rapportages inspecties

Gedeeltelijk
openbaar

[...]/LCI10.2.e Deelnemers
afstemmingsoverleg
inspecties

92 Planning van de bijeenkomsten 
inzake afstemming en informatie- 
uitwisseling in de analyse- en 
rapportagefase

Geheel
openbaar

LCI

93 19 September 
2000

E-mail inzake Actiepunten 
afstemmingsoverleg d.d. 15 
September 2000

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e LCI Deelnemers
afstemmingsoverleg
inspecties

4 September 
2000

94 Memorandum over voortgang van 
inspectie-onderzoeken en 
planning, en bijbehorende stukken

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e [...] Hoofden Inspecties 
betrokken bij het 
onderzoek naar de
vuurwerkramp

95 18 juli 2000 Gesprekspunten van 
afstemmingsoverleg d.d. 21 juli 
2000 over inrichting gezamenlijke 
rapportage

Gedeeltelijk
openbaar

[...]10.2.e

96 Juli 2000 Kort verslag van 
voortqanqsbesprekinqen

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Inspectie Brandweerzorg en 
Rampenbestrildinq________



reconstructie vuurwerkramp 
Enschede

Juli 200097 Kort verslag van 
voortgangsbesprekingen 
reconstructie vuurwerkramp en 
bijbehorende stukken, behorend 
bi1 nummer 96

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Inspectie Brandweerzorg en 
Rampenbestrijding

21 juli 200098 Notulen van overleg inspecties 
d.d. 21 juli 2000

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e

99 29 mei 2000 Agenda afstemmingsoverleg 
inspecties bij SZW d.d. 29 mei 
2000

Geheel
openbaar

100 15 november 
2000

Agenda afstemmingsoverleg 
inspectie-onderzoeken d.d. 21 
november 2000

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e [...]/LCI

101 9 november 
2000

Actiepunten afstemmingsoverleg 8 
november 2000

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e LCI Deelnemers
afstemmingsoverleg
inspecties

102 28 november 
2000

Brief inzake deelreconstructies 
vuurwerkramp en bijbehorende 
stukken

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Burgemeester en 
wethouders van Enschede

Hoofdinspecteur 
Brandweerzorg en 
Rampenbestrijding/ 
ministerie van BZK

103 5 december 
2000

Actiepunten afstemmingsoverleg 1 
december 2000

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e LCI Deelnemers
afstemmingsoverleg
inspecties

104 25 oktober 
2000

Verslag van het overleg inspecties 
d.d. 24 oktober 2000

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Ministerie van BZK

105 24 oktober 
2000

Actiepuntenlijst van 24 oktober 
2000

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e

106 24 oktober 
2000

Actiepuntenlijst dd 24 oktober 
2000 met bijbehorend stuk, 
behorend bij nummer 105

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e

107 Tweede en laatste verslag over 
project: 'Psycho-sociale nazorg 
professionele hulpverleners (en 
overige gemeentelijke 
ambtenaren)' met bijbehorende 
stukken

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e

1 december 
2000

108 Agenda afstemmingsoverleg 
inspecties________________

Geheel
openbaar

LCI



109 22 november
2000

Actiepunten afstemmingsoverleg 
21 november 2000

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e LCI

110 21 november 
2000

Overzicht geleverde producten in 
het kader van de analyse en 
rapportaqe

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e LCI

29 november 
2000

Procedure boor en wederhoor bij 
onderzoek naar vuurwerkramp

111 Geheel
openbaar

Inspectie Brandweerzorg en 
Rampenbestrijding/LCI

112 29 november 
2000

Procedure boor en w/ederboor bij 
onderzoek naar vuurwerkramp, 
beborend bij nummer 111

Gebeel
openbaar

Inspectie Brandweerzorg en 
Rampenbestrijding/LCI

24 november 
2000

Overzicbt van de activiteiten per 
deel concept rapport in bet kader 
van boor en wederboor procedure

113 Gebeel
openbaar

Inspectie Brandweerzorg en 
Rampenbestrijding/LCI

Agenda afstemmingsoverleg 
inspectie-onderzoeken d.d. 4 
auqustus 2000

114 Gebeel
openbaar

4 augustus 
2000

115 21 juli 2000 Notulen van overleg inspecties 
d.d. 21 lull 2000

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e

116 4 juli 2000 Reactie op verzoek om 
reconstructie van gebeurtenissen 
en bescbikbaar stellen van

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e [...] Voorzitter IBT-i

informatie
17 juli 2000117 Overzicbt van 

onderzoeksactiviteiten
Gebeel
openbaar

17 juli 2000118 Overzicbt van 
onderzoeksactiviteiten

Gebeel
openbaar

21 juli 2000119 Agenda afstemmingsoverleg 
inspectie-onderzoeken d.d. 21 juli 
2000

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e

120 21 juli 2000 Gesprekspunten 
afstemmingsoverleg over 
inricbting gezamenlijke rapportaqe

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e [...]

121 Juli 2000 Kort verslag van 
voortgangsbesprekingen 
reconstructie vuurwerkramp 
Enscbede met bijbeborende 
stukken

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Inspectie Brandweerzorg en 
Rampenbestrijding

122 7 juli 2000 Agenda afstemmingsoverleg 
inspectie-onderzoeken d.d. 7 juli 
2000

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e



5 juli 2000123 Stukken nummering Geheel LCI Onderzoekscoordinatoren
inspectiesopenbaar

124 24 juni 2000 Concept verslag 
Afstemmingsoverleg 
inspectieonderzoeken 
vuurwerkramp d.d. 24 juni 2000

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e LCI

125 16 juni 2000 Afspraken met de acht inspecties 
die ieder een taak hebben met

Geheel
openbaar

COV

betrekking tot de vuurwerkramp
126 29 juni 2000 Wijze van aanleveren informatie 

aan LCI
Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e HIBR IBT-i

127 22 juni 2000 Coordinate onderzoeken Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Brandweer Enschede
vuurwerkramp Enschede

128 Onderzoeksplan deelonderzoek 
algemene coordinate (cluster 4)

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e

129 26 juni 2000 Memo betreffende het plan van 
aanpak evaluatie aanpak 
gevaarlijke stoffen op en om het 
rampterrein Enschede

Geheel Arbeidsinspectie Regio 
Oost/Ministerie van SZWopenbaar

3 juli 2000130 Plan van aanpak reconstructie 
Enschede - onderdeel VROM -

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Ministerie van VROM

inspecties
131 Agenda informatiebijeenkomst 

inspecties d.d. 8 juni 2000
8 juni 2000 Gedeeltelijk

openbaar
10.2.e

132 7 juni 2000 Uitnodiging bijeenkomst 
informatecentrum inspecties d.d. 
8 juni 2000 te Enschede

Gedeeltelijk
openbaar

[...] Hoofdinspecteur 
Inspectie Brandweerzorg en 
Rampenbestrijding/ 
Ministerie van BZK

10.2.e [...]

133 7 juni 2000 Fax van uitnodiging bijeenkomst 
informatecentrum inspectes d.d. 
8 juni 2000 te Enschede, 
behorende bij nummer 132

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Ministerie van BZK [...]/Inspectie Politie

134 29 mei 2000 E-mail inzake afspraken gemaakt 
n.a.v. verslag

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e [...] [...]

135 8 november
2000

Agenda afstemmingsoverleg 
inspectie-onderzoeken d.d. 8 
november 2000

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e

24 oktober 
2000

136 Actiepuntenlijst van 24 oktober 
2000

Gedeelteiijk
openbaar

10.2.e



137 25 oktober
2000

Verslag van het overleg inspecties 
d.d. 24 oktober 2000 te Enschede

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e

138 18 mei 2000 Afstemmingsoverleg inspecties 
d.d. 18 mei 2000

Geheel Inspectie Brandweerzorg en 
Rampenbestrijdingopenbaar

139 18 mei 2000 Planning van afspraken inzake 
onderzoek in Enschede

Geheel Inspectie van Brandweerzorg 
en Rampenbestrildinqopenbaar

140 19 december 
2000

Agenda afstemmingsoverleg 
inspectie-onderzoeken d.d. 19 
december 2000

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e [...]/LCI

141 15 november 
2000

Agenda afstemmingsoverleg 
inspectie-onderzoeken d.d. 21 
november 2000

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e [...J/LCI

9 november 
2000

142 Overzicht van geleverde producten 
in het kader van de analyse en 
rapportage

Geheel
openbaar

LCI

9 november 
2000

143 Actiepunten afstemmingsoverleg 8 
november 2000

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e [...]/LCI Deelnemers
afstemmingsoverleg
inspecties

6 november 
2000

Procedure hoor en wederhoor144 Geheel Inspectie Brandweerzorg en 
Rampenbestriidinq/LCIopenbaar

145 29 november 
2000

Afstemming inspectierapporten Geheel HIBR Deelnemers IBT-I
openbaar

17 november 
2000

146 Centraal rapport inspecties Geheel LCI
openbaar

4 oktober 2000147 Verslag van bespreking met [...] Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e [...]/LCI Inspecteurs

31 oktober 
2000

148 Actiepunten n.a.v. bespreking met Gedeeltelijk
openbaar

[...]10.2.e Inspecteurs IBR
LA

149 23 juni 2000 Agenda afstemmingsoverleg 
onderzoekers

Geheel
openbaar

inspectieonderzoeken
vuurwerkramp

150 22 juni 2000 Afspraken over samenvoegen van 
reconstructies van gebeurtenissen 
met bijbehorende stukken

Geheel
openbaar

Inspectie Brandweerzorg en 
Rampenbestrijding

151 21 juni 2000 Overzicht van Geheel
openbaaronderzoeksactiviteiten door de

betrokken inspecties
152 Overzicht van deelprocessen met 

verantwoordeliike inspecties
21 juni 2000 Gedeeltelijk

openbaar
10.2.e



153 Agendapunten t.b.v. brainstorm 
over werkwijze LCI

Geheel
openbaar

154 20 juni 2000 E-mail inzake vragen over 
inspectie-interviews, 
geluidsbanden en aantekeningen 
bewaren

Gedeeltelijk
openbaar

[...]10.2.e [...]

155 20 juni 2000 Afspraken met de acht inspecties 
die ieder een taak hebben met 
betrekking tot de vuurwerkramp 
(Commissie onderzoek 
vuurwerkramp)

Geheel
openbaar

156 E-mail met de agenda voor het 
overleg inspecties d.d. 24 
augustus in Den Haag

23 augustus 
2000

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e [...] [...]

157 24 augustus 
2000

Agendaoverleg d.d. 24 augustus 
2000

Geheel
openbaar

158 4 augustus 
2000

Agendapunten van overleg 
inspecties d.d. 4 augustus 2000 in 
Enschede

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e

159 13 juli 2000 Werkzaamheden conform plan van 
aanpak Inspectie politie

Geheel
openbaar

160 24 mei 2000 Agenda afstemmingsoverleg 
inspecties d.d. 24 mei 2000

Geheel
openbaar

161 29 mei 2000 Agenda afstemmingsoverleg 
inspecties d.d. 29 mei 2000

Geheel
openbaar

162 29 mei 2000 Reactie betreffende 'overlap' 
Inspectie Diensten aangaande 
Enschede Ramp

Gedeeltelijk
openbaar

[...]10.2.e

163 29 mei 2000 Afstemmingsoverleg inspecties - 
Overzicht van onderzoeksvelden

Geheel
openbaar

van de betrokken inspecties
164 22 mei 2000 Afspraken naar aanleiding van de 

bijeenkomst van de werkgroep 
'vertrouwelijke informatie' d.d. 22 
mei 2000

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e

165 24 mei 2000 E-mail inzake huiswerk inspecties Gedeeltelijk
openbaar

[...]10.2.e [...]

166 24 mei 2000 E-mail inzake huiswerk inspectie, 
aanvullend op nummer 165_____

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e [...] [...]



167 Deelnemers afstemmingsoverleg 
Inspecties onderzoek Enschede

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e

168 Relatie IP-activiteiten met Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Inspectie Politie
werkterrein andere inspecties

169 1 november 
2000

Onderzoek vuurwerkramp 
Enschede, deelconstructie Cluster 
6, geneeskundige 
hulpverleninqsketen/ziekenhuizen

Geheel Inspectie voor de 
Gezondheidszorgopenbaar

1 november 
2000

170 Onderzoek vuurwerkramp 
Enschede, deelconstructie Cluster 
6, geneeskundige 
hulpverleningsketen GHOR

Geheel
openbaar

Inspectie voor de 
Gezondheidszorg

1 november 
2000

Onderzoek vuurwerkramp 
Enschede, deelconstructie Cluster 
7, voorkomen van besmetting

171 Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Inspectie voor de 
Milieuhygiene, 
Arbeidsinspectie, Inspectie 
voor de Politie, Inspectie 
Brandweerzorg en 
Rampenbestrijding, 
Inspectie voor de 
Gezondheidszorg

172 Agendapunten overleg inspecties 
d.d. 4 augustus 2000

4 augustus 
2000

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e

173 1 november 
2000

Onderzoek vuurwerkramp 
Enschede, deelconstructie Cluster 
8 en 9, Openbare orde en 
strafrechtelijk onderzoek en 
Bereikbaarheid en afzetting 
rampterrein

Geheel
openbaar

Inspectie voor de Politie

28 februari 
2001

Brief inzake vragen aan Costing 
tbv een raad voor 
veiligheidsonderzoek

174 Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Projectleider PRO [...]

175 19 maart 2001 Brief inzake evaluatie Commissie Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e [...] Commissie
onderzoek vuurwerkramp

176 24 april 2001 Brief inzake onderzoek naar de Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Ministerie van BZK
ervaringen en lessen van de COV

24 april 2001 Gele notitie aan het ministerie van177 Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e BSG [...] Ministerie van BZK
BZK met het advies om het 
rapport van Ernst & Young 
voorafgaand aan het plenaire 
debat 'Enschede' te verzenden



1 november 
2000

178 Onderzoek vuurwerkramp 
Enschede, deelconstructie Cluster 
3, Bestrijding initiele brand, met 
bijlage

Geheel
openbaar

Inspectie Brandweerzorg en 
Rampenbestrijding

179 E-mail inzake terug melding 
ministerieel beleidsteam (MBT) 
d.d. 5 juli

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e [...] Betrokkenen Enschede

180 4 juli 2000 E-mail inzake afwikkeling schade 
en wederopbouwclaim 500 min 
Enschede (MBT d.d. 5 juli)

Gedeeltelijk
openbaar

[...]10.2.e Minister en 
Staatssecretaris BZK

181 30 juni Terugkoppeling aan minister van 
MR d.d. 30 juni

Gedeeltelijk
openbaar

[...]10.2.e

182 1 november 
2000

Onderzoek vuurwerkramp 
Enschede, deelconstructie Cluster 
6, Geneeskundige 
hulpverleningsketen/CPA en 
ambulancezorq

Geheel Inspectie voor de 
Gezondheidszorgopenbaar

183 24 mei 2000 Beoordeling van vergunningen en 
toezicht c.a. met betrekking tot 
S.E. Fireworks te Enschede

Geheel
openbaar

Inspecties Milieuhygiene en 
Ruimtelijke Ordening Oost

184 19 mei 2000 Memorandum inzake documenten Gedeeltelijk
openbaar

hIBR10.2.e Dg OOV
tbv Commissie Posting

185 15 mei 2000 E-mail met bijlage betreffende 
financiele vergoeding voor 
getroffenen

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e [...] [...]

186 15 mei 2000 E-mail inzake tekst van brief 2® Gedeeltelijk
openbaar

[...]10.2.e [...]
kamer Enschede

187 15 mei 2000 E-mail met bijlage betreffende 
financiele vergoeding voor 
getroffenen

Gedeeltelijk
openbaar

[...]10.2.e [...]

188 15 mei 2000 E-mail met bijlage betreffende de 
feitelijke gebeurtenis van de 
vuurwerkramp in Enschede

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e [...] [...]

189 15 mei 2000 E-mail met bijlage, behorend bij 
nummer 188

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e [...] [...]

190 15 mei 2000 E-mail met bijlage betreffende 
financiele vergoeding voor 
getroffenen

Gedeeltelijk
openbaar

[...]10.2.e [...]

191 16 mei 2000 E-mail met bijlage betreffende 
paragraaf 2 over de_________

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e [...] [...]



verantwoordelijkheidsverdeling
rampenbestrijding

192 31 augustus 
2000

Memorandum inzake de publiciteit 
rond inspectierapportages

Gedeeltelijk
openbaar

[...]10.2.e Minister De Vries

193 Memorandum inzake de publiciteit 
rond inspectierapportages

31 augustus 
2000

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e [...] Minister De Vries

194 6 juni 2000 Brief inzake de Wet Gedeeltelijk
openbaar

[...]/Gemeente Enschede10.2.e [...]/Ministerie van BZK
Rechtspositionele Voorzieningen 
Rampbestrijding en bijbehorende 
stukken

195 20 juni 2000 Bevestiging op de niet van 
toepassing verklaring van de Wet 
rechtspositionele voorzieningen 
rampbestrijders

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e [...]/Ministerie van BZK [...]/Gemeente Enschede

196 20 juni 2000 Brief inzake de niet van toepassing 
verklaring van de Wet 
rechtspositionele voorzieningen 
rampbestrilders

Gedeeltelijk
openbaar

[...]/Ministerie van BZK10.2.e [...]/Gemeente Enschede

197 20 juni2000 Brief inzake de niet van toepassing 
verklaring van de Wet 
rechtspositionele voorzieningen 
rampbestrijders

Gedeeltelijk
openbaar

[...]/Ministerie van BZK10.2.e [...]/Gemeente Enschede

198 Onderzoek Enschede Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e [...]

199 Financiele paragraaf 
kabinetsstandpunt COV

Geheel
openbaar

200 13 november 
2000

Nota inzake verzoek over Gedeeltelijk
openbaar

[...]10.2.e [...]
capaciteit van de rijksinspecties, 
met bijlaqe

201 15 november 
2000

Advies BSG over verzoek om Gedeeltelijk
openbaar

BSG [...]10.2.e Minister van BZK
informatie

202 27 juni 2000 Informatieverstrekking RIK met 
handgeschreven aantekeningen

12 juli 2000203 Stand van zaken behandeling 
informatieverzoek LCI d.d. 12 juli 
2000 met bijiage

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e [...]/Ramp Informatie 
Knooppunt

5 juli 2000204 Fax van overzicht, behorende bij 
bijiage van nummer 203

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e [...]/Ministerie van BZK [...]

205 12 juli 2000 E-mail met reactie op verzoek om 
documenten

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e [•••] [...]



206 13 juli 2000 Overzicht van documenten in het 
bezit van IBR

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e

207 12 juli 2000 Stand van zaken behandeling 
informatieverzoek LCI d.d. 12 juli 
2000

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e [...]/Ramp Informatie 
Knooppunt

208 12 juli 2000 Brief van de gemeente Enschede 
aan LCI

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e [..,]/Gemeente Enschede [...]/LCI

209 13 juli 2000 Handgeschreven notitie over 
overzicht van documenten in bezit 
van IBR

Gedeeltelijk
openbaar

[...]10.2.e

13 juli 2000210 Brief inzake dossiers 
vuurwerkramp

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e [...] Hoofdinspecteur 
Brandweerzorg en 
Rampenbestrijding/Ministerie 
van BZK

[...]/Gemeente Enschede

13 juli 2000 Brief inzake informatie ten 
behoeve van IRQ

211 Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e [...] Hoofdinspecteur 
Brandweerzorg en 
Rampenbestrijding/Ministerie 
van BZK

[...]/Gemeente Enschede

212 Handgeschreven notitie inzake 
aanvraag van stukken

Gedeeltelijk
openbaar

[...]/IRO Oost-Arnhem10.2.e

213 22 november 
2000

Brief inzake voortgang onderzoek 
inspectie voor de Gezondheidszorg

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e [...] [...]

214 22 november 
2000

Minuut betreffende de voortgang 
van het onderzoek van de

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Ministerie van BZK [...]

Inspectie voor de Gezondheidszorg 
inzake de Vuurwerkramp Enschede

215 22 november 
2000

Brief betreffende de voortgang van 
het onderzoek van de Inspectie 
voor de Gezondheidszorg inzake 
de Vuurwerkramp te Enschede

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Minister van BZK Minister van VWS

216 23 november Memo Gedeeltelijk
openbaar

[...]10.2.e [...]

18 april 2001217 Brief inzake de reactie op het 
kabinetsstandpunt Vuurwerkramp 
met bijlage

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e KNBV Minister van BZK

218 20 juni 2000 Notitie betreffende het Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e DGOB/Ministerie van BZK Leden POV
voortgangsbericht met een 
tijdschema______________



219 3 juli 2000 Notitie inzake Voortgang Project 
Convenantvorming Wederopbouw 
Enschede/Roombeek

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Ministerie van BZK Minister voor GSI

220 3 augustus 
2000

Agenda projectgroepoverleg 
Vuurwerkramp d.d. 3 augustus 
2000 en bijbehorende stukken

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Project Vuurwerkramp [...]

221 3 juli 2000 Agenda projectgroepoverleg 
Vuurwerkramp d.d. 3 juli 2000

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Project Vuurwerkramp

222 Verslag projectgroep 
Vuurwerkramp d.d. 29 juni 2000

29 juni 2000 Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Project Vuurwerkramp

223 30 juni2000 Verslag projectgroep 
Vuurwerkramp d.d. 30 juni 2000

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Project Vuurwerkramp

224 20 juli 2000 Agenda projectgroepoverleg 
Vuurwerkramp d.d. 20 juli 2000

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Project Vuurwerkramp

17 juli 2000225 Verslag projectgroep 
Vuurwerkramp d.d. 17 juli 2000

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Project Vuurwerkramp

226 17 juli 2000 Actiepunten projectgroep 
Vuurwerkramp d.d. 17 juli 2000

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Project Vuurwerkramp

227 Agenda projectgroep 
Vuurwerkramp

Geheel Project Vuurwerkramp
openbaar

228 18 juli 2000 E-mail inzake aandacht Gedeeltelijk
openbaar

[...]10.2.e [...]
staatssecretaris voor lange 
termijnzorq

229 18 juli 2000 E-mail inzake financiele vragen; 
memo ontbreekt

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e [...] [...]

230 31 juli 2000 Agenda projectgroepoverleg 
Vuurwerkramp d.d. 31 juli 2000

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Project Vuurwerkramp

231 27 juli 2000 Verslag projectgroep 
Vuurwerkramp

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Project Vuurwerkramp

232 27 juli 2000 Actiepunten projectgroep 
Vuurwerkramp d.d. 27 juli 2000

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Project Vuurwerkramp

233 Agenda projectgroep 
Vuurwerkramp

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Project Vuurwerkramp

234 6 juni 2000 Verslag IBT-inspecties Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e

235 16 mei 2000 Nota inzake bezoek aan Enschede 
op 17 mei 2000

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e DGCZK Staatssecretaris

236 Notitie met informatie over EU- 
fondsen en regelgeving, behorend 
bij nummer 235________________

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e



237 Notitie inzake honorering 
toezegging van Prodi tijdens 
ministerraad d.d. 13 juni 2000

8 juni 2000 Gedeeltelijk
openbaar

Hfd. CEI10.2.e DgCZK

5 juli 2000238 Agenda projectgroepoverleg 
Vuurwerkramp d.d. 5 juli 2000 en 
bijbehorende stukken

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Project Vuurwerkramp

17 juli 2000239 Agenda projectgroepoverleg 
Vuurwerkramp d.d. 17 juli 2000

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Project Vuurwerkramp

14 juli 2000240 Actiepuntenprojectgroep
Vuurwerkramp

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Project Vuurwerkramp

241 Toezegging aan TK Geheel
openbaar

242 14 juli 2000 Verslag projectgroep 
Vuurwerkramp d.d. 14 juli 2000

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Project Vuurwerkramp

24 juli 2000243 Agenda projectgroepoverleg 
Vuurwerkramp d.d. 24 juli 2000

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Project Vuurwerkramp

244 20 juli 2000 Verslag projectgroep 
Vuurwerkramp d.d. 20 juli 2000 
en bijbehorende stukken

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Project Vuurwerkramp

245 27 juli 2000 Agenda projectgroepoverleg 
Vuurwerkramp d.d. 27 juli 2000 
en bijbehorende stukken

Gedeeltelijk
openbaar

Project Vuurwerkramp10.2.e

246 24 november 
2000

E-mail inzake projectgroepstukken 
vuurwerkramp en bijbehorende 
stukken

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e [...] [...]

247 20 april 2001 Notitie inzake dossier kamerdebat 
Vuurwerkramp 24 en 25 april 
2001

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e [...] Minister van BZK, 
minister voor GSI, 
staatssecretaris van BZK

248 24 en 25 april 
2001

Informatie met betrekking tot de 
kamerbehandeling Vuurwerkramp 
Enschede op 24 en 25 april 2001 
en bijbehorende stukken

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e

5 feb 2003249 Notitie stand van zaken Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Projectteam vuurwerkramp DVIP
actiepunten ActiEV februari 2003

250 20 jul 2001 Verslag en voortgang 
vuurwerkramp Enschede IBT- 
leden

Gedeeltelijk
openbaar

Projectleider vuurwerkramp10.2.e Leden IBT-i

251 Stukken LCI piketverslagen12, 13, 14 mei
2000

Gedeeltelijk
openbaar

[...]10.2.e [...]



252 13 mei 2000 Piketjournaal NCC Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e NCC [...]

253 13 mei 2000 Stukken LCI piketjournaal Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e [...]

254 10 okt 1995 Verslag CPR 10 oktober 1995 Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e CPR CPR

255 21 feb 1996 Verslag CPR 21 februari 1996 Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e CPR CPR

256 Verslag CPR 7 maart 19967 maart 1996 Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e CPR CPR

257 20 mei 1996 Verslag CPR 20 mei 1996 Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e CPR CPR

258 Agenda en verslag CPR 17 
September 1996

4 sep 1996 Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e CPR CPR

259 13 maart 1997 Notitie CPR vergadering 26 maart 
1997

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e CPR CPR

260 6 jan 1992 Verslag CPR 19 december 1991 Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e CPR CPR

261 24 sep 1992 Verslag CPR 3 September 1992 Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e. CPR CPR

262 24 juni 1993 Verslag CPR 9 juni 1993 Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e CPR CPR

263 18 maart 1993 Agenda CPR 18 maart 1993 Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e CPR CPR

264 26 okt 1993 Verslag CPR 13 oktober 1993 Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e CPR CPR

265 21apr1994 Verslag CPR 31 maart 1994 Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e CPR CPR

266 20 maart 1995 Verslag CPR 17 maart 1995 Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e CPR CPR

267 7 feb 2001 Nota bespreking concept- 
kabinetsstandpunt vuurwerkramp

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e dBRB Min.BZK

268 28 mei 2001 Nota voorstel tot afzien van 
contra-enquete

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Projectleider vuurwerkramp Leden IBT-J

269 5 juni 2001 Nota voorbereiding bestuurlijk 
overleq 6 juni 2001

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Projectleider vuurwerkramp Min.BZK

270 6 juni 2001 Agenda en stukken bestuurlijk 
overleg 6 juni

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Projectteam vuurwerkramp [...]

271 5 juni 2001 Nota Bestuurlijk overleg uitvoering 
actiepunten Enschede___________

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Projectteam vuurwerkramp Staatssecretaris



272 25 sep 2001 Agenda bijeenkomst IBT-I 
vuurwerkramp 27 September 2000 
+ stukken

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Projectteam vuurwerkramp Leden IBT-I

273 23 juni 2000 Agenda afstemmingsoverleg 
onderzoekers inspectieonderzoek 
vuurwerkramp

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e LCI [...]

274 24 juni 2000 Conceptverslag
afstemmingsoverleg
inspectieonderzoeken
vuurwerkramp

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e LCI [...]

275 [...] Bijiage; reconstructie 
gebeurtenissen van inspectie 
Brandweerzorg en 
Rampenbestrijding

Geheel
openbaar

10.2.e LCI [...]

7 juli 2000276 Agenda afstemmingsoverleg 
inspectie-onderzoeken 7 juli 2000 
-I- stukken

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e LCI [...]

21 juli 2000 Agenda afstemmingsoverleg 
inspectie-onderzoeken 21 juli 
2000 -I- stukken

277 Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e LCI [...]

278 4 aug 2000 Agenda afstemmingsoverleg 
inspectie-onderzoeken 4 augustus 
2000 -I- stukken

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e LCI [...]

279 24 aug 2000 Agenda en verslag LCI 24 
augustus 2000

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e LCI [...]

280 15 sep 2000 Agenda afstemmingsoverleg 
Inspectie-onderzoeken 15 
September 2000 + stukken

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e LCI [...]

281 11 okt 2000 Verslag bijeenkomst 
afstemmingsoverleg inspectie- 
onderzoeken 5 oktober 2000

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Inspectie Brandweerzorg en 
Rampenbestrijding

Leden van
afstemmingsoverleg
Inspecties

24 okt 2000282 Agenda afstemmingsoverleg 
Insepctie-onderzoeken 24 oktober 
2000 -f- stukken

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e LCI [...]

283 17 maart 1993 CPR stand van zaken t.b.v. 
vergadering 26 maart 1993

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e CPR CPR

284 18 sep 1997 CPR verslag 18 September 1997 Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e CPR CPR

285 8 jan 1998 CPR verslag 8 januari 1998 Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e CPR CPR



286 [...] CPR document Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e CPR CPR

287 25 maart 1998 CPR verslag 25 maart 1998 Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e CPR CPR

18 feb 1999 CPR verslag 18 februari 1999288 Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e CPR CPR

289 26 mei 1999 CPR stand van zaken 26 mei 1999 Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e CPR CPR

290 25 maart 1999 CPR agenda 7 april 1999 Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e CPR CPR

25 maart 1999 CPR stand van zaken 15 april 1999291 Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e CPR CPR

292 13 april 1999 CPR verslag 7 april 1999 Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e CPR CPR

293 2 juni 1999 CPR verslag 2 juni 1999 Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e CPR CPR

294 2 juni 1999 CPR agenda 2 juni 1999 Openbaar 10.2.e CPR CPR
295 23 juni 2000 Agenda + verslag 

projectgroepoverleg 
Vuurwerkramp 23 juni 2000

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Projectteam vuurwerkramp Projectteam
Vuurwerkramp

[...]296 Plan van aanpak Inspectie politie 
inzake Vuurwerkramp Enschede

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Inspectie voor de Politie [...]

297 25 mei 2000 Journaal Inspectie voor de politie 
onderzoek 'vuurwerkramp 
Enschede'

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Inspectie voor de Politie [...]

298 Logboek Inspecteurs Inspectie 
Brandweerzorg en 
Rampenbestrijdinq

25 mei 2000 Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Inspectie Brandweerzorg en 
Rampenbestrijding

[•••]

299 Email onderzoek Enschede23 mei 2000 Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e [...] [...]

300 19 juli 2000 Plan van aanpak reconstructie 
vuurwerkramp Enschede

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e VROM [...]

301 21 december 
2000

Nota's conceptrapporten inspecties 
inzake vuurwerkramp Enschede

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Diversen Voorzitter commissie
Posting

302 6 September 
2000

Reactie op verzoek aan inspecties 
tot toezending van 'concept- 
feitenreconstructies in wording'

Gedeeltelijk
openbaar

Hoofdinspectie 
Brandweerzorg en 
Rampenbestriiding

10.2.e Commissie Onderzoek
Vuurwerkramp

Nota uitnodiging 7“'® bijeenkomst303 19 december
2000

Gedeeltelijk
openbaar

Hoofdinspectie 
Brandweerzorg en 
Rampenbestriiding

10.2.e Leden klankbordgroep 
Onderzoek
Vuurwerkramp met de



Inspectie Brandweerzorg 
en Rampenbestriidinq
Diversen304 18 - 20 april 

2001
Nota kabinetsstandpunt 
Vuurwerkramp Enschede

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Min.BZK

305 13 juli 2001 Bevindingen kabinetsstandpunt 
Vuurwerkramp van 
Korpsbeheerdersberaad en de 
Raad van Commissarissen

Gedeeltelijk
openbaar

Politie10.2.e Min. BZK

306 13 juli 2001 Advies BSG aan min.BZK Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e BSG Min.BZK
kabinetsstandpunt vuurwerkramp

307 27 sep 2001 Nota reacties op bevindingen / 
kabinetsstandpunt vuurwerkramp

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e BJZ Min. BZK

4 feb 2002308 Bevindingen n.a.v. vuurwerkramp 
Enschede

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Politie Min.BZK

309 19 apr 2002 Mail onderzoek implementatie 
'refkader 2002'

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e [...] [...]

310 17 juni2002 Nota reacties op bevindingen 
n.a.v. vuurwerkramp Enschede

Gedeeltelijk
openbaar

Hoofd BJZ10.2.e diversen

26 juni 2000 Faxbericht inzake voortgang in het 
onderzoek van de Inspectie voor de 
politie

311 Deels Commissie Onderzoek 
Vuurwerkramp

10.2.e Inspectie voor de politie
openbaar

I 312 21 juni 2000 Faxbericht inzake brieven 
korpschefs

Deels
openbaar

10.2.e BZK commissie onderzoek 
vuurwerkramp

e-mail inzake AO313 31 mei 2000 Deels
openbaar

10.2.e BZK BZK

314 24 mei 2000 Onderzoek Enschede inspectie 
voor de politie

Deels
openbaar

Inspectie voor de politie (...)10.2.e

e-mail inzage gevraagde informatie 
van de Inspectie voor de politie

315 24 mei 2000 Deels
openbaar

10.2.e BZK BZK

e-mail inzake reactie inspectie van 
de politie

316 24 mei 2000 Deels
openbaar

10.2.e BZK BZK

317 27 memo uitnodiging IBT 
vuurwerkramp 3 november 2000

Deels
openbaar

Projectleider vuurwerkramp10.2.e Leden IBT vuurwerkramp
september2000

Fax inzake afzegging IBT van 
dinsdag 13 maart 2001

318 8 maart 2001 Deels
openbaar

Projectleider vuurwerkramp10.2.e Leden IBT vuurwerkramp



15 februari 
2001

Memo inzake Agenda en stukken 
t.b.v. IBT-vuurwerkramp d.d, 21 
februari 2001

Deels
openbaar

319 Projectleider vuurwerkramp Leden IBT Vuurwerkramp10.2.e

Fax inzake toezegging IBT 16 
januari j.l.

320 18 januari 2001 Deels
openbaar

Project vuurwerkramp10.2.e Leden IBT Vuurwerkramp

321 15 januari 2001 Fax vuurwerkramp Enschede, 
aanbieden rapporten bureau AMV

Deels
openbaar

ministerie van Defensie10.2.e VoorzitterTweede Kamer

Brief inzake uitkomsten322 17 januari 2001 Deels
openbaar

College van B&W 
Enschede

10.2.e Minister BZK en 
Staatssecretaris BZKonderzoeken vuurwerkramp en 

cafe brand
IBT vuurwerkramp d.d. 16 januari 
2001

Deels
openbaar

323 15 januari 2001 Projectleider vuurwerkramp Leden IBT vuurwerkramp10.2.e

5 december 
2000

Verslag IBT-vuurwerkramp d.d. 5 
december 2000

Deels
openbaar

Projectleider vuurwerkramp324 Leden IBT vuurwerkramp10.2.e

Fax inzake verslag IBT 13 juni 2000 Deels
openbaar

325 16 juni2000 Projectleider vuurwerkramp10.2.e Leden IBT vuurwerkramp

Agenda en stukken bijeenkomst 
IBT-vuurwerkramp d.d. 29 
augustus 2000

Deels
openbaar

Projectleider vuurwerkramp326 24 augustus 
2000

10.2.e Leden IBT vuurwerkramp

27 September 
2000

Vergaderstukken IBT- 
vuurwerkramp d.d. 6 oktober 2000

327 Deels
openbaar

Projectleider vuurwerkramp10.2.e Leden IBT vuurwerkramp

E-mail betreffende diverse5 oktober 2000328 Deels
openbaar

Projectleider vuurwerkramp beleidsmedewerker
vuurwerkramp

10.2.e

3 oktober 2000 Notitie inzake Plan van aanpak 
kabinetsstandpunt vuurwerkramp

Deels
openbaar

Projectleider vuurwerkramp329 10.2.e Leden IBT vuurwerkramp

5 december 
2000

Geannoteerde agenda IBT- 
vuurwerkramp d.d. 5 december 
2000

330 Deels
openbaar

10.2.e BZK BZK

3 november 
2000

Agenda IBT-vuurwerkramp d.d. 3 
november 2000

331 Deels
openbaar

Projectleider vuurwerkramp Leden IBT vuurwerkramp10.2.e

21 november
2000

332 Uitnodiging en agenda IBT- 
vuurwerkramp d.d. 5 december 
2000

Deels
openbaar

Projectleider vuurwerkramp10.2.e Leden IBT vuurwerkramp



333 28 mei 2002 Werkplannen: Brainstorm over 
aspect rampenbestriidinq

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Inspectie Brandweerzorg en 
Rampenbestriidinq

Inspecteurs IBR

Brief: Beantwoording aanvullende 
vragen gemeenteraad Enschede 
over vuurwerkbrand

334 05 december 
2005

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e De gemeenteraad van 
Enschede

lOOV

Nota antwoord aanvullende vragen 
Enschede

335 28 november 
2005

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e hlOOV Minister BZK

Chronologisch overzicht van 
contacten/meldingen politie Twente 
met gemeente Enschede en SE 
Fireworks B.V. periode 1995-2000

336 01 januari 
1995

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e BBV/ML/

25 mei 2005 Nota antwoord Kamervragen 
vernietiging gegevens 
bedrijfsprocessensysteem 
vuurwerkramp Enschede

337 Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e DGVIDPOL/BJZ Minister BZK

Notitie scenario’s in verband met338 09 januari 
2001

Gedeeltelijk
openbaar

DVIP/Vuurwerkramp10.2.e SG-BZK
onderzoeken vuurwerkramp 
Enschede
Nota procesgang m.b.t. 
kabinetsreactie inzake

339 11 december 
2000

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e OVIP/Proiect
Vuurwerkramp

SG- BZK

vuurwerkramp Enschede
Nota Informatie t.b.v. SG-beraad340 23 januari 

2001
Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e OGOOV-VIP 
ProJeCl Vuurwerkramp

SG-BZK
m.b.t. kabinetsstandpunt
Nota Informatie t.b.v SG- beraad341 06 februari 

2001
Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e DGOOV-VIP 
Project Vuurwerkramp

SG-BZK
mbt kabinetsstandpunt

06 februari 
2001

Minuut Procesgang m.b.t. 
kabinetsreactie inzake

342 Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e OVIP Prolect Vuurwerkramp SG's AZ, Defensie, EZ. 
Financien, Justitie, 
SZW, VROM, VWS en 
V&W

vuun/verkramp Enschede

343 04 januari 
2001

Notitie Vuurwerkramp: knelpunten Gedeeltelijk
openbaar

directie Brandweer en 
Rampenbestrijding

10.2.e Leden MTOOV
uit
inspectierapportaqes

344 25 mei 2000 Mail milieumetingen Gedeeltelijk
openbaar

[...]10.2.e Gemeente Enschede

345 15 mei 2000 Memo Verantwoordelijkheden 
metingen__________________

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Ministerie VROM KZB



346 20 december 
2000

Uitnodiging Bijeenkomst IBT-J, 
planning 2001

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e DGOOV/project
vuurwerkramp

Leden IBT-J 
vuurwerkramp
Leden IBT-J 
vuurwerkramp

347 10 januari
2001

Concept agenda IBT-J Gedeeltelijk
openbaar

DGOOV/project
vuurwerkramp

10.2.e

348 29 november 
2000

Verslag IBT-Juridische zaken d.d. 
29 november 2000

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e DGOOV/project
vuurwerkramp

Leden IBT-J 
vuurwerkramp
Leden IBT-J 
vuurwerkramp

349 10 januari 
2001

Verslag IBT-juridische zaken d.d. 
10 januari 2001

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e DGOOV/project
vuurwerkramp

350 14 juni 2000 Vergadering IBT-Vuurwerkramp 
Juridisch d.d. 14 juni 2000

Gedeeltelijk
openbaar

[•••]10.2.e [■■•]

351 [...] idem Dit exact 
hetzelfde

10.2.e

stuk
352 29 mei 2000 Passage in voortgangsbrief d.d. 29 

mel 2000 aan de Tweede Kamer, 
m.b.t. WOB-verzoeken

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e [•••] [...]

353 20 juli 2000 Uitnodiging IBT-j vuurwerkramp 
d.d. 16 augustus

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e DGOOV/project
vuurwerkramp

Leden IBT-J
vuurwerkramp

354 20 juli 2000 Uitnodiging IBT-j vuurwerkramp 
d.d. 16 augustus

Dit is exact
hetzelfde
stuk

10.2.e DGOOV/project
vuurwerkramp

Leden IBT-J
vuurwerkramp

355 19 juli 2000 Deelnemers en betrokkenen van Gedeeltelijk
openbaar

[...]10.2.e [...]
het overleg IBT-J

356 28 juni 2000 Verslag IBT-vuurwerkramp 
Juridische Zaken d.d. 28 juni 2000

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e [...] [...]

357 02 augustus 
2000

Agenda bijeenkomst IBT-] 
vuurwerkramp d.d. 16 augustus

Gedeeltelijk
openbaar

DGOOV/project
vuurwerkramp

10.2.e Leden IBT-J
vuurwerkramp

358 23 augustus 
2000

Uitnodiging IBT-j vuurwerkramp 
d.d. 20 September

Gedeeltelijk
openbaar

DGOOV/project
vuurwerkramp

10.2.e Leden IBT-J
vuurwerkramp
Leden IBT-J 
vuurwerkramp

359 23 augustus 
2000

Uitnodiging IBT-j vuurwerkramp 
d.d. 20 September

Dit is exact
hetzelfde
stuk

10.2.e DGOOV/project
vuurwerkramp

[•••]360 Verslag IBT-Juridische Zaken d.d. 
16 augustus 2000

Gedeeltelijk
openbaar

[...]10.2.e [...]

361 15 September
2000

Afzeggen bijeenkomst IBT-j 
vuurwerkramp d.d. 20 September 
2000

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e DGOOV/project
vuurwerkramp

Leden IBT-J 
vuurwerkramp



362 [•••] AGENDA IBT-vuurwerkramp 
Juridische zaken

Gedeeltelijk
openbaar

[...]10.2.e [...]

[...]363 Vergadering IBT-Vuurwerkramp 
luridisch d.d. 14 Juni 2000

Gedeeltelijk
openbaar

[...]10.2.e [...]

364 26 juni 2000 IBT-i 28/06 bijz, Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e [...] [...]

365 [...] Wob-verzoeken 10.2.eweigeren
366 23 juni 2000 agenda IBT-j overleg d.d. 28/6/00 

Datum
10.2.e DGOOV/project

vuurw/erkramp
Deelnemers en 
betrokkenen van het 
IBT-j overleq

Gedeeltelijk
openbaar

367 Deelnemers en betrokkenen van23 juni 2000 Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e [...] [...]
het overleq IBT-J

368 23 juni 2000 AGENDA IBT-vuurwerkramp 
Juridische zaken

Gedeeltelijk
openbaar

[...]10.2.e [...]

[...]369 Vergadering IBT*Vuurwerkramp 
Juridisch d.d. 14 juni 2000

Gedeeltelijk
openbaar

[...]10.2.e [...]

370 Deelnemers en betrokkenen ven Gedeeltelijk
openbaar

[...]10.2.e [-]
het overleq I8T-]

[...]371 Verslag IBT-vuurwerkramp 
Juridische Zaken d.d. 28 juni 2000

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e [...] [...]

372 [...] idem Exact
hetzelfde
document

373 23 november 
2000

uitnodiging en agenda IBT-J 
vuurwerkramp d.d. 29 november 
2000

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e DGOOV/project
vuurwerkramp

Leden IBT-J 
vuurwerkramp

23 november 
2000

374 AGENDA IBT-J Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e [...] [...]

[...]375 Verslag IBT juridische zaken d.d. 
30 oktober 2000

Gedeeltelijk
openbaar

[...]10.2.e [...]

10 oktober 
2000

376 Uitnodiging en agenda IBT-j 
vuurwerkramp d.d. 30 oktober 
2000

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e DGOOV/project
vuurwerkramp

Leden IBT-J 
vuurwerkramp

[...]377 AGENDA IBT-J 30 oktober 2000 Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e [...] [...]

[...]378 BIJLAGE 2 Planning dinsdag 31 
oktober

Gedeeltelijk
openbaar

[...]10.2.e [...]



[...]379 BIJLAGE 4 SCHEMA WOB- 
OVERZICHTEN

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e [...] [...]

380 23 mei 2000 Fax Onderzoek commissie 
vuurwerkramp

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Ministerie BZK [...]

381 21 mei 2000 EERSTE NOTITIE 
AANDACHTSPUNTEN WERKPLAN

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Commissie onderzoek [...]
Vuurwerkramp

382 21 mei 2000 EERSTE NOTITIE 
AANDACHTSPUNTEN 
ORGANISATIE PROJECT

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Commissie onderzoek [...]
Vuurwerkramp

[...] Voorbereidingsdossier voor de 
heer Costing ten behoeve van bet 
onderzoek naar de vuurwerkramp 
in Enschede.

383 Gedeeltelijk
openbaar

[...]10.2.e [...]

384 18 mei 2000 Nadere informatie over de ramp 
op en rondom S.E. Fireworks 
vuurwerkopslagplaats te Enschede

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Directoraat-generaal 
Openbare Orde en Veiligheid

Minister-President

385 16 mei 2000 Ramp op en rondom S.E.
Fireworks vuurwerkopslagplaats te 
Enschede

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Directie Brandweer en 
Rampenbestrijding

De voorzitter van de 
Tweede Kamer

[...]386 BIJLAGE 3 BIJ BRIEF 
EB2000/70921 
VOORGESTELDE LUN EN 
STRUCTUUR VOOR DE UNIFORME 
BEHANDELING VAN VERZOEKEN 
OP GROND VAN DE WET 
OPENBAARHEID VAN BESTUUR.

Gedeeltelijk
openbaar

[...]10.2.e [...]

387 22 mei 2000 Besluit tot instelling Commissie 
vuurwerkramp

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e [...] [...]

388 [...] Organigram Commissie onderzoek 
vuurwerkontploffing S.E. Fireworks

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e [...] [...]

389 Bij BZK gemelde deskundigen 
i.v.m. vuurwerkramp

7 10.2.e [...] [...]

390 23 augustus 
2000

Overleg 30 augustus a.s. Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Commissie onderzoek 
vuurwerkramp

Minister BZK

391 [...] Kostenraming Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e [...] [...]

392 [...] Toelichting Gedeeltelijk
openbaar

[...]10.2.e [...]

393 23 augustus
2000

Bevestiging v.d. afspraak op 30 
augustus a.s. om 16.30 uur met

Gedeeltelijk
openbaar

Commissie onderzoek 
vuurwerkramp

10.2.e [...]



de Commissie onderzoek
vuurwerkramp.

394 04 September
2000

Nota Vuurwerkramp; brief over 
voortganq onderzoek aan Posting

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e DGOOV Minister BZK

18 September 
2000

Brieven betreffende voortgang Deels393a Dhr. Costing10.2.e Minister van BZK
onderzoek openbaar

394b Notitie betreffende knelpunten uit 
inspectierapportages

4 januari 2001 Deels
openbaar

Directie Brandweeren10.2.e Leden MTOOV
Rampenbestrijding
DGOOV/project
vuurwerkramp

20juli2000 Uitnodiging IBT-I vuurwerkramp 
d.d. 16 augustus

Deels
openbaar

395 Leden IBT-I10.2.e

DGOOV/project
vuurwerkramp

Stukken betreffende het IBT-I van 
maandag 28 augustus

Deels
openbaar

396 25 augustus 
2000

10.2.e Leden IBT-lnspecties

5 februari 2001 DGOOV/project
vuurwerkramp

Fax annuleren bijeenkomsten IBT-I 
vuurwerkramp

Deels
openbaar

397 10.2.e Leden IBT-I 
vuurwerkramp

Brief betreffende raadsvoorstel 
verantwoording vuurwerkramp

398 16 maart 2001 Deels
openbaar

College van B&W Enschede10.2.e Minister van BZK

Fax betreffende uitnodiging en 
agenda voor het IBT-inspecties d.d. 
23 mei 2000

Deels
openbaar

399 22 mei 2000 Hoofden van de 
inspecties betrokken bij 
het onderzoek naar de 
vuurwerkramp in 
Enschede

10.2.e Projectsecretaris
vuurwerkramp

DGOOV/project
vuurwerkramp

20 September 
2000

Uitnodiging en stukken IBT-I 
vuurwerkramp d.d. 27 September 
2000

Deels
openbaar

400 10.2.e Leden IBT-I

28 juni 2000 Uitnodiging en agenda IBT-I d.d. 3 
juli 2000

401 Deels
openbaar

Leden IBT-I 
vuurwerkramp

10.2.e Projectsecretaris
vuurwerkramp

Uitnodiging en agenda IBT-i d.d. 26 
mei 2000

402 25 mei 2000 Deels
openbaar

Projectsecretaris
vuurwerkramp

Leden IBT-I10.2.e
vuurwerkramp

I 403 14 September 
2000

E-mails betreffende Werkgroep 
Enschede 12/9

Deels
openbaar

10.2.e Leden werkgroep BZK Leden werkgroep BZK

404 19 juni2000 E-mails betreffende loket Enschede Deels
openbaar

Leden werkgroep BZK10.2.e Leden werkgroep BZK



Fax betreffende huurvaststelling 
tijdelijke woonruimte

Deels
openbaar

Lid werkgroep BZK DGVH/BD/SI405 14juni 2000 10.2.e

Plan van aanpak reconstructie 
vuurwerkramp Enschede - • 
onderdeel VROM -inspecties

27 juni 2000 Deels
openbaar

(...)406 10.2.e VROM

Verslag BO Enschede op 19 mei 
2000

Deels
openbaar

407 19 mei 2000 Directeur Marktdiensten 
VROM

10.2.e DG VROM

Verslag IBT-lnspecties Deels
openbaar

(...)408 6 juni 2000 (...)10.2.e

27juli2000 Brief VROM aan college van B&W 
Enschede

Deels
openbaar

409 10.2.e College van B&W 
Enschede

VROM

Memo betreffende informatie 
Enschede tbv persconferentie Nota 
Wonen

Deels
openbaar

(...)410 15 mei 2000 10.2.e VROM

18 juli 2000411 E-mail met terugkoppeling 
werkgroep Enschede van 18 juli

Gedeeltelijk
openbaar

[...]10.2.e [...]

18 juli 2000412 E-mail betreffende bouw- en Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e [...] [...]
milieuverqunningen

413 19 juli 2000 E-mail Enschede en wonen Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e [...] [...]

11 September 
2000

414 Annotatie inzake ambitieniveau Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e [...]
herstructurerinq

415 25 juli 2000 E-mail met terugkoppeling 
werkgroep Enschede 25 juli

Gedeeltelijk
openbaar

[...]10.2.e [...]

20 juli 2000416 Publiekssamenvatting van het 
rapport over de eerste resultaten 
van het gezondheidsonderzoek 
Vuurwerkramp Enschede

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Ministerie van VWS Bewoners

417 19 juli 2000 Memo inzake aanscherping 
vergunningsvereisten Defensie 
met bijlaqe

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e [...] [...]

418 16 oktober
2000

E-mail met terugkoppeling 
Enschede-overleg 16 oktober met 
bijiage

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e [...] [...]

419 30 mei 2000 Opiegnota inzake Algemeen 
overleg op 31 mei 2000

Gedeeltelijk
openbaar

(...)10.2.e De minister van BZK 
De staatssecretaris 
van BZK



420 26 mei 2000 Herziene convocatie Algemeen 
overleg 31 mei 2000

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Griffier van de vaste 
commissie BZK

Ministerie van BZK

421 30 mei 2000 Agenda Algemeen overleg 31 mei 
2000

Openbaar 10.2.e

422 23 mei 2000 Brief van de Vaste commissie voor 
Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties met 
informatieverzoek

Gedeeltelijk
openbaar

Griffier van de vaste 
commissie BZK

10.2.e De minister van BZK

423 Handgeschreven aantekeningen 
als onderdeel van het AO-dossier

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e

424 31 mei 2000 Aantekening/antwoord inzake 
gefinancierde rechtsbijstand

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e

425 31 mei 2000 E-mail inzake animositeit Gedeeltelijk
openbaar

[...]10.2.e De minister van BZK
huisartsen Enschede-VWS over 
Gezondheidsonderzoek

426 Krantenknipsel Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e

427 18 mei 2000 Brief inzake nazorg ramp in 
Enschede

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Het ministerie van VWS He college van b&w van 
Enschede

428 18 mei 2000 Nota Stand van zaken 
Bijimerdossier gerelateerd aan de 
ramp in Enschede

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e [...] De minister van BZK 
De staatssecretaris van 
BZK

Informatieblad Commissie429 Openbaar
financiele afwikkeling 
vuurwerkramp

430 29 mei 2000 Brieven inzake Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Het ministerie van VWS Betrokken hulpverleners 
en hun contactpersonengezondheidsonderzoek

431 Tekst t.b.v. Algemeen overleg 31 
mei over gecodrdineerd optreden 
van inspecties

31 mei 2000 Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Het ministerie van BZK

432 31 mei 2000 Tekst t.b.v. Algemeen overleg 31 
mei over Landelijk Beraad 
Rampenbestrijding (LBRB)

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Het ministerie van BZK

433 30 mei 2000 Notitie Implementatie Leidraad 
Maatramp

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e [...] De staatssecretaris van 
BZK

434 31 mei 2000 Tekst t.b.v. Algemeen overleg 31 
mei over de adviserende rol van 
de brandweer

Openbaar Het ministerie van BZK

435 Voorlichting aan de bevolking Openbaar Het ministerie van BZK



436 30 mei 2000 Informatie Openbaar Het ministerie van BZK
Intensiveringsprogramma Proactie 
en Preventie Rampenbestrijdinq

437 31 mei 2000 Tekst t.b.v. Algemeen overleg 31 
mei over Intensivering uitvoering 
Seveso-II

Openbaar Het ministerie van BZK

438 Memo: Actiepunt 4; 
kwaliteitsbureau

Openbaar Het ministerie van BZK

439 Overzicht besteding gelden 
versterking rampenbestrijding 
2000-2001: Opieiden en oefenen 
rampenbestrildinq

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Het ministerie van BZK

440 30 mei 2000 Nota dossier t.b.v. Algemeen 
overleq d.d. 31 mei 2000

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e [...] De staatssecretaris van 
BZK

441 1 juni 2000 Notitie naar een samenhangende 
rapportage-systematiek m.b.t. de 
voorbereiding op de 
rampenbestrijding

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e [...] De staatssecretaris van 
BZK

442 Krantenknipsels Openbaar
27 juli 2000443 E-mail met agenda projectgroep 

Vuurwerkramp d.d. 28 juni 2000 
(verslag ontbreekt)

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e [...] Leden projectgroep 
Vuurwerkramp

444 27 juni 2000 Mailwisseling bewaren 
geluidsbanden interviews en de 
WOB

Gedeeltelijk
openbaar

[•••]10.2.e

445 Memo inzake hardheidsclausle in Openbaar
de Wet tegemoetkoming schade 
bij rampen (WT5)

446 20 juni 2000 Informatiebrief over operationeel 
zijn van het Logistiek Centrum 
Inspecties

Gedeeltelijk
openbaar

[...]10.2.e Projectteam Enschede

28 juni 2000447 Nota Berichtgeving uit 
Coordinatieteam Enschede over 
interviews met e-mail

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e [...] [...]

448 28 juni 2000 Nota Sitrap dinsdag 27 juni Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e [...] Projectteam Enschede

449 26 juni 2000 E-mail met Bulletin 4 van het LCI 
en het plan van aanpak van de 
Arbeidsinspectie_______________

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e [...] Projectteam Enschede



450 8 juni 2000 Uitnodiging en agenda IBT d.d. 13 
juni 2000 en verslag van 23 mei 
2000

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e [...] De leden van het IBT

Gedeeltelijk
openbaar

451 (was 7 november 
2000

Akkoordverklaringen Aanbieding 
gezamenlijke reconstructie 
inspectie- onderzoeken aan de 
Tweede Kamer

[...]10.2.e Project vuurwerkramp
W2)

452 (was 
W36)

Gedeeltelijk
openbaar

2 oktober 2000 Aanbiedingsbrief versie 1 concept- 
reconstructie aan burgemeester 
Enschede en brandweer Enschede

[...]10.2.e de burgemeester van 
Enschede en de 
brandweer van Enschede

Gedeeltelijk
openbaar

453 (was 
W38)

mailwissel inzake extra5 januari 2001 [...]10.2.e leden IBT-J
bijeenkomst IBT-J 10 januari 2001

454 (was 
W39)

Gedeeltelijk
openbaar

faxbericht inzake extra bijeenkomst 
IBT-J 10 januari 2001

4 januari 2001 [...]10.2.e leden IBT-J

455 (was 
W40)

Gedeeltelijk
openbaar

12 februari 
2001

faxbericht inzake annulering IBT-J 
15 februari 2001

[...]10.2.e leden IBT-J

456 (was 
W41)

Gedeeltelijk
openbaar

faxbericht inzake annulering IBT-J 
15 maart 2001

[...]15 maart 2001 10.2.e leden IBT-J

457 (was 
W42)

Gedeeltelijk
openbaar

24 oktober 
2000

faxbericht inzake extra overleg IBT- [...] [...]10.2.e
J

458 (was 
W43)

Gedeeltelijk
openbaar

brief aan voorzitter van de 
Commissie onderzoek 
vuurwerkramp inzake overdracht 
informatie

5 juni 2000 [••■]10.2.e de voorzitter van de 
Commissie onderzoek 
vuurwerkramp

459 (was 
W44)

Gedeeltelijk
openbaar

vervoigbrief aan voorzitter van de 
Commissie onderzoek 
vuurwerkramp inzake overdracht 
informatie

9 juni 2000 [...]10.2.e de voorzitter van de 
Commissie onderzoek 
vuurwerkramp

460 (was 
W45)

Gedeeltelijk
openbaar

vervoigbrief aan voorzitter van de 
Commissie onderzoek 
vuurwerkramp inzake overdracht 
informatie

21 juni 2000 [■••]10.2.e de voorzitter van de 
Commissie onderzoek 
vuurwerkramp



Gedeeltelijk
openbaar

461 (was 
W47)

4juli2000 Aanbiedingsbrief onderzoeksplan 
Commissie onderzoek 
vuurwerkraiTip

commissie onderzoek 
vuurwerkramp

het ministerie van BZK10.2.e

Gedeeltelijk
openbaar

462 (was 
W49)

Kennisgeving Algemeen overleg op 
31 mei 2000

[...]30 mei 2000 de leden van het IBT10.2.e

Gedeeltelijk
openbaar

463 (was 
W50)

26 mei 2000 Herziene convocatie Algemeen 
overleg 31 mei 2000

Tweede Kamer10.2.e de minister van BZK

Gedeeltelijk
openbaar

464 (was 
W52)

Faxberichten met akkoord op Plan 
van aanpak coordinatie inspectie- 
onderzoeken naar vuurwerkramp 
Enschede

7 juni 2000 [...]10.2.e het ministerie van BZK

Gedeeltelijk
openbaar

465 (was 
W53)

Opdrachtverlening onderzoek 
vuurwerkramp

24 mei 2000 10.2.e DGOOV Inspectie Brandweerzorg 
en Rampenbestrijding

Gedeeltelijk
openbaar

466 (was 
W54)

Opdrachtverlening onderzoek 
vuurwerkramp

24 mei 2000 10.2.e DGOOV Inspectie voor de Politie

Gedeeltelijk
openbaar

467 (was 
W56)

Aanbiedingsbrief concept-plan van 
aanpak coordinatie Inspectie- 
onderzoeken naar vuurwerkramp 
in Enschede

31 mei 2000 [...]10.2.e ministerie van BZK

468 (was 
W57)

Gedeeltelijk
openbaar

Uitnodiging bijeenkomst 
Informatiecentrum Inspecties d.d. 
8 Juni 2000

7 juni 2000 [...] [...]10.2.e

469 (was 
W58)

Gedeeltelijk
openbaar

7 juni 2000 Faxbericht aanbieding definitieve 
Plan van aanpak afstemming 
rijksinspecties onderzoek naar 
vuurwerkramp in Enschede

10.2.e project Vuurwerkramp gemeente Enschede

Gedeeltelijk
openbaar

470 (was 
W59)

7 juni2000 Faxbericht aanbieding definitieve 
Plan van aanpak afstemming 
rijksinspecties onderzoek naar 
vuurwerkramp in Enschede

project Vuurwerkramp10.2.e Openbaar Ministerie

Gedeeltelijk
openbaar

471 (was 
W60)

Procesafspraken n.a.v. MBT- 
vuurwerkramp d.d. 10 oktober 
2000

30 augustus
2000

project Vuurwerkramp10.2.g Gemeente Enschede



472 (was 
W61)

Gedeeltelijk
openbaar

20 September 
2000

uitnodiging voor MBT- 
vuurwerkramp d.d. 10 oktober 
2000

project Vuurwerkramp10.2.e de leden van het MBT

Gedeeltelijk
openbaar

473 (was 
W62)

2 februari 2001 Vergaderdata MBT-vuurwerkramp project Vuurwerkramp de leden van het MBT10.2.e

474 (was 
W65)

Gedeeltelijk
openbaar

3 Januari 2001 Verzendlijsten en uitnodiging 
bijeenkomst t.b.v. 
kabinetsstandpunt vuurwerkramp

[...] [...]10.2.e

475 (was 
W80)

Gedeeltelijk
openbaar

25 September 
2000

Uitnodiging en agenda IBT- 
Financieel vuurwerkramp d.d. 28 
September 2000

[...]10.2.e leden IBT-F

476 (was 
W81)

Gedeeltelijk
openbaar

Faxbericht met akkoord voor 
brieftekst

16 mei 2000 het ministerie van J&V10.2.e het ministerie van BZK

477 (was 
W82)

Gedeeltelijk
openbaar

24 april 2000 Minuut van de Kamerbrief over het 
onderzoek naar de ervaringen en 
lessen van de Commissie 
onderzoek vuurwerkramp

het ministerie van BZK de Tweede Kamer10.2.e

Gedeeltelijk
openbaar

478 (was 
W84)

Minuten verzending concept 
rapportage Inspectie politie en 
deelrapportages inspecties

[...] [■■•]10.2.e

479 (was 
W85)

Gedeeltelijk
openbaar

27 februari 
2001

Aanbiedingsbrief rapport inspectie 
politie

[...] [...]10.2.e

Gedeeltelijk
openbaar

480 (was 
W86)

Brief aan korpschefs inzake 
onderzoek vuurwerkramp 
Enschede

21 juni 2000 Inspectie voor politie10.2.e korpschefs

481 (was 
W89)

Gedeeltelijk
openbaar

12 december 
2002

E-mail met besluitenlijst vaste 
commissie Tweede Kamer voor BZK

[...] [...]10.2.e

482 (was 
W63)

E-mail overzicht aanwezigen MBT 
d.d. 18 Januari 2001

16 Januari 2001 Gedeeltelijk
openbaar

[...] [...]

483 (was 
W64)

21 februari 
2001

E-mail overzicht aanwezigen MBT 
d.d. 18 Januari 2001

Gedeeltelijk
openbaar

[...] [...]

4 februari 2001484 Memo VWS-aandeel 
Kabinetsstandpunt Vuurwerkramp

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Ministerie van VWS Secretariaat
Interdepartementaal



(was
onderdeel 
van W26)

beleidsteam -
kabinetsstandpunt
(IBT-K)

7 februari 2001 Nota bespreking concept- 
kabinetsstandpunt vuurwerkramp

485 Gedeeltelijk
openbaar

[...]10.2.e De minister van BZK 
De staatssecretaris van(was

onderdeel 
van W26)

BZK

486 5 juni2001 Nota en geannoteerde agenda 
bestuurlijk overleg dd. 6 juni 2001

Gedeeltelijk
openbaar

[•••]10.2.e. De minister van BZK
(was
onderdeel 
van W26)

Agenda bestuurlijk overleg n.a.v. 
de aanbevelingen van de 
Commissie Onderzoek 
Vuurwerkramp

487 6juni2001 Gedeeltelijk
openbaar

[...]10.2.e
(was
onderdeel 
van W26)

Conceptverslag bestuurlijk 
overheden-overleg dd. 12 maart 
2001 n.a.v. de aanbevelingen van 
de Commissie Onderzoek 
Vuurwerkramp

488 6 juni 2001 Gedeeltelijk
openbaar

[...]10.2.e
(was
onderdeel 
van W26)

Overzicht aangenomen moties op 
beleidsterrein BZK, na.v. debat 
Vuurwerkramp d. 24, 25 en 26 april 
2001

489 6 juni 2001 Gedeeltelijk
openbaar

[...]10.2.e
(was
onderdeel 
van W26)

Brief inzake bestuurlijk overleg 6 
juni 2001

490 31 mei 2001 Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e VNG De minister van BZK
(was
onderdeel 
van W26)

Notitie Bestuurlijk overleg 
uitvoering actiepunten Enschede

491 5 juni 2001 Gedeeltelijk
openbaar

[...]10.2.e De staatssecretaris van
(was
onderdeel 
van W26)

BZK



5 juni 2001 Overzicht aanbevelingen 
Rijksinspecties n.a.v. de 
vuurwerkramp

[•■■]492 Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e
(was
onderdeel 
van W26)
493 (was 
W22)

Reacties van Brandweer regio 
Twente, provincie Overijssel en 
gemeente Enschede inzake 
concept-rapporten inspecties

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e

494 Agenda voor MBT-vuurwerkramp 
d.d. 30 augustus 2000

Gedeeltelijk
openbaar

[...] BZK25 augustus 
2000

10.2.e Leden van het MBT
(was
onderdeel 
van W5

en
10.2.g

495 (was 
onderdeel 
van W6)

26juli2000 Uitnodiging MBT-vuurwerkramp 
d.d. 30 augustus 2000

Gedeeltelijk
openbaar

[...] BZK10.2.e Leden van het MBT

496 (was 
onderdeel

5 oktober 2000 Agenda MBT-vuurwerkramp d.d. 
10 oktober 2000

[...] BZKGedeeltelijk
openbaar

10.2.e Leden van het MBT
en

van W7) 10-2.g
497 (was 
onderdeel

Agenda MBT-vuurwerkramp d.d. 
30 augustus

Gedeeltelijk
openbaar

[...] BZK25 augustus 
2000

10.2.e Leden van het MBT
en

van W8 10-2.g
498 (was 
onderdeel 
van W12)

21 februari 
2001

Geannoteerde agenda MBT- 
vuurwerkramp d.d. 22 februari 
2001

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.g

499 (was
onderdeel
W15)

15 januari 2001 Uitnodiging en agenda MBT- 
vuurwerkramp d.d. 18 januari 2001

Gedeeltelijk
openbaar

[...] BZK10.2.e Leden van het MBT
en
10-2.g

500 (was 
onderdeel 
van W18)

Uitnodiging en agenda MBT d.d. 6 
maart 2001

5 maart 2001 Gedeeltelijk
openbaar

[...] BZK10.2.e Leden van het MBT
en
10.2.g

501 (was 
W19)

Agenda MBT d.d. 16 mei 2000 Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e



502 (was 
onderdeel 
van W21)

1 november 
2000

Uitnodiging en agenda MBT- 
vuurwerkramp d.d. Onovember 
2000

Gedeeltelijk
openbaar

[...] BZK10.2.e Leden van bet MBT
en
10.2.g

503 (was 
onderdeel 
van W24)

Uitnodiging en geagendeerde 
agenda MBT d.d. 5 juli 2001

12juni2001 Gedeeltelijk
openbaar

[...] BZK10.2.e Leden van bet MBT
en
10.2.g

504 (was 
onderdeel 
van W25)

24 September 
2001

Uitnodiging en agenda MBT- 
vuurwerkramp d.d. 26 September 
2001

Gedeeltelijk
openbaar

[...] BZK10.2.e Leden van bet MBT
en
10-2.g

505 (was 
onderdeel 
van W28)

1 december 
2000

Uitnodiging en agenda MBT- 
vuurwerkramp d.d. 6 december 
2000

Gedeeltelijk
openbaar

[...] BZK10.2.e Leden van bet MBT
en
10.2.g

506 (was 
onderdeel 
van W28)

1 november 
2000

Uitnodiging en agenda MBT- 
vuurwerkramp d.d. 9 november 
2000

Gedeeltelijk
openbaar

[...] BZK10.2.e Leden van bet MBT
en
10.2.g

507 (was 
onderdeel 
van W32)

18april2001 Uitnodiging en agenda MBT- 
vuurwerkramp d.d. 23 april 2001

Gedeeltelijk
openbaar

[...] BZK10.2.e Leden van bet MBT
en
10-2.g

06-05-1993 Verlenging Ontbeffingen VV-31 Gedeeltelijk
openbaar

[...]10.2.e508 [...]

01-04-1982 Aanvraag en verlening 
bouwvergunning kantoor garage

Gedeeltelijk
openbaar

[...]10.2.e [...]509

22-04-1997 Gemeente Enscbede een nieuwe, 
de gebele inricbting omvattende 
vergunning voor een inricbting 
voor opslag van vuurwerk COV-IB- 
00.00055

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Gemeente Enscbede [...]510

31-08-2000 Haskoning onderbrengen zwaarder 
evenementenvuurwerk onder de 
1.4 classificatie cov-00.00967

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Royal Haskoning [...]511

08-11-2000 Verzoek tot inzage 
gespreksverslaq COV-IV-OO.01512

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Commissie Onderzoek 
Vuurwerkramp_______

[...]512



16-11-2000 Herinnering verzoek tot inzage 
gespreksverslag COV-IV-00.01600

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Commissie Onderzoek 
Vuurwerkramp

513 [...]

28-04-1992 Korps controleurs gevaarlijke 
stoffen verlengingen vergunningen 
VV-031 1-069.23

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e [...]514 Korps controleurs 
gevaarlijke stoffen

03-05-1994 Rijksverkeer inspectie unit w 
verleniging vergunningen \/V-031 
1-069.20

Gedeeltelijk
openbaar

[...]10.2.e515 Rijksverkeer inspectie 
unit W

11-09-1996 S.E. Fireworks bv verzoek 3 tal 
zee containers van 20 feet te 
mogen plaatsen VV-031 1-016.2

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e [...]516 Regio Twente p/a Bouw 
en Milieudienst

07-012-2000 Ter beschikkingstelling 
vergunningsdossier

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Ministerie van Defensie517 Commissie onderzoek
vuurwerkramp

07-12-2000 Verzoek om vergunningsdossier Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Commissie onderzoek518 Ministerie van Defensie
vuurwerkramp

03-06-1992 Oordeel geen bezwaar 
vergunningverlening

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Commissaris van politie 
Enschede

519 Ministerie van Verkeer 
en Waterstaat

11-12-1989 Haalbaarheidsonderzoek Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Buro op ten Noort 
Blijdenstein

520 nvt
Herstructurering bedrijfsterreinen 
Enschede-Noord; 1989-1990

521 23-01-1997 Openbare kennisgeving ontwerp- 
besluit nieuwe vergunning 
inrichting voor opslag vuurwerk

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Gemeente Enschede nvt

522 21-06-1976 Tekeningen en berekeningen 
gewapende betonconstructie

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Gemeente Enschede SE fireworks

523 29-11-2000 Herinnering delen 
vergunningsdossier

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Commissie onderzoek 
vuurwerkramp

nvt

524 06-12-2000 Antwoord op herinnering delen 
vergunningendossier

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Smallenbroek Holding BV Commissie onderzoek 
vuurwerkramp______
Regiopolitie Twente525 14-12-2000 Aanbiedingsbriefje

gespreksverslag
Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Commissie onderzoek
vuurwerkramp

526 30-10-2000 Verzoek processen-verbaal en 
slagpijpjesrapportage

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Commissie onderzoek Regiopolitie Twente
vuurwerkramp

527 21-07-2000 Proces verbaal ontvangst 
voorraadliist d.d. 30 juni 1998

Gedeeltelijk
openbaar

Regiopolitie Twente10.2.e n.v.t.

528 13 juni ? Aantekening telefoongesprek Gedeeltelijk
openbaar

[...]10.2.e n.v.t.

529 9 juni 2000 Memo over S.E. Fireworks over Gedeeltelijk
openbaar

[...]10.2.e [...]
koop terrain

530 Krantenartikel over vuurwerkramp Openbaar



Krantenartikel "Vuurwerkramp 
strop ex-eigenaar Fireworks"

Openbaar531 8 juni 2000

Gespreksaantekeningen Gedeeltelijk
openbaar

[...]532 12 mei 2000; 
15 mei 2000; 
8 juni 2000

10.2.e

4 december533 Mailwisseling bestemmingsplan 
Euregiopark

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e [...] [...]
1998
15 december 
1998

Globale taxatie Tollenstraat 46 Gedeeltelijk
openbaar

534 10.2.e

535 5 januari 1999 Faxbericht gemeente Enschede 
inzake plannen Groot Roombeek 
en overname eigendom

Gedeeltelijk
openbaar

[...] [...]10.2.e

536 28 januari 
1999

Taxatierapport gemeente 
Enschede

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e

537 27 januari 
1999

Mailwisseling gemeente Enschede 
inzake verplaatsing S.E. Fireworks

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e [...] [...]

538 23 februari 
1999
4 maart 1999 
30 juli 1999 
3 augustus 
1999

Briefwisseling inzake verplaatsing 
S.E. Fireworks

Gedeeltelijk
openbaar

[...]10.2.e Flet college van 
burgemeester en 
wethouders gemeente 
Enschede

Brief gemeente Enschede inzake 
verwerving Tollenstraat

539 28 September 
1999

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e [...] gemeente Enschede [...]

540 8 februari 2000 Afspraakbevestiging Gedeeltelijk
openbaar

[...]10.2.e [...] gemeente Enschede

21 februari 
2000

541 Taxatieuitwerking Tollenstraat Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e

542 7 april 2000 e-mailbericht met rappel voor 
tegenvoorstel

Gedeeltelijk
openbaar

[...]10.2.e [...]

543 10 april 2000 Faxbericht met concept- 
teqenvoorstel

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e [...] [...]

2 februari 1999544 Brief inzake verwerving 
Tollenstraat

Gedeeltelijk
openbaar

[...]10.2.e [...]

545 Aantekeningen en schetsen 
Tollenstraat

Openbaar

546 Aantekeningen verwerving 
Tollenstraat

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e



547 Handgeschreven conceptbrieven Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Gemeente Enschede

548 Diverse handgeschreven 
aantekeningen inzake verwerving 
Tollenstraat

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Gemeente Enschede

549 12 februari 
1999

Faxbericht over contact Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e [...] [...] Gemeente Enschede
verwerving Tollenstraat

550 Krantenartikel "Vennoot Fireworks Openbaar
dekte zichzelf in

551 7 december 
1999

Advies opslag vuurwerk en 
explosieve stoffen Wet 
milieubeheer S.E. Fireworks te 
Enschede

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e Defensie College van 
burgemeester en 
wethouders gemeente 
Enschede

552 14 juli 1999 Conceptbrief inzake gronduitgifte 
bedrijventerreinen

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e [...] Gemeente Enschede

553 16 juni 1999 Informatierapport - kredietadvies Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e [...]

554 17 oktober 
1999

Artikel "Vuurwerkspecialist ziet 
'sterretjes' in knallende 
concurrentiestrijd"

Openbaar

555 Kadastrale kaarten, kadastrale 
gegevens en bouwtekeningen 
Tollenstraat

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e

556 2 juli 1975 Verkoopakte Tollenstraat Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e

557 7 februari 1994 Aktes vestiging opstalrecht 
Tollenstraat

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e

558 27 april 1998 Fluurovereenkomst Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e

559 Woningbouwtekening Plan Groot 
Roombeek

Openbaar

560 4 juni 1997 Verslag vergadering projectgroep 
Groot Roombeek

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e [...] Gemeente Enschede

561 16 februari 
1998

Verslag informatiebijeenkomst 
Groot Roombeek, ondernemers en 
huurder

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e [...] Gemeente Enschede

562 13 juli 1994 Exploitatieberekening Bamshoeve 
Enschede

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e [...] Gemeente Enschede



Gedeeltelijk
openbaar

[...] Gemeente Enschede [...]Brief inzake uitstel 
onderhandelingen aankoop grond 
vim contact verzekering________

10.2.e563 28 juni 2000

Afkortingen:
COV - Commissie Onderzoek Vuurwerkramp
CPR - Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen
IBR - Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding
IBT - Interdepartementaal beleidsteam
IBT-i - Interdepartementaal beleidsteam inspecties
IBT-j - Interdepartementaal beleidsteam juridisch
KNBV - Koninklijke Nederlandse Brandweervereniging
LCI - Landelijk Codrdinatie Inspecties
Minister van BZK - Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Minister van VWS - Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Minister voor GSI - Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid 
MR - Ministerraad
[...] - naam afzender/ontvanger gelakt



Bijiage IV - Inventarislijst geweigerde documenten Vuurwerkramp Enschede 2000

Nr. Wob-grondDatum Documentnaam Beoordeling Afzender Ontvanger
(concept)notitie stand van zaken met betrekking 
tot het kabinetsstandpunt inclusief bijiagen

19 februari 
2001

Leden ministerieel
W1 beleidsteam (MBT)Weigeren lO.Z.gen 11.1

5juli2000 Verslag MBT-vuurwerkramp 5 juli 2000W3 Weigeren 10.2.g
22 februari 

2001 Notitie inzake MBT van 22 februari 2001 [...]W4 Weigeren 10.2.g de minister van BZK
Aanbiedingsbrief, agenda en stukken MBT- 
vuurwerkramp d.d. 30 augustus 2000

25 augustus 
2000 [...]W5 de leden van het MBTWeigeren 10-2.g

Uitnodiging MBT d.d. 30 augustus met bijiagen: 
verslag MBT d.d. 5 juli 2000, opdrachtbrief aan 
Enschede t.a.v. het opzetten van een registratie 
van hulpverleners; afschriftvan 
voortgangsbericht aan vaste commissie voor BZK 
d.d. 14 juli 200026 juli 2000W6 Weigeren 10.2.g de leden van het MBT

5 oktober
Agenda en stukken MBT 10 oktober 2000W7 2000 [...]Weigeren de leden van het MBT10.2.g
Geactualiseerde agenda MBT d.d. 30 augustus 
2000 inclusief bijiagen

29 augustus 
2000W8 [...]Weigeren 10-2.g de leden van het MBT

9 oktober 
2000W9 Voortgangsbericht afwikkeling vuurwerkramp [••■]Weigeren 10.2.g de leden van het MBT

8 September 
2000 Verslag MBT-vuurwerkramp 30 augustus 2000WIO Weigeren 10-2.g de leden van het MBT

17 januari 
2000

Geannoteerde agenda en stukken voor het MBT 
van 18 januari 2001Wll [..■]Weigeren 10-2.g de minister van BZK

21 februari 
2000

Geannoteerde agenda en stukken voor het MBT 
van 22 februari 2001W12 [...]Weigeren 10-2.g de minister van BZK

19 februari 
2000

Notitie Stand van zaken Interdepartementaal 
beleidsteam - kabinetsstandpunt (IBT-K)W13 [...]Weigeren de leden van het MBT10-2.g

21 februari 
2001 Conceptnotulen MBT d.d. 18 januari 2001W14 [...]Weigeren 10.2.gen 11.1



15 januari 
2001

Uitnodiging, agenda en bijiagen voor het MBT- 
vuurwerkramp d.d. 18 januari 2001 [...]W15 Weigeren 10-2.g de leden van het MBT

8 februari 
2001 Verslag MBT d.d. 18 januari 2001W16 [...]Weigeren 10-2.g de leden van het MBT

Verslag MBT d.d. 6 december 2000W17 Weigeren 10.2.g de leden van het MBT
Uitnodiging, agenda en bijiagen voor het MBT- 
vuurwerkramp d.d. 6 maait 2001W18 5 maart 2001 Weigeren [...]10.2.g de leden van het MBT
Agenda MBT d.d. 16 mei 2000W19 [...]Weigeren de leden van het MBT10-2.g
Mailwisseling inzake conceptteksten van brieven 
aan de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer13juli2000W20 [...]Weigeren [...]11.1
Uitnodigingen en agenda's MBT d.d. 9 november 
2000 en 6 december 2000, inclusief 
voorbereidende stukken, vergaderstukken en 
verslagenW21 [...]Weigeren 10-2.g de leden van het MBT

Notitie Afspraken t.a.v. de coordinatie van de 
gemeenschappelijke reconstructie en de 
analysefase van de rijksinspectie-onderzoeken

29 augustus 
2000W23 [...]Weigeren 10.2.g de leden van het MBT

Uitnodiging, agenda en bijbehorende stukken 
MBTd.d. Sjuli 2001W24 12Juni 2001 [...]Weigeren 10.2.g de leden van het MBT
Uitnodiging, agenda, vergaderstukken en verslag 
van het MBT d.d. 26 September 2001W25 [•••]Weigern 10.2.g de leden van het MBT
Bijdragen van de ministeries voor het 
kabinetsstandpunt vuurwerkramp

verschillende
departementenW26 Weigeren het ministerie van BZK10.2.g

Concept kabinetsstandpunt Vuurv\/erkrampW27 [...]Weigeren de leden van het MBT11.1
Uitnodigingen en agenda's MBT d.d. 9 november 
2000 en 6 december 2000, inclusief 
voorbereidende stukken, vergaderstukken en 
verslagenW28 Weigeren [...]10.2.g de leden van het MBT
Notitie Afspraken t.a.v. de coordinatie van de 
gemeenschappelijke reconstructie en de 
analysefase van de rijksinspectie-onderzoeken

29 augustus 
2000W29 Weigeren 10.2.g de leden van het MBT



Notitie Voortgangsrapportage van de 
inventarisatie nazorgactiviteiten n.a.v. de 
vuurwerkramp in Enschede

18 augustus 
2000W30 [...]Weigeren 10.2.g de leden van het MBT

Aanbiedingsformulier voor 
(Rijks)ministerraadsstukken d.d. 25 augustus 
2000

22 augustus 
2000W31 [...]Weigeren 10.2.g de ministerraad

Uitnodiging, agenda en stukken MBT d.d. 23 april 
2001 en de verslagen van 14 maart, 20 maart, 5 
april en 9 april 2001

I

2 april 2001W32 [...]Weigeren 10.2.g de leden van het MBT
de minister van BZK, 
de staatssecretaris vanConceptbeantwoording kamervragen 

vuurwerkramp10 april 2001W33 [...]Weigeren 11.1 BZK
4 September 

2000
Aanbiedingsbrief concept-voortgangsbericht 
afwikkeling vuurwerkramp

de voorzitter van de 
ministerraadW34 [...]Weigeren 10.2.gen 11.1

Nota terugkoppeling uit ministerraad inzake 
aanpassingen voortgangsbericht afwikkeling 
vuurwerkramp

11 September 
2000W35 [...]Weigeren 10.2.g de minister van BZK

Sjuli 2001 concept-amicebrief aan leden MBTW37 [...]Weigeren 10.2.gen 11.1

Brief aan de ministerraad met nadere informatie 
over de ramp op en rondom S.E. Fireworks 
vuurwerkopslagplaats te Enschede

de minister van de voorzitter van de 
ministerraadW46 18 mei 2000 Weigeren 10.2.g BZK



Concepten en input voor de brief aan de 
ministerraad van 18 mei 2000 en de Kamerbrief 
over de vuurwerkramp in Enschede van 16 mei 
2000W48 [...]Weigeren 11.1

Verslag interview i.h.k.v. Inspectie-onderzoek 
doorde Inspectie Brandweerzorg en 
Rampenbestrijding

29 September 
2000

10.2. d en
10.2. gW51 Weigeren

Processen verbaal verhoren door politieW55 Weigeren 365 Sv

Proces verbaal politie verhoorW66 22 mei 2000 [...] [...]Weigeren 365 Sv
Interviewverslagen Inspectie Brandweerzorg en 
Rampenbestrijding

10.2. d en
10.2. gW67 [...] [...]Weigeren

W68 24 juni 2000 Proces-verbaal politie [...]Weigeren 365 Sv
Interviewverslagen Inspectie Brandweerzorg en 
Rampenbestrijding

10.2.d en
102.gW69 [...]Weigeren
10.2. d en
10.2. gInterviewverslagen Inspectie politieW70 [...]Weigeren



Interviewverslagen Inspectie politic en Inspectie 
Brandweerzorg en Rampenbestrijding

10.2. den
10.2. g [.-] [...]W71 Weigeren

Processen verbaal verhoren door politieW72 Weigeren 365 Sv
10.2.den
10-2.gW73 Interviewverslagen Inspectie politie [...] [...]Weigeren
10.2. d en
10.2. gInterviewverslagen Inspectie politieW74 [...]Weigeren

19 mei 2000 Processen verbaal verhoren door politie [-]W75 Weigeren 365 Sv
Interviewverslagen Inspectie Brandweerzorg en 
Rampenbestrijding

10.2. d en
10.2. gW76 [...]Weigeren [...]

Processen verbaal verhoren door politieW77 [...]Weigeren 365 Sv [-]
24Juni2008 E-mail met vordering van interviewverslagenW78 Weigeren 365 Sv Politie het ministerie van BZK

Processen verbaal verhoren door politieW79 20 mei 2000 [...]Weigeren [...]365 Sv

Interviewverslag Inspectie Brandweerzorg en 
Rampenbestrijding

10 januari 
2000

10.2. d en
10.2. gW83 [...] [...]Weigeren

(concept)-brief aan de ministerraad inzake de 
vuurwerkramp

art. 25 RvO
W87 17 mei 2000 Weigeren MR de ministerraad

het ministerie van 
VWS31 mei 2000 Bevel tot uitlevering stukkenW88 Weigeren 365 Sv politie

NW90 Concepten Kamerbrief Ramp op en 
rondom S.E. Fireworks d.d. 16 mei 2000

Eindversie reedsWeigeren Zoekresultaat I Overheid.nl > Officiele 
bekendmakinqen (officielebekendmakinqen.nh(was

011
openbaar, voor zover 
afwilkend art. 11.1

NW91
(was

Concepten voortgangsbericht aan Tweede 
Kamer d.d. 29 mei 2000

Eindversie reedsWeigeren Zoekresultaat I Overheid.nl > Officiele 
bekendmakinqen (officielebekendmakinqen.nhopenbaar, voor zover

afwijkend art. 11.102)



NW92
(was

Concepten voortgangsbehcht aan Tweede 
Kamer d.d. 29 juni 2000

Weigeren Eindversie reeds Zoekresultaat I Overheid.nl > Officiele 
bekendmakinaen (officielebekendmakinaen.nnopenbaar, voor zover 

afwijkend art. 11.103)
NW93 Concepten voortgangsbericht aan Tweede 

Kamer d.d. 14 juli 2000
Weigeren Eindversie reeds Zoekresultaat I Overheid.nl > Officiele 

bekendmakinaen fofficielebekendmakinaen.nl)(was
04)

openbaar, voor zover 
afwijkend art. 11.1

NW94
(was

Concepten voortgangsbericht aan Tweede 
Kamer d.d. 25 September 2000

Weigeren Eindversie reeds Zoekresultaat I Overheid.nl > Officiele 
bekendmakinaen fofficielebekendmakinoen.nl)openbaar, voor zover 

afwijkend art. 11.105)
Concepten voortgangsbericht aan Tweede 
Kamer d.d. 23 oktober 2000

NW95
(was

Weigeren Eindversie reeds Zoekresultaat I Overheid.nl > Officiele 
bekendmakinaen (officielebekendmakinaen.nl)openbaar, voor zover 

afwijkend art. 11.106)
NW96
(was

Concepten voortgangsbericht aan Tweede 
Kamer d.d. 22 november

Eindversie reedsWeigeren Zoekresultaat I Overheid.nl > Officiele 
bekendmakinaen (officielebekendmaklnaen.nl)openbaar, voor zover 

afwijkend art. 11.1071
NW97
(was

Concepten voortgangsbericht aan Tweede 
Kamer d.d. 22 januari 2001

Weigeren Eindversie reeds Zoekresultaat I Overheid.nl > Officiele 
bekendmakinaen fofficielebekendmakinaen.nl)openbaar, voor zover 

afwijkend art. 11.108)
Concepten voortgangsbericht aan Tweede 
Kamer d.d. 7 februari 2001

NW98
(was

Eindversie reedsWeigeren Zoekresultaat I Overheid.nl > Officiele 
bekendmakinaen (officielebekendmakinaen.nl)openbaar, voor zover 

afwijkend art. 11.109)
NW99 Concepten voortgangsbericht aan Tweede 

Kamer d.d. 16 maart 2001
Eindversie reedsWeigeren Zoekresultaat I Overheid.nl > Officiele 

bekendmakinaen fofficielebekendmakinaen.nl)(was
OlO)

openbaar, voor zover 
afwijkend art. 11.1

Concepten kabinetsstandpunt 
vuurwerkramp

NWlOO Eindversie reeds Zoekresultaat I Overheid.nl > Officiele 
bekendmakinaen fofficielebekendmakinaen.nl)

Weigeren
(was
Oil)

openbaar, voor zover 
afwijkend art. 11.1

NWlOl Concepten onderzoeksplan Commissie 
Costing

Eindversie reeds Nationaal Archief, op grond van ArchiefwetWeigeren
(was
012)

openbaar, voor zover 
afwijkend art. 11.1

NW102 Concepten instellingsbesluit Commissie 
Costing

Eindversie reedsWeigeren Staatscourant 2000, 103 paa. 8 I Overheid.nl >
Officiele bekendmakinaen 
fofficielebekendmakinaen.nl)

(was
013)

openbaar, voor zover 
afwijkend art. 11.1

NW103 Concepten deelreconstructies LCI Eindversie reedsWeigeren Nationaal Archief, op grond van Archiefwet
(was
015)

openbaar, voor zover 
afwijkend art. 11.1

Concepten plan van aanpak afstemming 
inspectie onderzoeken

NW104
(was
016)

Weigeren Eindversie reeds Nationaal Archief, op grond van Archiefwet
openbaar, voor zover
afwijkend art. 11.1



NW105
(was
019)

Concepten rapport onderzoek 
vergunningverlening, toezicht en 
handhaving met betrekking tot VROM- 
reqelgeving

Weigeren Eindversie reeds 
openbaar, voor zover 
afwijkend art. 11.1

Nationaal Archief, op grond van Archiefwet

NW106
(was
022)

Concepten rapport onderzoek 
brandweeroptreden

Weigeren Eindversie reeds Nationaal Archief, op grond van Archiefwet
openbaar, voor zover 
afwijkend art. 11.1

NW107 Concepten rapport onderzoek 
politieoptreden

Weigeren Eindversie reeds Nationaal Archief, op grond van Archiefwet
(was
023)

openbaar, voor zover 
afwijkend art. 11.1

NW108 Concepten rapport onderzoek 
milieubelasting en gezondheidsrisico's

Weigeren Eindversie reeds Nationaal Archief, op grond van Archiefwet
(was
026)

openbaar, voor zover 
afwijkend art. 11.1

NW109 Concept dossier ten behoeve van 
voorbereiding op het Algemeen Overleg 
met de Tweede Kamer op 12 december 
2000

Weigeren Verslag reeds openbaar.
11.1

Zoekresultaat I Overheid.nl > Officiele 
bekendmakingen (officielebekendmakinaen.nlj(was

036)

NWllO
(was
039)

Concepten rapport Toekomst 
Rampenbestrijding en risicomanagement

Weigeren Eindversie reeds 
openbaar, 11.1

Commissie Berahuijs I Gemeente Enschede

NWlll
(was
043)

Concept verslag van Algemeen Overleg 
met de Tweede Kamer d.d. 31 mei 2000

Verslag reeds openbaar. 
11.1

Weigeren Zoekresultaat I Overheid.nl > Officiele 
bekendmakingen (officielebekendmakinaen.nh

NW112
(was
14a)

23 mei 2000 Concept-instellingsbeschikking 
onderzoekscommissie - Bijiage 1 
bij de agenda IBT van dinsdag 23 
mei 2000

Weigeren Reeds openbaar 
en voor zover 
afwijkend 11.1

Leden IBT

NW113
(was

5 januari 
2001

Fax met concept-brief aan de 
Tweede Kamer voor aanbieding van 
de rapportages van de 
rijksinspecties

Reeds openbaar 
en voor zover 
afwijkend 11.1

Weigeren Project Vuurwerkramp Leden IBT-Inspecties

24)

NW114
(was
34a)

29 mei 2000 Concept Plan van aanpak 
cobrdinatie onderzoeken naar

Weigeren Reeds openbaar 
en voor zover

Project Vuurwerkramp Leden IBT-Inspecties

vuurwerkramp in Enschede afwijkend 11.1
NW115 26 mei 2000 Aanbiedingsformulier voor 

(Rijks)ministerraad
Weigeren 10.2.g Wob

(was
62a)

Afkortingen;
IBT - Interdepartementaal beleidsteam 
COV - Commissie Onderzoek Vuurwerkramp



CPR - Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen
DGOOV - Directoraat-generaal Openbare Orde en Veiligheid
IBR - Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding
IBT - Interdepartementaal beleidsteam
IBT-i - Interdepartementaal beleidsteam inspecties
IBT-j - Interdepartementaal beleidsteam juridisch
IBT-k - Interdepartementaal beleidsteam kabinetsstandpunt
KNBV - Koninklijke Nederlandse Brandweervereniging
LCI - Landelijk Cobrdinatie Inspecties
Minister van BZK - Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Minister van VWS - Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Minister voor GSI - Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid 
MR - Ministerraad
[...] - naam afzender/ontvanger gelakt



Bijiage V - Inventarislijst reeds openbare documenten

Nummer Documentnaam Beoordeling Wob-grond Vindplaats

014 Eindrapport Commissie Posting Reeds openbaar Commissie Oostino I Gemeente Enschede

017 Kamerbrief Ervaringen en lessen 
Commissie Onderzoek vuurwerkramp

Reeds openbaar Zoekresultaat I Overheid.nl > Officiele 
bekendmakinqen (officielebekendmakinaen.nn 
Zoekresultaat I Overheid.nl > Officiele 
bekendmakinqen (officielebekendmakinaen.nn

018 Rapport Ervaringen en lessen 
Commissie Onderzoek vuurwerkramp

Reeds openbaar

020 Rapport Rilksverkeersinspectie Reeds openbaar Nationaal Archief, op qrond van Archiefwet
021 Rapport preparatie Reeds openbaar Nationaal Archief, op grond van Archiefwet

024 Rapport cobrdinatie bestrijdinq Reeds openbaar Nationaal Archief, op grond van Archiefwet 
Nationaal Archief, op grond van Archiefwet025 Rapportage geneeskundige 

huipverlening qetroffenen
Reeds openbaar

027 Rapport onderzoek registratie 
slachtoffers en 
verwantenadministratie

Reeds openbaar Nationaal Archief, op grond van Archiefwet

028 Rapport anaiyse publieksvoorlichtinq Reeds openbaar Nationaal Archief, op qrond van Archiefwet
029 Rapport onderzoek bevolkinqszorq Reeds openbaar Nationaal Archief, op grond van Archiefwet
030 Rapportage arbeidsinspectie Reeds openbaar Nationaal Archief, op grond van Archiefwet



Zoekresultaat I Overheid.nl > Officiele 
bekendmakinoen (officielebekendmakinqen.nn

Aanbieding van de rapportage door 
de rijksinspecties onderzoek naar de 
ramp op en rondom de 
vuurwerkopslagplaats S.E. Fireworks

Reeds openbaar031

032 Kabinetsstandpunt naar aanleiding 
van rapport Commissie onderzoek 
Vuurwerkramp (Comissie-Oosting) en 
de 8 rijksinspecties

Eindversie reeds 
openbaar, voor zover 
afwijkend art. 11.1

Zoekresultaat I Overheid.nl > Officiele 
bekendmakinoen (officielebekendmakinQen.nn

033 Mandaatbesluit secretaris commissie Reeds openbaar Staatscourant 2000. 138 oao. 7 I Overheid.nl >
Officiele bekendmakinoen 
(officielebekendmakinoen.nn_________________
Zoekresultaat I Overheid.nl > Officiele 
bekendmakinoen fofficielebekendmakinoen.nn

onderzoek vuurwerkramp

034 Voorbereiding op Algemeen Overleg 
met de Tweede Kamer inzake de

Verslag reeds openbaar. 
11.1

vuurwerkramp Enschede d.d. 11 
januari 2001

035 Voorbereiding plenaire behandeling in 
de Tweede Kamer van de

Verslag reeds openbaar.
11.1

Zoekresultaat I Overheid.nl > Officiele 
bekendmakinoen (officielebekendmakinqen.nn

vuurwerkramp d.d. 24 en 25 april 
2001

037 Beantwoording Kamervragen over 
uitspraken inzake de vuurwerkramp 
in Enschede d.d. 30 januari 2005

Reeds openbaar Zoekresultaat I Overheid.nl > Officiele 
bekendmakinoen (officielebekendmakinqen.nn

038 Tussentijdse evaluatie beleidsnota 
rampenbestrijdinq 2000-2004

Reeds openbaar Nationaal Archief, op grond van Archiefwet

040 Handreiking opzet informatie- en 
adviescentrum na rampen

Reeds openbaar Nationaal Archief, op grond van Archiefwet

041 Kamerbrief bij aanbieding 
reconstructie vuurwerkramp 
Enschede op 13 mei 2000

Reeds openbaar Zoekresultaat I Overheid.nl > Officiele 
bekendmakinoen (officielebekendmakinqen.nn

042 Kamervragen inzake het aantreffen 
van militaire

Reeds openbaar Zoekresultaat I Overheid.nl > Officiele 
bekendmakinoen (officielebekendmakinqen.nn

ontstekingsmechanismen bij de 
vuurwerkramp in Enschede

044 Beleidsplan crisisbeheersing 2004- 
2007

Reeds openbaar Nationaal Archief, op grond van Archiefwet



045 Privacyreglement LCI Reeds openbaar Staatscourant 2001. 38 paa. 8 I Overheid.nl >
Officiele bekendmakinaen
(officielebekendmakinaen.nh________________
Nationaal Archief, op grand van Archiefwet046 Overzicht moties BZK naar aanleiding 

van debat over de vuurwerkramp 
d.d. 24, 25 en 26 april 2001

Reeds openbaar

047 Aanbieding rapporten Bureau AMV Reeds openbaar Nationaal Archief, op grond van Archiefwet
048 Diverse krantenartikelen over Reeds openbaar Archief Tubantia

onderzoeksplan commissie Posting



338
Notitie Ond«fw«rp

scenario’s in verband 
met onderzoeken 
vuurwerkramp Enschede

Datum
OjanuariZOOl

Kanmartc
ES2001/50917

Ondanlael
OVtP/Vuurwerloanip

MtcliUngan
Aan

SG-BZK
Van

Madaparaal Afachrtftaan
1 van6

PI. VWR
Aantal bipagan

DGOOV

1. Inleidino

Oe rapporten van de acht rijksinspecties die onderzoek doen naar de 
vuurwerkramp in Enschede worden naar verwachting op maandag 15 januari aan 
de TK aangeboden en gelijktijdig via het internet en de media in de openbaarheid 
gebracht. Tevens is de verwachting dat de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp 
(COV), eind februari 2001 gaat rapporteren. Daarmee belandt het 
afwikkelingstraject vuurwerkramp in een fase waarin doen of nalaten van de 
overhekf en dus ook betrokken departementen, op de agenda wordt geplaatst. Er 
moet rekening worden gehouden met kritiek op overheden, bestuurders en/of 
ambtenaren.

Daarom is het nu noodzakelijk om een strategic vast te stellen, waarmee het 
proces van de komende maanden wordt gestuurd of, minstens. bijgestuurd. Deze 
strategic bestaat in de eerste plaats uit het vooraf vaststellen van de beoogde 
procesgang en in de tweede plaats uit het beschrijven van enkele scenario’s die 
zich, in weenwl van de gewenste procesgang, maar in alie realiteit, kunnen gaan 
voltrekken en het daarop voorberekJen,

2. Beooode procesoano

In het Ministerieel Beleidsteam (MBT) van 6 december jl. zijn de bij de afwikkeling 
van de vuurwerkramp Enschede betrokken bewindspersonen geinformeerd over 
de belangrijkste conclusies uit de inspectie-onderzoeken. Aansluitend is de 
communicatielijn vastgesteld, evenals de beoogde procesgang rondom het 
vrijkomen van de onderzoeken en de voorbereiding van het kabinetsstandpunt.

Minowrit wfl Blnncnlands* Zakn <n Keninliri]laral*ti«



Datum
9 januarl 2001

Kenmerk
ES2001/50917

Btad
Met inachtneming van het hoor-en-wedertioortraject 6n het noodzakelijke 
logistieke (vermenigvuldigings- en distn'butie-}proces gaan we ervan ult dat de 
inspectierapporten op 15 januari aanstaande aan de Tweede Kamer en aan de 
Commissie Onderzoek Vuunwerkramp zullen worden aangeboden. De COV 
beschikt overigens al over de concept-rapporten. In de aanbiedingsbrief wordt 
inhoudelilk niet gereageerd op de onderzoeksresultaten. Wei zal een toelichting 
worden gegeven op de procesgang en de tijdiijn inzake de bekendmaking van het 
standpunt van het kabinet. In dezelfde lijn zijn in het MBT afspraken gemaakt 
betreffende de woordvoering door of vanwege individuele bewindspersonen in de 
periode (van ongeveer zes weken) gelegen tussen de aanbieding van de 
inspectie-onderzoeken en de aanbieding van het GOV-rapport en, daarop 
volgend, de periode tot de bekendnoaking van het kabinetsstandpunt De 
cdncretisering van deze procesgang wordt gecodrdineerd vanuit het ministerie 
van BZK.

2van6

Er zal door het kabinet pas een standpunt worden kenbaar gemaakt na het 
vrijkomen van de rapportage Costing. Het is aannemelijk dat de conclusies en 
aanbevelingen grotendeels gelijkluidend zullen zijn aan die van de inspecties, 
waardoor het beter is om 66nmalig en compleet te reageren dan in twee etappes, 
waarbij er later meet worden aangevuld of -in het ergste geval- meet worden 
gewijzigd.

De COV gaat eind februari rapporteren. Hiervoor wordt een gezamenlijk 
draaiboek opgesteld, waarbij de minister van BZK, als coOrdinerend minister, 
tezamen met de burgemeester en de CdK, het rapport in ontvangst zal nemen. 
Met inachtneming van het bekende feit dat het kabinetsstandpunt nog voIgt (zie 
hieronder) zal hi] -dan voor de eerste maal- van regeringswege een beperld 
aantat inhoudelijke statements geven.

Hiertoe is het noodzakelijk dat het rapport Costing -in concept en onder embargo- 
eerder aan het Rijk wrordt verstrekt, zodat een gekwalificeerde leesgroep ermee 
aan de slag kan. Waarschijnlijk krijgt de leesgroep hiervoor slechts enkele uren 
de tijd. Aan de hand van de bevindingen van deze leesgroep dient, afgestemd op 
de op dat moment beschikbare informatie uit het concept kabinetsstandpunt, de 
hierboven bedoelde eerste reactie worden geformuleerd. Deze reactie dient 
bestuurlijk met betrokken bewindspersonen te worden afgestemd.

In het MBT is afgesprokeh dat uiterlijk vier weken na het verschijnen van de 
rapportage Costing, dus eind maart een concept kabinetsstandpunt ter 
bespreking aan de MR zal worden voorgelegd. Hiertoe wordt reeds nu 
interdeparlementaal stevig gewerkt aan de voorbereiding van het 
kabinetsstandpunt. Dit is een interdepartementale kius, die wordt gecobrdineerd 
door de projectstaf Vuurwerkramp. In het MBT heeft de Minister van BZK nog
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eens expliciet de aandacht gevraagd voor het belang van dit dossier en de 
benodigde voortvarendheid bij de betrokken departementen.

3van6

Deze procesgang is wenselijk omdat zij tijd biedt om het kabinetsstandpunt voor 
te bereiden en omdat de regering 66nmaal, maar wel uitgebreid en compleet en 
dus duidelijk, reageert. Oit is in tegenstelling tot eerdere rampen, waarbij dit veelal 
reactief en fragmentarisch gebeurde.

3. Scenario’s

2!oals gesteld dient er in alle realiteit rekening mee te worden gehouden dat het 
proces niet verloopt, zoals beoogd. Er kunnen zich ontwikkelingen voordoen, die 
vragen om een van de beoogde procesgang afwijkende benadering. Er kan zetfs 
sprake zijn van een aan de vuunwerkramp gerelateerd incident, dat de positie van 
66n of meer bewindspersonen en/of 66n of meer onderdelen van een ministerie 
politiek-bestuurlijk (emstig) kan schaden. In dat geval spreekt men over een 
beleidsincident, hetgeen als een bijzondere vorm van een crisis most worden 
beschouwd.

Met de intentie om inzicht te geven in de typen mogelijke gebeurtenissen, worden 
hieronder enkele scenario’s beschreven, die kunnen leiden tot afwijking van de 
beoogde procesgang. Deze lijst is uiteraard niet iimitatief. Bij de “overwegingen bij 
aanpak” is gebruik gemaakt van de uiterst recente Richtlijnen voor de omgang 
met beleidsincidenten van het ministerie van BZK.

Scenario 1: vertraging OosUng

jpgittem
Costing kondigt aan vertraging op te lopen en conform de herziene planning, pas 
later te kunnen rapporteren.

overweoinqen bii aanoak
Het uHgangspunt dient te zijn dat het kabinet binnen een jaar na de ramp moet 
reageren. Het is dus afhankelijk van de duur van de vertraging. Als er sprake is 
van een vertraging tot uiterlijk half maart en rekening houdend met een respons- 
termijn van maximaal vier weken, dan zou het kabinet zijn reactie uiterlijk half april 
geven, hetgeen nog net acceptabel is. ledere langere vertraging brengt het 
kabinetsstandpunt vl^ v6dr of misschien zelfs na de ‘’zwarte" datum. In dat geval 
moet er worden gekozen voor twee etappes, waarbij het kabinet zijn standpunt 
geeft op de inspectie-onderzoeken en -eventueel- aanvult na het verschijnen van 
Costing.

Mh<ist€rle nm Blnnenbuidi* Zainn m KoninkilJIarelMief



Datum
9 januari 2001

Kennwrk
ES2001/50917

Blad
Scenario 2: druk vanult de media 4 van 6

incident
De media richten zich op 66n of meerdere knelpunten uit de inspectie- 
onderzoeken, nemen geen genoegen met uitstel tot na Costing en voeren de druk 
op bij 66n of meerdere bewindspersonen.

5afi£weflinqgn.bliaanpaK
Het uitgangspunt moet zijn om zo lang als mogelijk vast te houden aan de 
hiervoor omschreven beoogde procesgang. In de “Richtlijnen voor de omgang 
met beleidsincidenten” (hiema gemakshalve te noemen “de richtlijnen”) wordt 
gesteld dat de druk om onmiddellijk te reageren op signalen vaak onterecht te 
groot virordt geachL Het -wederom- expliceren van de gekozen procesgang en het 
uitzicht bieden een reactie is wellicht voidoende. Dat laat onverlet dat het rislco 
van “doorschulven” te groot kan zijn, zeker wanneer het departement of een 
bewindspersoon publidtair of politiek at In de "vuurtinle” tigt, kunnen zaken 
overdreven vrordlen uitgelicht. In dat geval dient er partieel en inhoudelijk te 
worden gereageerd, waarbij het uiteraard betangrijk is dat de reactie volledig 
aanslult bij het later te presenteren kabinetsstandpunt.

Scenario 3: druk vanult de Tweede Kamer

incident
Ondanks de in de kamer toegelichte procesgang, gaan pariementarigrs (om 
wellicht oneigenlijke partijpolitieke redenen) kritische vragen stellen en dulden zij 
geen uitstel van beantwoording.

fiysmajiDgeoWlaanpaH
on scenario is vergelijkbaar met het vorige en zou in het uKerste geval ook 
kunnen leiden toi partible inhoudeiijke reactie. Van nog te bezien in hoeverre het 
in voorkomend geval mogelijk is om de TK in vertrouwen te informeren over 
(delen van) het kabinetsstandpunt.

Scenario 4: doorwerking van de voorlopige getulgenverhoren

incident
Waarschijnlijk zullen de letselschade-advocaten in het kader van de voorlopige 
getulgenverhoren (om te bezien in hoeverre de Staat aansprakelijk kan worden 
gesteld) nc^ me^ personen laten horen. Zo het zich nu laat aanzien, maken 
burgemeester Mans en 6dn of meerdere wethouders un het Enschedese college 
hiervan deel uit. Indien vanwege de letsetschade-advocaten geen getuigen meer 
worden opgeroepen, dan heeft ven/olgens de Staat de gelegenheid om getuigen
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te laten horen. De kans is aanwezig dat getuigen verklaringen afleggen die 
vragen om een onmiddellijke reactie of die inhoudelijk vooruitlopen op het 
kabinetsstandpunt Met name daar waar letselschade-advocaten in het voorlopig 
getuigenverhoor ingaan op de dan gepubliceerde inspectierapporten.

5van6

overwepinoen bilaanoak
Het gaat hier om een geheel eigenstandig proces dat formeel niet te sturen is. 
Materieel kan, tijdens de voorbereiding van de getuige (voor zover deze bPj de 
staat in dienst is) het mdgelijke botsen van zijn verklaring met het door de 
regering beoogde proces, bij hem ter sprake worden gebracht, maar iedere 
getuige is verantwoordelijk voor zijn eigen verklaring.

Scenario 5: samenloop met het Volendam-proces

incident
De brand in Volendam kent weliswaar een eigen afwikkeling. doch valt niet los te 
zien van Enschede. Nu al is er sprake van forse kritiek op het handhavingsbeleid 
in het kader van de vergunningen, een onderwerp dat ook in Enschede speeit. 
Inmiddels lopen er diverse onderzoeken (OM, commissie Alders) met een eigen 
dynamiek. De mogelijkheid bestaat dat bevindingen openbaar worden gemaakt, 
die (inhoudelijk 6f emotioneel) doorwerken in de afwikkeling van de 
Vuurwerkramp. De thans ontstane discussie over de verantwoordelijkheid van de 
overheid (strafrechtelijk vervolgen, e.d.) zaJ van invioed zijn op het 
kabinetsstandpunt inzake Enschede.

fiyei3g^iQflgn.bil aanpak
Bij BZK zijn afspraken gemaakt omtrent expertise-uitwisseiing vanuit het project 
Vuurwerkramp naar het project Volendam. Ook inhoudelijk zijn de lijnen kort. In 
wezen kunnen de rampen niet los worden gezien en nu zijn er reeds media die 
een parallel trekken. Het is noodzakelijk om de uitwisseling en onderlinge 
afstemming gedurende de komende periode onverkort te handhaven. We moeten 
ervan bewust zijn dat de kabinetsreactie op Enschede in bepaalde gevailen ook 
een reactie op Volendam zal zijn. Van regeringszijde dienen er thans nog geen 
uitspraken worden gedaan over de mogelijkheid tot straffechtelijke vervolging van 
de overheid. Dit onderwerp wordt intern wel nader bezien en er zal ook advies 
aan de landsadvocaat worden gevraagd. Afhankelijk van het verloop van de 
discussie kunnen er wellicht in het kabinetsstandpunt enkele zinnen aan worden 
gewijd.



^^r Datum
9 jamjari2(X}t

Keniratk
ES2001/50917

Blad
Scenario 6: lokale bestuurders moeten verantwoordelijkheld nemen 6 van 6

incident
Uit de inspectie-onderzoeken zal blijken dat er kritiek is op diverse aspecten van 
de lokale organisatie. Er moet rekening mee worden gehouden dat de 
burgemeester van Enschede en/of 66n of meer wethouders zijn/hun 
verantwoordelijkheid (moeten) nemen en zijn/hun functie(s) neerleggen. Dit kan 
een doorwerking naar het Rijk hebben en bovendien leidt het tot een 
bestuurscrisis in een gemeente die onder grote druk grote prestaties moet 
leveren.

aanoak
Dit is een niet ondenkbeeldig scenario, waarbij er rekening mee moet worden 
gehouden dat het lokale bestuur een zwaar beschuldigende vinger naar het Rijk 
zal wljzen, onder meer inzake middelen voor beheer en geoefendheld van de 
brandweef.
Met betrekking tot het effect van de lokale bestuurscrisis lijkt het voor de hand te 
liggen om op voorhand na te denken over mogelijke interim-oplossingen. Al 
eerder Is vanuit BZK voorgesteld om ambtelijke en/of bMtuurlijke ondersteuning 
te leveren. In geval van vertrek van ^6n of meer sleutelpersonen, zal dit voorstel 
zonder meer moeten worden geeffectueerd.
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kennisnemen van 
toelichting na aftoop van het SG-beraad op 10 januari a.s..

bijgevdi^te notitie ter voorbereiding op de door u te geven

AamaMIng

De fase waarin de afwikkeiing van de vuurwerkramp Enschede thans is beland, 
geeft aanleiding om de betrokken secretarissen-generaal te informeren over de 
strategie voor de komende weken en nadere afspraken te maken over 
afstemming. Oat zal plaatsvinden na aftoop van het SG-beraad van 10 januari a.s. 
In een separate brief heeft u de secretarissen-generaal van de ministeries van 
AZ, Oefensie, EZ, Financiftn, Justitie, SZW, VROM, VWS en V&W voor dit nader 
overteg uitgenodigd.

Samanvattand* loaileMIng

Bijgevoegde notitie licht de strategie toe in het kader van de afwikkeiing 
vuurwerkramp gedurende de komende weken. De beoogde procesgang (inclusief 
realisatie kabinetsstandpunt 6n communicatie inzake de diverse onderzoeken) 
wordt toegelicht, evenals enkele mogelijke scenario’s die de beoogde procesgang 
kunnen verstoren. Deze notitie kunt u oebruiken voor uw toelichting.

Doelstellinoen van het overleo ziin:
1. informeren van de SG's in een fase waarin de druk op de bewindspersonen 

kan toenemen;
2. commitment realiseren voor de gekozen strategie. alhoewel deze al is 

geaccordeerd hi het MBT;
3. afspraken maken over ondertinge afstemming en communicatie gedurende de 

(crudale) komende vier maanden, waarbi] wordt voorgesteld om het 
onderwerp tot en met april standaard te agenderen op het SG-beraad.
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2van24. aandacht vragen voor ontwikkelingen, waardoor afspraken mogelijk onder 

druk komen te staan. Ter illustratie zijn enkele van de in de notitie opgenomen 
scenario's toepasbaar.

Het is van beiang dat de aanwezigen geTnformeerd'zijn over het feit dat er in het 
kader van de vuurwerkramp weliswaar sprake is van een apaite overiegstructuur 
van IBT (ambtelijk) en MBT (poiitiek), maar (fat in de komende periode het 
kabinet “aan zef is. Daarom is het van beiang dat de SG's nauw betrokken 
moeten zijn. U kunt hiervoor ook eventueel het woord geven aan de DGOOV.

De voor dit overteg genodigde SG’s hebben ter informatie een tweetal
documenten ontvan^n, te weten;
1. De leidraad om te komen tot het ks^inetsstandpunt, zoals besproken in het 

IBT vuurwerkraunp, indusief de zogeheten groslijst, die als basis dient voorde 
indeiing van het definitieve dossier;

2. Een dverzicht van de voor het ministerie van BZK belangrijkste knelpunten, die 
door de inspecties zijn geconstateerd naar aanlelding van de vuunwerkramp. 
Dit overzicht kan wellicht als voorbeeld dienen bij de voorbereiding van het 
kabinetsstandpunt bij de verschiliende departementen.

Beide documenten treft u ter Informatie ook hierbij aan.

Tijdens het overteg zullen tevens aanwezig zijn de DGOOV en de Projectlelder 
Vuurwerkramp.
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1. Inleidino

De rapporten van de acht rijksinspecties die onderzoek doen naar de 
vuurwerkramp in Enschede worden naar verwachting op maandag 15 januari aan 
de TK aangeboden en gelijktijdig via het internet en de media in de openbaarheid 
gebracht. Tevens is de verwachting dat de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp 
(COV), eind februari 2001 gaat rapporteren. Daarmee belandt het 
atwikkelingstraject vuurwerkramp in een fase waarin doen of nalaten van de 
overhekJ en dus ook betrokken departementen, op de agenda wordt geplaatst. Er 
moet rekening worden gehouden met kritiek op overheden, bestuurders en/of 
ambtenaren.

Daarom is het nu noodzakelijk om een strategic vast te stellen, waarmee het 
proces van de komende maanden wordt gestuurd of, minstens, bijgestuurd. Deze 
strategic bestaat in de eerste plaats uH het vooraf vaststellen van de beoogde 
procesgang en in de tweede plaats uit het beschrijven van enkele scenario's die 
zich, in weerwii van de gewenste procesgang, maar in alle realiteit, kunnen gaan 
voltrekken en het daarop voorbereiden.

2. Beooade orocesaanQ

In het Ministerieel Belekjsteam (MBT) van 6 december jl. zijn de bij de afwikkeling 
van de vuurwerkramp Enschede betrokken bewindspersonen gei'nformeerd over 
de belangrijkste conclusies uit de inspectie-onderzoeken. AansluKend is de 
communicatielijn vastgesteld. evenals de beoogde procesgang rondom het 
vrijkomen van de onderzoeken en de voorbereiding van het kabinetsstandpunt.
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2van6Met inachtneming van het hoor-en-wederhoortraject 6n het noodzakelijke 

logistieke (vermenigvuldigings- en distributje-)proces gaan we ervan uit dat de 
inspectierapporten op 15 januan aanstaande aan de Tweede Kamer en aan de 
Commissie Onderzoek Vuurwerkramp zullen worden aangeboden. De COV 
beschikt overigens al over de concept-rapporten. In de aanbiedingsbrief wordt 
inhoudeiijk niet gereageerd op de onderzoeksresuttaten. Wei zal een toelichting 
worden gegeven op de procesgang en de tijdlijn inzake de bekendmaking van het 
standpunt van het kabinet. In dezelfde lijn zijn in het MBT afspraken gemaakt 
betreffende de woordvOenng door of vanwege individuete bewindspersonen in de 
periode (van ongeveer zes weken) gelegen tusseti de aanbieding van de 
inspectie-onderzoeken en de aanbieding van het COV-rapport en, daarop 
volgend. de periode tot de bekendmaking van het kabinetsstandpunt. De 
concretisering van deze procesgang wordt gecodrdineerd vanuit het ministerie 
van BZK.

Er zal door het kabinet pas een standpunt worden kenbaar gemaakt na het 
vrijkomen van de rapportage Costing. Het is aannemelijk dat de conclusies en 
aanbevelingen grotendeels gelijkluidend zullen zijn aan die van de inspecties, 
waardoor het beter is om ^^nmalig en compleet te teageren dan in twee etappes, 
waarbij er later meet worden aangevuld of -In het ergste geval- moet worden 
gewijzigd.

De COV gaat eind februari rapporteren. Hiervoor wordt een gezamenlijk 
draaiboek opgesteld, waarbij de minister van BZK, ats codrdinerend minister, 
tezamen met de burgemeester en de CdK, het rapport in ontvangst zal nemen. 
Met inachtneming van het bekende feit dat het kabinetsstandpunt nog voIgt (zie 
hieronder) zal hij -dan voor de eerste maai- van regeringswege een beperkt 
aantal Inhoudelijke statements geven.

Hiertoe Is het noodzakelijk dat het rapport Costing -In concept en onder embargo- 
eerder aan het Rijk wordt verstrekt, zodat een gekwalificeerde leesgroep ermee 
aan de slag kan. Waarschijnlijk krijgt de leesgroep hien/oor slechts enkele uren 
de tijd. Aan de hand van de bevindingen van deze leesgroep dient, afgestemd op 
de op dat moment beschikbare Informatie uit het conr^pt kabinetsstandpunt, de 
hierboven bedoelde eerste reactie worden geformuleerd. Deze reactie dient 
bestuuriijk met betrokken bewindspersonen te worden a^estemd.

In het MBT is afgesproken dat uiterlijk vier weken na het verschijnen van de 
rapportage Costing, dus eind maart, een concept kabinetsstandpunt ter 
bespreking aan de MR zal worden voorgetegd. Hiertoe wordt reeds nu 
interdepartementaal stevig gewerkt aan de voorbereiding van het 
kabinetsstandpunt. Dit is een interdepartementale idus, die wordt gecodrdineerd 
door de projectstaf Vuurwerkramp. In het MBT heeft de Minister van BZK nog
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3van6eens explidet de aandacht gevraagd voor het belang van dit dossier en de 

benodigde voortvarendheid bij de betrokken departementen.

Deze procesgang is wenselijk omdat zij tijd biedt om het kabinetsstandpunt voor 
te bereiden en omdat de regering ^nmaal, maar wel uitgebreid en compleet en 
dus duidelijk, reageert. Oit is in tegenstelling tot eerdere rampen, waarbij dit veelal 
reactief en fragmentarisch gebeurde.

3. Scenario’s

Zoais gesteld dient er in alle realiteit rekening mee.te worden gehouden dat het 
proces niet vertoopt, zoais beoogd. Er kunnen zich ontwikkelingen voordoen, die 
vragen om een van de beoogde procesgang afwtjkende benadering. Er kan zeifs 
sprake zijn van een aan de vuurwerkramp gerelateerd incident, dat de positie van 
^4n of meer bewindspersonen en/of 46n of meer onderdelen van een ministerie 
politiek-bestuurfijk (ernstig) kan schaden. In dat geval spreekt men over een 
beleidsincident, hetgeen als een bijzondere vorm van een crisis moet worden 
beschouwd.

Met de intentie om inzicht te geven in de typen mogelijke gebeurtenissen, worden 
hieronder enkele scenario's beschreven, die kunnen leiden tot afwijking van de 
beoogde procesgang. Deze lijst is uiteraard niet limitatief. Bij de “overwegingen bij 
aanpaif is gebnjik gemaakt van de uiterst recente Richtiijnen voor de omgang 
met beleidsinddenten van het ministerie van BZK.

Scenario 1: vertraging Costing

iocident
Costing kondigt aan vertraging op te topen en conform de herziene planning, pas 
later te kunnen rapporteren.

Q.YSDfl!9qioqen bij aanpaK
Het uitgangspunt dient te zijn dat het kabinet binnen een jaar na de ramp moet 
reageren. Het is dus afhankelijk van de duur van de vertraging. Als er sprake is 
van een vertraging tot uiteriijk half maart en rekening houdend met een respons- 
termijn van maximaal vier weken, dan zou het kabinet zijn reactie uitertijk half april 
geven, hetgeen nog net acceptabel is. ledere langere vertraging brengt het 
kabinetsstandpunt viak v66r of misschien zeifs na de "zwarte” datum. In dat geval 
moet er worden gekozen voor twee etappes, waarbij het kabinet zijn standpunt 
geeft op de inspectie-onderzoeken en -eventueel* aanvult na het verschijnen van 
Costing.
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4 van 6Scenario 2: druk vanult de media

incident
De media richten zich op of meerdere knelpunten uit de inspectie- 
onderzoeken, nemen geen genoegen met uitstel tot na Costing en voeren de daik 
op bij of meerdere bewindspersonen.

aYsmsflipqdn bii.aaofiaK
Het uitgangspunt moet zijn om zo lang als mogelijk vast te houden aan de 
hieryoor omschreven beoogde procesgang. In de “Richtlijnen voor de omgang 
met beleidsinddenten” (hiema gemakshalve te noemen "de richtlijnen”) wordt 
gesteld dat de druk om ohmiddellijk te reageren op signaten vaak onterecht te 
groot wordt geacht Het -wederom* expliceren van de gekozen procesgang en het 
uitzicht bieden op een reactie is wellicht voldoende. Dat laat coverlet dat het risico 
van "doorschuiven” te groot kan zijn, zeker wanneer het departement of een 
bewindspersoon publidtair of politiek al in de “vuurlinie” ligt, kunnen zaken 
pverdreven wprden uitgelicht. In dat geval dient er partieel en inhoudelijk te 
worden gereageerd, waarbij het uiteraard belangrijk is dat de reactie voiledig 
aansluit bij het later te presenteren kabinetsstandpunt.

Scenario 3: druk vanult de Tweede Kamer

incident
Ondanks de in de kamer toegelichte procesgang, gaan parlementaiiers (om 
wellicht oneigenlijke partijpolitieke redenen) kritlsche vragen steilen en dulden zij 
geen uitstel van beantwoording.

overwealnaen bil aanoak
Dit scenario is vergeiijkbaar met het vorige en zou In het uiterste geval ook 
kunnen leiden tot partigle inhoudelijke reactie. Valt nog te bezien in hoeverre het 
in voorkomend geval mogelijk is om de TK in vertrouwen te informeren over 
(delen van) het kabinetsstandpunt.

Scenario 4: doorwerking van de vooriopige getulgenverhoren

incident
Waarschijnlijk zullen de letselschade-advocaten in het kader van de vooriopige 
getulgenverhoren (om te bezien in hoeverre de Staat aansprakelijk kan worden 
gesteld) nog meer personen laten horen. Zo het zich nu laat aanzien, maken 
buigemeester Mans en 66n of meerdere wethouders uit het Enschedese college 
hiervan deel uit Indien vanwege de letselschade-advocaten geen getuigen meer 
worden opgeroepen, dan heeft vervolgens de Staat de gelegenheid om getuigen



Datum
9 januari2001

Kenmeik
ES2001/50917

Blad
5 van 6te laten horen. Oe kans is aanwezig dat getuigen verkiaringen afleggen die 

vragen om een onmiddellijke reactie of die inhoudelijk vooruitiopen op het 
kabinetsstandpunt. Met name daar waar letselschade-advocaten in het voortopig 
getuigenverhoor ingaan op de dan gepubliceerde in^ctierapporten.

overwepinoen bli aanoak
Het gaat hier om een geheel eigenstandig proces dat formeel niet te sturen is. 
Materieel kan, tijdens de voorbereiding van de getuige (voor zover deze bij de 
staat in dienst is) het mogelijke botsen van zijn verklaring met het door de 
regering beoogde proces, bij hem ter sprake worden gebracht, maar iedere 
getuige is verantwoordelijk voor zijn eigen verklaring.

Scenario 5: samenloop met het Volendam-proces

incident
De brand in Volendam kent weliswraar een eigen afwikkeling, doch valt niet los te 
zien van Enschede. Nu al is er sprake van forse kritiek op het handhavingsbeleid 
in het kader van de vergunnlngen, een onderweip dat ook in Enschede speelt. 
Inmiddels lopen er diverse onderzoeken (OM, commissie Alders) met een eigen 
dynamiek. De mogeiijkheid bestaat dat bevindingen openbaar vrarden gemaakt, 
die (inhoudelijk 6f emotioneel) doorwerken in de afwikkeling van de 
Vuunfveii^mp. De thans ontstane discussie over de verantwoordelijkheid van de 
overheid (strafrwrhtelijk vervotgen, e.d.) zal van Invioed zijn op het 
kabinetsstandpunt inzake Enschede.

gygottgfl'nflgn blliianpaK
Bij BZK zijn afspraken gemaakt omtrent expertise-uitwlsseling vanult het project 
Vuurwerkramp naar het project Volendam. Ook inhoudelijk zijn de lijnen kort. In 
wezen kunnen de rampen niet los worden gezien en nu zijn er reeds media die 
een parallel treidcen. Het is noodzakelijk om de uitwisseling en onderlinge 
afstemming gedurende de komende periode onverkort te handhaven. We moeten 
ervan bewust zijn dat de kabinetsreactie op Enschede in bepaalde gevallen ook 
een reactie op Volendam zal zijn. Van regeringszijde dienen er thans nog geen 
uitspraken worden gedaan over de mogeiijkheid tot strafrechtelijke vervolging van 
de overheid. Dit ondeniverp wordt intern wet nader bezien en er zal ook advies 
aan de landsadvocaat worden gevraagd. Afhankelijk van het vertoop van de 
discussie kunnen er wellicht in het kabinetsstandpunt enkele zinnen aan worden 
gewijd.



Datum
9januart200l

Kmmerfc
ES200lfi09i7

Blad
Scenario 6: lokale bestuurders moeten verantwoordelljkheld nemen 6van6

incident
Uit de inspectie-onderzoeken zal blijken dat er kritiek is op diverse aspecten van 
de lokale organisatie. Er moetrekening mee wordeii gehouden dat de 
burgenteester van Enschede en/of of meer wethouders zijn/hun 
verantwoordelijkheid (nweten) nemen en zijn/hun functie(8) neerleggen. Dit kan 
een doorwerking naar het Rijk hebben en bovendien leidt het tot een 
bestuurscrisis in een gemeente die onder grote druk grote prestaties moet 
ieveren.

aaPBak
Dit is een niet ondenkbeeldig st^nario, v^aarbij er rekening mee moet tvorden 
gehouden dat het lokale bestuur een zwaar beschukfigende vinger naar het Rijk 
zal wijzen, onder meer inzake mkfdelen voor beheer en geoefendheid van de 
brandweer.
Met betrekking tot het effect van de lokale bestuurscrisis lijkt het voor de hand te 
iiggen om op voorhand na te denken over mbgelljke interim-oplossingen. Al 
eerder Is vanult BZK voorg^teld om ambtelijke en/of bestuurlijke ondersteuning 
te Ieveren. In gevai van vertrek van ^iSn of meer sleutelpersonen, zal dit voorstel 
zonder meer moeten worden geSffectueerd.

Mtisurtt twt fffitmnfmrfM Trimi m ICofffaitafflgigfatk*



TO^e
Oinsdag zb november 2000 15:06

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:
Urgentie:

Vuurweffcramp El
Hoog

^^€U{/ 54.

|01 13

N.a.v. de bespreking gisteren bij MinBZK het volgende, en ter voorbereiding van het gesprek dat SG en DGGOV nog 
zullen hebben over "voorbereiding-Oosting" (zie verslag Bestuursraad van vrijdag 24/11 jl.) het volgende:

M.i. zijn er drie aandachtspunten;
1. pubficatie van inspectierapporten in week van 18 december 2000.
2. publicatie van rapport conwnissie-Oosting.
3. reactie en ontwikkelingen B&W Enschede tussen publicatie inspectierapporten en publicatie rapport-Oosting.

-dl.
• in MBT van 6 december (is volgende week) krijgen de betrokken bewindspersonen een briefing over de bevindingen 
van de inspecties.
- daama wordt woordvoeringslijn geformuleerd (voor minBZK (00k mede namens andere betroMten 
bewindspersonen), en voor MP?), dit m.h.0.0. publicatie in week van 18/12.
- inspectierapporten gaan middels brief van min BZK aan TK en aan cie-Oosting naar buiten (in week van 18/12). In 
die brief wordt zijdens de regering geen standpunt ingenomen (omdat Costing inspectierapporten 00k nog gaat 
toetsen).

ad 2.
Volgens ons kunnen reeds nu al de voorbereiding voor de presentatie van het rapport van de commissie-Oosting 
worden getroffen. Meer in het bijzonder gaat het om een draaiboekje voor die dag:
- het ontvangen van het rapport onder embargo
- het beleggen van een interdepartementale leesclub van voldoende kwalitatief niveau die in de embargo-tijd het 
rapport leest.
• het opstellen van de bevindingen van die leesgroep
- het opstellen van de eerste reactie van min BZK (namens 00k de andere bewindspersonen) en MP?) (in zeer nauwe 
samenspraak met VLC)
- het briefen van het MBT over bevindingen, het voorleggen aan MBT van eerste reactie 
‘ het opstellen van een kort daarna aan de TK te zenden brief (via de MR) terzake.

Wchien wordt het eind januari, februari • we merken het wel -, maar een dergelijk draaiboekje voor dag X kan nu 
leeds worden voorbereid. Uiteraard is (H)BSG bereid hierbij mee te denken (10 2e ' heeft de nodige ervaring met 
BijImer-enquSte).

Ad 3.
We hebben uiteraard geen invloed op wat er allemaal binnen het college van B&W gaat gebeuren de komende 
maanden. Zeker is wel, dat perikelen aldaar zullen terugslaan naar 'Den Haag' (in het bijzonder VROM, Def, BZK), 
waarbij 00k (partij)politieke belangen en overwegingen een rol zullen gaan spelen. het vergt dus nauwe monitoring en 
afstemming (00k van VLC).

Met vrierKfelijke groeten.

twnmtiane'Vaiti tMinenlandse Zaken en Koninknp<srelaties 
Bureau SG

2
3
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Ministerie van Binnenlandse Zaken ert Koninkrijksrelaties

Datun
7 no.«nb«f 2000

OnderdMI
Ondcrdnl

Inlditlngan
InticNIngan

fo^
Project Vuurwerkramp
secretariaat
07CM268251

Aan
TJ.¥.
Fa

Blad

Bczoakadrea 
SctieiMdoak«i'Mn 200 
2S11 EZ DwiHog

PostadrM 
Panbus 20011 
2500 EA Den Hug

Fax Ondamrp

Aar)biedir>g gezamenlijke reconstructie inspectie- 
onderzoeken aan de Tweede Kamer

Or>dertekende gaat akkoord met de aanbiedingebrief van de gezamenlijke 
reconstructie zoals deze heden voortigt

7//^-.....Datum....

Plaats.

Naam...j

Ministerie.
10:24

Paraaf. !
i
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Minisurie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

DtOWI
7nn«mte(2aOO

OndMilecI
OndMdMl

■nlktiiingcfi
InliehlMganProject Vuurwerkramp

secretariaat
070-4268251

T.a.v.

Fu
Blad

Bezodludru 
SehadaUartahaken 200 
2911EZ OenHaag

Fax Pooxadres 
Poaibus 20011 
2500 EA Den HaagAanbieding gazamenlijka raconstructie inspactie- 

onderzoeken aan de Tweede Kamer

Ondeitekende gaat akkoord met de aanbtedingsbrief van de gezamenlijke 
reconstructie zoais deze heden voorligt

Datum .0 'jp..Ooj©.<Tjlcer lo

Plaats.

oO

10.2.eNaam.

Minisu
I

P^at

I
I
}

flMTe
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Mmiitene van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksreiaties
Oalum
2oklOtier2000

iBRjaoo/wzar

-»----- ■ —«i^ncMiraMi
OGOOV^J.H H Mans 

Stadhuis Enschede 
Langestraat 24 
7511 HC Enschede

biUchUngtn
110.2.e

Uw iMOmcfli

Bbd
1 »»n 2

Ondtnvtrp

Voodeggen concept-reconstructie Aanut bijl«g«n
1

B«zo«MdrM 
SdwdMoaMbavan 200 
2SI1 EZ OanHaag

Potudm
Pot»u«200t1 
2SOOEA DtfiHaag

Geachte heer Mans.

Bijgaand zend ik u een exemplaar van de concept-reconstructie Algemene 
CoOrdinabe. versie 1 inzake de vuurwerkramp te Enschede In deze reconstructie 
is ook gebruik gemaakt van informatie die wij door middel van een interview van u 
hebben verkregen Verder kan het document omschrqvingen. ontieend aan 
logboeken en dergelijke. bevatten die rechtstreeks betrekking hebben op uw 
functioneren in het kader van de vuurwerkramp.

Deze versie 1 van de reconstructie moet worden beschouwd als de inventarisatie 
van het beschd^bare schrifte)i|ke bronnenmateriaal en de interviews met 
betrekking tot de feiteiijke gebeurlenissen. die voor drt cluster relevant zijn Het is 
dus geen onderzoeksrapport en bevat ook geen analyses 
Van interviews d* door de geinterviewde nog niet zqn becommentarieerd is nog 
met of met grote terughoudendheid gebruik gemaakt In dat laatste gevai zijn in 
leder gevai passages, die gevoelig kunnen liggen. vermeden

Wanneer deze versie van de reconstructie feiteiijke onjuistheden bevat en/of 
formulenngen die - onbedoeld - negatief over kunnen komen. verzoek ik u zo dit 
zo spoedig mogelijk kenbaar te maken Eventueel noodzakelijke aanpassmgen 
moeten namelijk v66r 11 oktober a s zijn verwerkt 
U kunt hiervoor contact opnemen met de heer tel. 070pim:?

Ik verzoek u het document als stnkt persoonli)k en vertrouwelijk te behandelen
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ostian
2 ouotwf 2000

OnsMmnefk
IBR2000/ra267

DGOOV/IBRI10.2.e
Brandweerk^eme Enschede 
Hengetosestraat 77 
7514 AE Enschede

InllcMinoen
110.2.e

Uwkennwtfc

Blad
1 van 2

Omterwwp

Voodeggen concept-reconstnjctie Aanta< bijiagan
1

Bezoehadrea 
ScftedgMoekatiaven 200 
»lt EZ den Haag

Peatadrea
PoKbua 20011 
iSWEA den Haag

10.2.elGeaditeheer

Bijgaand zend ik u een exemplaar van de concept-reconstaictie Aigemene 
Codrdtnatie, versie 1 tnzake de vuurwerkrannp te Enschede. In deze reconstructie 
is ook gebaiik gemaakt van infprmatie die wij door middet van een interview van u 
hebfaen verkregen. Verder kan het document omschrijvingen, ontleend aan 
logboeken en dergeiijke, bevatten die rechtstreeks betrekking hebben op uw 
functioneren in het kader van de vuurwerkramp.

Deze versie 1 van de reconstructie moel yvorden beschouwd ais de inventarisatie 
van het beschikbare schriftelijke bronnenmateriaal en de interviews met 
betrekking tot de feitelijke gebeurtenissen. die voor dit duster relevant zijn. Het is 
dus geen onderzoeksrapport en bevat ook geen analyses.
Van interviews die door de getnterviewde nog hiet zijn becommentarieerd is nog 
niet of met grote terughoudendheid gebruik gemaakt In dat laatste geval zijn in 
ieder geval passages, die gevoelig kunnen liggen, vermeden.

Wanneef deze versie van de reconstructie feitelijke onjuistheden bevat en/of 
formuleririgen die - onbeddeld - hegatjef over kunnen komen^ verzoek ik u zo dit 
zo spoedig mogelijk kenbaar te maken. Eventueel noodzakelijke aanpassingen 
moeten namelijk vd6r 11 oktober a s, zijn verwerkt.
U kunt hiervopr oontad opnemen met de heer |10.2.e tel. 070H!10.2.e

Ik verzoek u het document als strikt peisoonlijk en vertrouwelijk te behandelen.
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t> larruan 2001 11:16

fOje
1....................

tMra DtieenKomst 10 januari as.

Van:
Verzonden:
Aan: 1
CC:
Onderwerp:

Dames en heren.

Onlangs ontving u de uitnodiging vow het IBT-J van 10 januari as. van 9.45 tot 10.45 uur. In verband met de 
laatste ontwikkeiingen rondom het voortopig getuigenverhoor en de voorbereidingen om te komen tot het 
kabinetsstandpunt vuurwerkramp, zal aansluitend aan het IBT-J nog een extra bijeenkomat plaatsvinden met de 
landsadvocaat. Het IBT-J zal daarom tot 10.30 uur (kiren, waama tot 11.00 uur het gesprek met de 
landsadvocaat In dezelfde zaal zal plaatsvinden. Hierbij zuHen belangsteilenden varujit de betrokken 
departementen aanschuiven.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRUKSRELATIES. 
voordaze,

:2e

1



10 2e

fO^ j
uuMtuctraug ^ i ueueiTiut^ 2000 12:31
lose.....•* ----------------- -------------

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderweip: uvtjfwy laiKjnaavuciiai ivtn suaieyw

(1^

Overteg met de tandsadvocaat ivm vervoigstrategie vooriopig getuigenverhoor, zal piaatsvinden aansluitend aan he1 
IBT-J van 10 januari. Als de voorzitter (dat ben jij) voMoende temporiseert, dan moet hel moge^k zip om het IBT-J 
om 10.30 uur te sluiten (ipv gw^nd 10.45). in dat geval heb jij nog een half 
met de tandsadvocaat te zijn. fCr.2e 1 er ook bij.

uur (tot 11.00 uur) om bij de b^preking

W2

1
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III, niiniiw.iii 'll iiiin i j ipiin^wiin'iB ' IM«I

Van:
Verzonden:
Aan:

'1

CC: jS-
Onderwerp: Uvw my lanusiiuvuuuii

Heren,

Bij het overleg met de landsadvocaat zijn ook uttgenodigd^O 2e 
(VROM).

Groeten,

|(Defensie). ji0.2e | (V&W) en |0

[j]
u-

I
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MinhUrie von Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrdaties
Datum
4ianua<i2001

—«-----«—«unovfOMi
DQOOV-V1P/
Pfoiect VuuTMrttramp

Leden I8T-JAan 102e
Tj.*.
Fax

Blad
1 van 1

Bazoakadraa 
Sd«a<M)oaiahavan200 
2St1 EZ Oant^

Fax
Pottadrat 
PostM* 20011 
2500 EA Dan Haag

Extra bijeenkomst 10 januari as.

Oames en heren.

Oniangs ontving u de uitnodigir^ vtxir het IBT-J van 10 januari as. van 9.45 tot 
10.45 uur. In verband met de laatste ontwWtelingen rcxidom het voorlopig 
getuigenverhoor en de voorberekJingen om te komen tot het kabinetsstandpunt 
vuurwerkramp, zal aansluHend aan het IBT-J nog een extra bijeenkomst 
plaatsvinden met de landsadvocaat. Het IBT-J zal daarom tot 10.30 uur duren, 
waarna tot 11.00 uur het gesprek met de lanc^dvocaat in dezelfde zaai zal 
plaatsvinden. Hierbij zutlen belangstetlenden vanuit de betrokken departementen 
aanschuiven.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRUKSRELATIES. 
voordeze.
fl'0.2.e ^

nsie



Deelnemers en betrokkenen van het overleg IBT-J

E-mailEgxnr,Naam Ministerie
m2e

Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

Defensie

Economische Zaken

Financi6n

o(| Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen

Just it ie

Justitie

VoAtsgezondheid. Welzijn 
en Sport

Volkshuisvesting, Rukntel 
Ordening en MWaubehear

Sociaie Zaken en 
Werkgelegenheid

Algemene Zaken

Verkeer en Waterstaat

Landsadvocaat

Provincie Overijssel

Gemeente Enschede

advocaat Kienhuis 
Koving

05-01-2001 9:45
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Ministerie van BInneniandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Datum
12Mn«rt200l

OVIP/Proi«l
VuurwMkrantp

cte leden van het IBT-JAan
imeTav.

Fax

Btad
1 MRt

SdMdakkMiahavan 300 
2S11 EZ Dan HaagFax

annulering IBT-J d.d. 15 februari 2001 Pi^l^cIrM
Poatbu* 30011 
3S00EA Dan Haag

Zoals bekend staat aanstaande donderdag 15 febmari van 14.30 tot 15.30 uur 
een vergadering gepland van het IBT-J vuurwerkramp.

Na overteg met de meest direct betrokkenen, ben ik tot de condusie gekomen dat 
er thans geen relevante onderwerpw aan de orde zijn. Zoals bekend gaat de 
rechtbank in het kader van de vocHlopige getuigenverhoren, namens verzoekende 
partij, een achttal nieuwe getuigen horen. Een eventuele contra-enquete vanwege 
het Rijk wordt hierdoor vertraagd. De landsadvocaat, die deze contra-enquete 
voorbereidt, heeft nu nog geen aanlek^ng om dit onderwerp te agenderen.

Derhalve heb ik besloten om oenoemde veroaderino van het IBT-J te annuleren. 
De daama geplande vergaderingen vinden vooralsnog en zonder tegenbericht 
gewoon doorgang.

Deze annulering laat onvertet dat bij tussentijdse behoefte, ik rekening houd met 
de mogelijkheid om op ad hoc basis (een seiectie van) IBT-J-leden bijeen te 
roepen.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRUKSRELATIES, 
voor deze.
|10.2,e ^ ^

fnr3e
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Mmhterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Oaluffl
19mMr12001

0«td«rdMt
VIP/A2

Zte verzendiijstAan

T.«.¥.

Fm

1 van3

BazoMjdTM 
SctMdeMockshavtn 200 
2S11 E2 DanHMg

PoatadrM 
PoMbut 20011Fax

Afzegging IBT-J 15 maart 2001 2S00EA DenHMO

L.S

hierbij wil ik u metden dat het IBT-J van vanmiddag GEEN doorgang zal vinden.

*
•as'

.•r- Vk•>*1'



OM/n«mars wi b*trokk9nHt van hat ovartag IBT-J

NliC Minittene TatJFaxnr. E-mail

fnnFinr2e
/Oefensie

Finanoan

Ondanwiis. Cuiluuran 

Wetanschappan
W4i/

OndanMjs. CuKwur an 

Wataflschappan

JusMw

JustKla

Volktgazondhaid Walzqn 

an Sport

Volksgaaondhaid. Walzijn 

an Sport

Voltsgazondhaid. Waiz^

an Sport

VotksrtiMvasting. Ru«ntali|ka 

Ordaning an Milwubahaar /

Sooala Zakan an 

Waikgaiaganhaid

I

f

Sooala Zakan an 

Warkgatoganhaid

I
t

Algamana Zakan f (

t

Varfcaar an Watarslaat f ( /
t (

Landsadvocaat f <

15-03-2001 9:27



Pfovmde OwniSMi

GemMote En»ct>«de

•dvocMt K«flhu«s 

Moving

Economitch* Zak«n:e

‘Indiofl corrodio’t of verandervigen plaats moeten vmderi. gaama doorgevon aan hat sacretanaat BZK/OOOV/vuurwerkramp

070-426 7449

15-03-2001 927



Minhterit van Binncniandse Taken en Koninkrijksrelaties
Datum
24akiobec3000457

Ministerie van VROM 
cte heer^^®IMM. I
iWeFax

BasMkadraa 
SdtadaMoakshavtn 200 
2S11 EZ OanHaao

Fax
Postxs2X1t 
2500 EA Dan Haagextra overleg n6 IBT-J

Geachte heer

Zoals bekend vindt op maandag 30 oktober a.s. van 14.00 lot 15.00 uur het IBT-J 
Vuurwerkramp plaats. In het kader van de voorbereiding van de voorlopige 
getuigenverhoren vindt aansluitend en eveneens in de Van Hogendorpzaal, een 
ingeiaste bespreking plaats. Op verzoek van de landsadvocaat, de heer 
wordt u hiervoor uitgenodigd. Eveneens zijn uitgenodigd de heren p§.!2e'‘ jvan 

van BZK.2eDefensie en

Het verzoek is om afschriften van relevante bij u in het bezit zijnde 
dossierstukken. indien mogelijk nog vd6r de bijeenkomst van a.s. maandag, ter 
beschikking te stellen van de heeri0Jfe " |

Hoogachtend.
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE TAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, 
voor deze.
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Mmiitem van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksreiaties Mum

Sjuni2000

Onsktnmtrfc
e830(XV73207

OOOOVOe voorzrtter van de Commissie onderzoek
vuufwerkramp. d« h««r mr. dr. M. Opting
p/a CAOP
Postbus 556
2501 CN DEN HAAG

I

Stad
1 van 1

Informatie over de rampenbestrijding AanM bl{Ui^

BaaoakadfM 
Scnadmdoaaanavan 200 
Ktl EZ Dan Haag

Geachte heer Oosting,
Pottbut 20011 
2S00EA Dan Haag

Bijgevoegd vindt u een eerste selectie van ttocumenten zoals deze vermeld staan op 
de. reeds eerder aan u voorgelegde, inventarisatie van de directie Brandweer en 
Rampenbestrijding vs^ het ministerie van BZK. De oveiige documenten worden u zo 
spoedig mogelijk toegezonden.

Hoogachtend.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRUKSRELATIES. 
voot deze,
firore -------------- 1

nrsT
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MinisUrie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Datum
9iunl2000

Ona hanmwt
ES200<y74210
**--«--«-«UnQVfOMI
DGOOVOe voorzitter van de Commissie onderzoek

vuurwerkramp, de heer mr. dr. M. Costing
p/a CAOP
Posttxjs 556
2501 CN DEN HAAG

InUchUngan

U«r katwierli

Blad
1 van 1

Informatie over de rampenbestrijding

Bazoakadras 
SchacMdoelanavan 200 
2S11 EZ Dan Haag

Geachte heer Costing.
Potibua 20011 
2900 EA Dan Haag

In navotging van de eerste selectie voIgt hier een tweede deel van de documenten
zoals deze vermeid staan op de, reeds eerder aan u voorgeiegde, inventahsatie van 
de directie Brandweer en Ramper^strijding van het ministene van BZK. Tevens is 
toegevoegd, zoals toegezegd aan het rapport ‘De organisatie van 
onafhankelijk onderzoek naar ongevatten en inddenten'. Voor de goede orde wijs ik u 
erop dat dit rapport tot nader berichtgeving onder embargo wordt verstrekt.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KCNINKRUKSRELATIES, 
voor deze.

reBea



Minist4ri$ van BinnenlandM Zak«n tn Koninkrijksrelatics Datum
21 turn 2000

Onakanmark
ES200(V7$683

De voorzitter van de Commissie onderzoek
vuurwerkramp. de heer mr. dr. M. Oosting
p/aCAOP
Postbu$556
2501 CN DEN HAAG

Okactoraal-ganaraal 
Opanbara Onto an 
VaOtghaU

btocMIngan

)

Minuut
Informatie rampenbestrijding Btad

Van 1 van 1
minBZK

AantalHJtogan
1

projectleider VWR Schadaktoatahavan 200
asil IZ Oan Haag

Poalbuf 20011 
2500 EA Dan Haag

AtodwtRaan Kamar Afadwinaan Kamar

!W2e

L

Vtola Oaban

OaktoNJk 

eagratlngataar ffSSe
BagrothigiarVkal

fl.

Aamd^ngan
□ Aanwfcanan

□ Paraxpraaaa

□ Par (ax

□ Mama!

□ StaattoouraM

□ Oiplomal Anita

□ Oiplomafi Curagao

□ Oyiloinail St Maaitan

22junl2000
Vamnddatum

□ Para-mak

W^Mndarttadan
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Datum
21)un*20(»

ES300CV7SW3

Diractofiat-ganaraa) 
Opanfeara Orda an

Oe voorzitter van da Commissie onderzoek
vuurvverkramp, de hear mr. dr. M. CX)Sting
p/a CAOP
Postbus 556
2501 CN DEN HAAQ

WWiWngan

Uwkanmarti

Informatia rampanbastrijding
AanMMltogan
1

Gaachta haar Oosting, Sctiadaidoakshavan 200 
2S11 EZ Dan Hup

Bijgaand doa ik u cte algemana Informatia todJ((men batrekking hebbende op da 
rampanbastrijding, da crisisbahaarsing an hat RIT, zoals daza staan vermeld op 
de u aerdar toagazondan inventarisatia van de directie Brandweer an 
Rampanbestrljding van mijn ministerie.

Povtadrwi 
PoattHM20011 
2S00EA DwiHmq

Er is reeds contact geweast met da hear Schets van uw onderzoeksteam inzake 
de toazending van hat eindrapport van da Bijlmerenqu6te. De uitgaverij heaft 
toegezegd dit rapport uiterlijk woensdag 21 juni 2000 bij u aan te leveren.

Ik ga er van uit u hierm^ voidoerKle te hebban geTnformaard.

Hoogachtand,

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES. 
voordeze,
0^ L

iu.ze
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10 2eMinister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
mr K.G de Vnes 
Schedeldoekshaven 200 
2511 EZ Den Haag

PagifuiD*n Haag
4}y«2(K»

Ons kanmark 
COV-UBrt)0.00229

katwiMfli
1/2

Ondarwarp
Or>derzoekplan commissie onderzoek vuurwerkramp

Zeer geachte heer De Vries,

Bijgaand zend ik u het onderzoekplan van de Commissie cmdetzoek vuurwerkramp 
Daarin is aangegeven op welke w^ze de commissie haar onderzoek ctenkt uit te voeren 
Bij de uitvoering van haar onderzoekwerkzaamheden zal de commissie eventuele opmerkingen 
en suggesties graag betrekken

Verder deel ik u rme dat de commissie onlangs haar vestiging in Enscherte in gebru^ heeft gerKvnen 
Het adres van de commissie in Enschede is:

Commissie onderzoek vuurwerkramp 
Stationsplein 11 
7511 JD Enschede

tel. 053 - 4805788 
fax 053 - 4805789

De commissie heeft daartoe mede een internetside geopend
www.co-vuufwerkramD.nl
Het algemene e-mail adres van de commissie is.

Hoogachtend,
Namens de Commissie onderzoek vuurwerkramp,
|fV2e

f j
t M 2m

Bijiagafn)

HI ^



comm'ss‘e®0Ti(a!(i[R5(oK&[kvuurwerk 'amp

Ministerie van Btnnenlandse Zaken en ICcMiinknjksr^aties 
de Directeur-Generaal Openbare Orde en Veiligheid
ip.2e
i^nedeidoeksnaven 200 
2511 EZ Den Haag

Dan Haag 
4 juli 2000

PaginaOna kafmarfc 
COV-UB/00 00229

Uw kanmafk
1/2

iiOn^rmtrp
Onderzoekplan commissie onderzoek vuufwefkramp

11iZeergeachteMP^ .̂

Biigaand zend ^ u het onderzoekplan van de Commissie onderzoek vuurwerkramp.
1 Daarin is aangegeven op welke wijze de commissie haar orrderzoek denkt uit te voeren.
'Bq de uitvoering van haar onderzoekwerkzaanheden zai de commissie eventuele opmerkingen 
en suggesties graag betrekken

Verder deel ik u mee dat de cx>mmissie onlangs haar vestiging in Enschede in gebrulk heeft genomen. 
Het adres van de axnmisste in Enschede is;

Commissie onderzoek vuurwerkramp 
Stationsplein 11 
j7511 JD Enschede

tel. 053 - 4805788 
ifax 053 - 4805789

iDe commissie heeft daartoe mede een Intemetside geopend:
www.CQ-vuufwerkranw.nl
{Het algemene e-mail adres van de commissie is;
; secfetafiaatQcP-vuurwerkramp.nl

jHoogachtend.
Namerra de Commissie onderzoek vuurwerkranop.■ ijgjgY

D6CUV/iftKi4inoi!aadMlin^

iiM m
ai/^

B^iagatn)

ri'rt ASTTI!
1



commissie(o)[jiidi(i[?g®®[kvuui3Aferkramp

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Kontnkn|ksretaties 
t.a.v. 10.2e
Schedeidoeksnaven 200 
2511 EZ Den Haag

0ns ksnmsrfc 
COV-UB/00.0239

PaginsDsn Haag
4juli2000

Uw kanmsrk
1/2

OndarwMrp
Onderzoekplan commissie onderzoek vuurwerkramp

Zeer9eachtriE:?i|I':"r:|.

Bijgaand zend ik u het onderzo^lan va»i de Commissie onderzoek vuurwerkrwnp.
Daaiin is aangegeven op weike wijze de commissie haar onderzoek denkt uit te voeren.
Bij de uitvoering van haar onderzoekwerkzaamheden zal de commissie eventuele opmerkingen 
en suggesties graag betrekken

Verder deel ik u mee dat de commissie onlangs haar vestiging in EnK^hede m geOruik heeft gertomen 
Het adres van de awnmissie in Enschede is:

Commissie onderzoek vuurwerkramp 
Stationsplein 11 
7511 JD Enschede

tei 053 - 4805788 
*3x053 - 4805789

De commissie heefl daartoe mede een Intemetside geopend;
www.cQ-vuurwefkramp.nl
Het aigemerre e-mail adres van de oynmissie is;
secretafiaatQco-vuutwetkramp.nl

Hoogachtend,
de .Cornmiswwi :of\dejrTryMf vuurwerkramp, Mmstirit von InneidMtfsf Zoktfl tn KMinkri^srttaks

D600V/Ds«<tifiiiAwewtsmptobsikidas

bigckomen:

Wmadraii: D0^l^£f Nwl^pil:
lipiiwsiL:

^ioooliozsi

1 8 JUL 2000
m.2.e

Uisa^V*'

Bijiagaln)

T es3 4$mim r a«a tmsrn t ^twtartaafco-OTWfnwdHW
I
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M/nntori« van Binncnlamlte Zaken en Koninkrijksrclaties

Datum
30mai2000

micniin^sn

Leden IBT
1 van 1

Schadakloakittavan 200 
2S1«EZ OanHaao

Aantal pagina's ind. dit blad; ^
PoallM 20011 
2500EA OanHaao

Fax
AO woensdag 31 mei 2000

Zia bijgevoagde brief. Ter aanvultening is de agenda toegevoegd waarbij ik uw 
specials aandacht vraag voor de locatle, namslijk de Eerste Kamer.

BWe
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Miniiterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Datum
30tTl«j2000

Ont kanmark 
ES200(V72ee7

DQOOVLed«n IBT
InHchtlngan

me

Uwkanmarfc

Btad
1 van 1

Ondarwarp

AO woensdag 31 mei 2000 AanMbl^B*"

Baioakadraa
Scttadaktoakahavan 200 
?S11EZ Dan Haag

Poatadraa 
Poaibua 20011 
2S00EA DanHaag

De vaste commissie van Binnenlamtee Zaken en Koninkri^elaties heefl de minister 
van BZK uitgenodigd voor een algemeen overteg inzake cfe bdeven van de minuter 
van BZK aan de Tweede Kamer op 16 mei 2000 en op 29 mei 2000 inzake de ramp 
op en rondom S.E. Fireworks vuurwerkopsiagpiaats te Enschede. Oil overteg vindt 
plaats op 31 mei 2000 van 11.00 uur tot 13.00 uur.

Bij het AO zullen aanwezig zijn de minister wi de staatssecretaris van BZK. Verwacht 
wordt dat in dit AO aileen op hoofcflijnen gesprokan zal worden over de inzet op 
rijksniveau. Ambteiijke ondersteuning vanuH de overige departementen is in deze dan 
ook niet noodzakelijk. Wei verzoek it u om vanuit uw ministerie te zorgen voor 
iemand op de pubIMre tribune om het debat te kunnen voigen.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRUKSREUTIES, 
voor deze.
0.2,e

.0.2e
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c

<a-Oravenhag«, 26 m«i 2000

KERZIENE CONVOCATIE
(tijd wa*i-op a.o. aanvzmgt gewijzlgd)

Aan:
De ladan eji plaatsvervangende laden van de
vaste coam-lasia voor Binnenlandae Zaken en KoninJcrijksrelatica

:..a. a.
de miniater van B2K

Vergadering van Uw commissie 

voensdag 31 mei 2000 van/ll.OO tot ca. 13.00 uur

Agenda:

Algemeen overlag mat da ministar van Binnenlandae Zaken en 
tConinicrijksralaties over:
- da brief van da minister van Binnenlandae Zaken en Konink- 

rijksrelaties d.d. 16 mei 2000 inzake ramp op en rondom
S.E. Firework vuurwerkopalagplaata te Enschede (27 1S7, nr.l)

- de nog ta ontvangen aanvullande brief

Sriffier : fCi 2e

29/05 ‘00 VBI 13:27 (TX/RX NR 9971] 0001

29/05 ‘00 VRI 15:34 [‘TX/RX NR 7540] @001



pagiru 1 van I

Agenda Bin.Zaken/Koninkryksrelatics 
LutMe wtjzifBg; 29-OS-OO. 21:32 aur

woensdag 31 mei 2000
Algemeenoverlef: IIKX)lotca. 13:00uiainde Eente Kamer

's-Gravenhage. 26 mei 2000 
HERZIENE CONVOCATIE
(tijd waarop a4>. aanvangt gewijzi^)
Aan:
De leden ea plaaisvervanfende leden van de
vasts coinmissie voor Binnealandse Zaken en Koninkri^cstebdies

de minister van BZK 
Vergadering van Uw commissie op: 
woensdag 31 mei 2000 van 11.00 tot ca. 13X0

Agenda:
Algemeen overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkiijksrelaties over
- de brief van de minister van Binnenlmdse Zaken en Konink- 
rijksrelaties duL 16 mei 2000 inzaks ramp op en roodom
S.E. Firework vuurwetkoptlagplaats te Enschede (27 IS7, nr.l)
- de nt^ te ontvtmgen aanvulleade brief
GrifRer;ro2e 1

Pit document bevat de voigende tnelkoppelingen
IXekst lefltoppeH^
Eente Kamer |

Intemet-ndrovan

http: //WWW ■ parleinentnl/ver/VC i/docs/r 1 k.hon|

hnp://www.pariementiil/vetrvci/docs/a728S8Jitm 3(M)S-2000



ij C-C. p'''^,<z.tl:cc,
✓

Den Haag, 17 mei 2000 Oprv^,

fnrae

■kzti Ida a KariAiijltsfebicsMia'Kiievw 
DCCa7/C!K;5Strnv,;ii;:

Aan de minister voor
Binnenlandsc Zaken cn KoninJcrijksrelatics

t13 HEI 2000Lr.
or

,2sCfo4CCO O
BZK 00-43 •I'Oi'M.

Gcachte heer De Vries,

De vaste commissie voor Binnenlandsc Zaken en Koninkhjksrelaties heeft met waardering 
kennisgenomen van uw brief van 16 mei jl. aangaande de ramp op en rondom S.E. Firewords 
vuuiwerkopslagplaats te Enschede. De commissie heeft deze brief in haar vergadering van 
heden in procedurcel opzicht besproken.
De commissie stelt hct op prijs over deze brief zo spocdig met u van gedachten te wisselen.

Ter voorbereiding van dit overleg ziet de commissie gaame naderc inlichtingen tegemoet over 
de volgende aangelegcnheden:

- de preciezc opzet van het integraal onderzoek, zodra daar duidelijkheid over bestaat;
- de cxacte verantwoordclijksverdeling tussen de verschillende bctrokken bestuurslagen.

De vaste commissie voor Binnenlandsc Zaken en Koninkrijksrelaties wil het overleg met u 
vocren zodra uw reactie op het voorgaande is ontvangen, teneinde te voorkomen dat er 
vcrtraging ontstaat met bctrekking tot de start van het onderzoek.

De commissie zal zich binnenkort beraden op de wijze waarop zij het onderzoek zal gaan 
volgen, voorai waar het gaat om de informatieverstrekking ter zake aan de Kamer.

|10.2.e ]
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Ministerie van BinnenUndse Zaken en Koninkrijksrelaties
OMum
7iun2000

InUcMlngan

Ministerie van Binnentandse Zaken en Koninkrijksrelaties
T.a.v. projectsecretariaat
070-4268251

1 van 1

Bazoakadm 
Senadatdoahthtvan 200 
2511 EZ Den Haag

Aantal pagina's ind. dit biad: 1
PoMadraa 
PoMbu* 20011 
2500 EA OanHaag

Fax
Antwoordfax

U wordt verzocht deze antwoordfax op 7 juni 2000 v66r 
12.00 uur te faxen naar het projectsecretariaat 
Vuurwerkramp. (fax.: 070-426 8251)

geeft hierbij aan accoord te gaan met de inhoud van het ‘plan van 
aanpak coordinatie inspectie-onderzoeken naar vuurwerkramp in 
Enschede' en het verstag van de vergadering van 6 juni 2000 zoals 
dat op 7 juni 2000 gemaild en gefaxt is aan betreffende inspecties, 
met in achtneming van de volgende opmerkingen:

.2.610.2.evan de

Plaats:

Datum: O .
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MinisUrie van Binnenlandse Zaken en KoninkriJksreUties
Oabin
7|uni2CIOO

i»iacwit«t»«
lOTe

Ministsne van Binnenlafxtoe Zaken en Koninkri|kare«aties
T.av pfoiectsecretanaat
070-4268251

SelwcWdociahavan 200 
2S11 EZ Den Haag

Aar^ pagina'a hid. dit blad 1
Poatadrw 
PoaOiua 20011 
2800 EA OenHaag

Fax
Antwoordfax

U wordt verzocht deze antwoordfax op 7 juni 2000 v66r 
12.00 uur te faxen naar het projectsecretariaat 
Vuurwerkramp. (fax.: 070-426 8251)

10.2.e I geeft hiertij aan accoord 
te gaan met de inhoud van het ‘plan van aanpak coordinatie 
inspectie-onderzoeken naar vuurwerkramp in Enschede' en het 
versiag van de vergadering van 6 juni 2000 zoals dat op 7 juni 
2000 gemaild en ge^xt is aan betreffende inspecties, met in 
achtneming van de volgende opmerkingen;

Plaats; Den Haag. Herengracht 17

Datum. 07 juni 2000

07/08 ’00 WOE 11:58 ITX/RI NR 87111
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Miniiterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
0«tum
24 m« 2000

ES200(y7n3s

oeRBAande[)0.2.e ■i'y

lnUchting«fl

rMt

Biad
1 van2

Ondarwcfp

Opdrachtverlening onderzo«k vuurwefkramp Aantal bijtogan
0

B«xo«tadm 
SdtwMdoatahavsn 200 
2SttEZ OwHaitg

De ramp op en rondom S.E. Fireworks vuurwerkopslagplaats te Enschede is 
aanleidng geweest om op de kortst mogelipte termijn overleg met u te hebben, 
teneinde te komen tot het in artikel 19 Brandweerwet 1985 bedoetde onderzoek. 
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 19 Brandweerwet 1985 verleen 
ik u hierbij opdracht tot het bedoelde onderzoek.

Po(tadrM 
PosftM 20011 
2S00EA DcnHaag

Bij het onderzoek naar de vuurwerkramp zijn meerdere rijksinspecties 
betrokken. Oe Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding heeft daarbij tot taak 
om de codrdinatie op rijksniveau met de overige betrokken insp^es inhoud te 
geven. Ik verzoek u daarbij er zorg voor te dragen, dat de te onderscheiden 
onderzoeken van de betrokken rijksinspecties aisook de eindrapportage onderting 
afgestemd plaatsvinden. Tevens verzoek ik u de voorzitter van de comnrMssie 
onderzoek vuurwerkramp te informeren over de aanpak en vorderingen van uw 
werkzaamheden en die van de overige betrokken inspecties. Ook verzoek ik u om, via 
mij, de resultaten van uw werkzaamheden onverwijid aan de commissie ter 
beschikking te stellen.

Tenslotte wijs ik u er op, dat ook door het Openbaar Ministerie onderzoek gedaan 
wordt naar de vuurwerkramp. Ik verwacht dat het onderzoek van het OM en het 
inspectieonderzoek raakviakken zuUen hebben; ik stel mij voor om terzake te komen 
tot wederzijdse afspraken over orvjer meer het gebruik van het inmiddels verzameide 
informatiemateriaal.

DE MIMSTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINI^fftJKSRELATIES, 
voor d^.

*'s.

/

110.2.e



Koux^e xorauj.xer nzuxKen lif-u/-^uuu ij:44 ts±aa ^

Verantwoordelljke Afdellng : CX)V/PSEFStuknummer : 2000071135

Beb.Afd. Bebandelaar Bbc Been Rappel AantekenlngTerug Paraaf
■aaaaaaaaaaa laaaaaaaaa

22-5-20009OOV/PSEF 22-5-2000 I

22-5-2000OOV/PSEF 8 19-07-2000 Dl-aectie (H); Bet 
origineel van de brief aan de
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verwerkt als startdocument van 
bet dossier onderzoek IBRB.
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Miniiterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Datum
24mai20l»

Ontkanmtfk
Esraoar7iT3s

OBRBAan de O'.'2'.e
InUcMlngan

U«f kannwfk
nvt

Blad
1 v»i 1

Ondaroafp

opdrachtvertoning onderzoek vuurwefkramp AanWbt^aatm
0

ZStt EZ OaflHaag
De ramp op en rofxjom S.E. Fireworks vuurwerkopslagplaats te Enschede is 
aanietding geweest om op de kortst mogeli^e termijn oveiieg met u te hebben, 
teneinde te komen tot het in artikel 53 van de Potitiewet bedoelde onderzoek. 
Met inachtneming van het bepaatde in artikel S3 Potitiewet verteen ik u hierbi] 
opdracht tot het bedoelde onderzoek.

Poatatff*!
PoclIXisSOOtl 
2500 EA OanHaag

Bij het onderzoek naar de vuiarwerkramp zijn meerdere rijksinspecties 
betrokken. De Inspectie Brandweerzorg en Ranpenbestrijding heeft daarbij tot taak 
om de codrdinatie op rijksniveau met de overige bek-okken inspecties inhoud te 
geven. Met betrekking tot de specifieke taakverdeling tussen de onderscheiden 
inspecties verwijs u naar de Hoofdn^jecteur BratKiweerzorg en 
Rampenbestrijding, die terzake nadere atspraken met u zal maken.

lEMINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRUKSRELATIES.
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(Mum
StnMZOOO

ES200(y72W3

OGOOVAan geadressMrde (zia varzendlijst)

fOTe]

BM

Plan van aanpak codrdinatia inspactia- 
ondarzoakan naar vuurwarkpramp in Enschad4

AanWMpagan
3

B4zo#l(9clrM 
Scftadaidoakthaven 200 
2S1tEZ CMtHaiK)

Hiarbij biad k u hat concapt-plan van aanp^ (^dinatie inspectie-ondarzoeken naar 
vuunwarkramp in Enschada aan. Poatadrw 

Poaaxw 20011
2SOOEA D«flH«ag

Hat ligt in hat voomaman van da batrokkan rijksinspacties dit (^an dinsdag 6 juni a.s. 
dafinitiaf vast ta stallan. Tar bavordaring van da kwalitait van ckt plan stal ik u graag in 
da gelaganhaid uw avantuale (xmmantaar op hat plan ta gavan. Mat hat oog op da 
banodigda tijd voor da verwarking van hat commentaar zou i( uw aventuaia 
opmarkkigan uitarti^ maandag 5 a.s. v6dr 12.(X) uur willen ontvangen. In dit 
varband zou Ik u ook wiHan vragan om, voor zover dat op uw wag Hgt, informatia ta 
varschaffen waarmea da rastaranda P.M.-puntan in hat plan kunnan worden ingwruld. 
Uw opmarkingen kunt (joorgavan aan mr. ^ Q 2 e ] ministaria, tal.:
10.2. e}. 10.2. e "1. e-maB: ;T0 2, e ®rri«nbzk.nl. Voor da door u ta neman
mo^ wil ik u op voorhand bedanken.

T(^ slot mark ik nog dat hat plan van aarpiBc gean rigide ^abloon voor cte 
codrdinatia van da ondarzoaksactMteiten zal zi^. Ate t^ns hat uitvoeran van da 
ondarzoaksactivitaitan mocht blijken dat hat wansaltjk is da aanpak aan ta passan, 
dan zal daar in goad ovartag uitaraard alia ruimta voor zip.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN BINNENLANOSE ZAKEN EN KONINKRUKSRELATIES, 
voordMa,________________________________

10.2.e
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Ministthe van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrdatics
Datum 
7|un2000

0ns kanmarfc 
ES200iy73336

OGOOV/I8RAan geadresse«rde (zie verzendlijst)
* — ----------Niiicitvnyvn

tim kanmark

eiad
1 van!

Uitnodiging bij«enkomst Informatiecentrum 
Inspecties d.d. 8 juni 2000

Aanlal bi|agan

Baioekadras 
S<^<ecMiloakskavan 200 
2Sn EZ Oan Haag

Geachte heer, mevrouw, Postadras 
PostxisZOOIt 
2500 EA Oan Haag

Een aantal rijksinspecties zal de komende tijd. vanuit hun wettelijke opdracht en 
los van het onafhankelijk onderzoek door de Commissie onderzoek 
Vuurwerkramp, onderzoek verrichlen naar de gebeurtenissen rood de 
vuurwerkramp van 13 mei j.l. Het betreft de voigende acht inspecties: de 
Arbeidsinspectie, de Rijksverkeersinspectie. de Inspectie Milieuhygiene. de 
Inspectie Ruimtelijke Ordening, de Inspectie Volksbuisvesting, de Inspectie voor 
de politie, de Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding en de Inspectie voor 
de Gezondheidszorg. Deze inspecties zullen elk vanuit hun spedfieke disdpiine 
onderzoeksactiviteiten gaan uitvoeren.

De ministerraad heeft het wenselijk geacht dat de diverse inspecties hun 
werkzaamheden op elkaar afstemmen en gecodrdineerd optreden. Dit zou 
kunnen voorkomen dat bij het incident betrokken personen onnodig meerdere 
malen over hetzelfde onderwerp door diverse inspecties worden gehoord. De 
(hoofdinspecteur van de) Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding is met 
de coOrdinatie van de activiteiten van de verschillende inspecties belast.

Naast de coOrdinatie van de diverse inspectieonderzoeken orxlerling, zal ook 
afstemming van de inspectieonderzoeken met zowel het strafrechteiijk onderzoek 
door het Openbaar Ministerie als het onafhankelijk onderzoek door de Commissie 
Onderzoek Vuurwerkramp rrxMten ptaats vinden. Oe bijzondere positie van beide 
onderzoeken brer)gt met zich mee dat de afstemming van deze 
onderzoeksactiviteiten zich zal beperken tot informatieuitwisseling tussen de 
onderzoeksinstanties en het maken van procedures afspraken, met 
inachtneming van de onafhankelijkheid en spedfieke verantwoordelijkheden van 
de verschillende orxlerzoeksinstanties.



Datum
7iun3000

On* kanmark 
eS200(V73336

Blad
2van2Met het oog op het beiang van een gecodrdineerde uitvoering van de 

verschillende onderzoeken die de komende periode in en rondom Enschede 
zullen plaatsvinden, is besloten een Logistiek Centrum Inspecties op te richten. 
Oit centrum zal met name belast worden met het op gecoPrdineerde wijze 
doorgeieiden van verzoeken van inspecties om personen in dienst van de 
gemeente Enschede, de provirx^ie Overijssel of andere betrokken organisaties te 
horen. Indian mogeiijk zulien inspecties gezamenlijk interviews afnemen, om te 
voorkomen dat personen onnodig meerdere keren door verschillende inspecties 
gehoord zuNen worden. Om dezeKde reden zuMen alle verzoeken van inspecties 
aan organisaties en personen om verstrekking van documenten en andere 
informatie via het logistiek centrum plaats vinden.
Daamaast zal het centrum ten aanzien van de afstemming met het Opertbaar 
Ministerie en de Commissie Onderzoek Vuunwerkramp een faciliterende taak 
hdTben.

Het Logistiek Centrum Inspecties zal vanaf week 24 operationeel zijn. Ter 
voorbereiding op de start van de werkzaamheden van het logistiek centrum zat op 
donderdag 8 Kini van 11.00-13.00 voor alle betrc^enen (gemeente, provincie, 
OM, politie, commissie onderzoek vuurwerkramp en inspecties) een 
informatiebijeenkomst worden georganiseerd in het gemeentehuis van Enschede. 
Hierin zal In hoofdlijnen de werkwijze van het logistiek centrum uiteen gezet 
worden en zullen enkele procedurele afspraken aan de orde komen met 
betrekking tot de afstemming tussen de diverse onderzoeken.

Aansluitend zal voor de betrokken onderzoekers van de diverse inspecties een 
eerste ‘werkovedeg’ zijn, waarin concrete werkafspraken gemaakt zullen worden.

Graag nodig Ik u uit om op deze informatiebijeenkomst van 11.00-13.00 op 8 juni
a.s. in Enschede aanwezig te zijn.
De bijeenkomst zal plaats vinden in kamer 71 van het Gemeentehuis, Langestraat 
24 in Enschede. Het gemeentehuis is met de auto niet bereikbaar. U kunt de auto 
parkeren in de nabijgefegen parkeergaragare ‘irenepassage*, waarvoor u bij het 
gemeentehuis een uitnjkaart kunt krijgen.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, 
vow deze,

-rJKtsrS

ilu.^.e
fOXe

Umatm ttm •inntnUnrfM Zak«ii tr Kanlnkrijlaivtotitf



Verzendlijst behorende bij brief ES2000/73336;

1. ft0.2.e 
iu.2,e 

3- |lu.2.e f
4.
5. lu.^ ef 
6- tu,2,e 
7. Su.2.ej 
8- |u.2.ej

-IP
2. -IBR

-IBR
- OM Atmelo
- ̂ meente Enschede
- provirtcie Over^el
- politie Twente
- Cie Onderzoek Vuunwerkramp
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Min'nUm van BinnenlandM Zakan an Koninkrijksrdatias

Datum
7iuni2000

MuT SpoiD
/A/' f'MMDEA/

Gemeante Enschede, ff0.2.e
ffOTe

]
Ivant

BMoakaOaaProvincte OverijsseJ.j'l 0.2.e
10:
Aantal pagina’s ind. dH btad: 17

200
2S11 EZ Dan Haag

Postadrw 
Paaeua 20011
2900 EA Dan Haag

Fax
Plan van aanpak afstemming ri/ksinspecties- 
onderzoek naar vuurwerkramp in Enschede

Qeachte heren,

Bijgaand treft u aan bovengwioemd plan van aanpak en de t^behorende bqiages, ten 
behoeve van de informatiebiieenkomst logistiek centnjm inspecties van morgen van 
11 tot 13 uur in het gemeentehuis te Enschede. *"

Hoogachtend.

fOTe
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MinisUfri$ ifon BInnenlandfe Zakan en Koninkri|ksreiatlcs

7jurt»X»

■—»« — --------iniivnwfyvn
*0:2.^ ■"

10.2.e
Oper^Taar Mlnisteiia
FaxfUre-^l

(

SchwMdcMkahavw ace
EZ DwtHa^

Aantal pagina’s inci. (jit blad: 17
PoMbu* 20011 
@00EA OanHMig

Fax
Definitieve Ran van aanf^Oc afstemming rijteinspw::!^ 
ondarzoeken naar vuurwarkmmp in Ens<*ed«

Hierbij ontvangt u hat ctefinitlava Ran van aanpak atstemming rijksinspectia-ondarzoeken 
naar vyurK^rfaamp in En^hede rmt bi^iehorancto t^jiagen. Na varz^ing mn da 
Tweade Kamer zat hat u tavans par pc»t wordan ta^ezonden.

Met vriandatijke groat,

' '1



o'qp
10.471

hZci>olJ^i9S.MinisUrie van Binncnlandse Zaken en Koninkrijksreiaties
OMuffl 
30 auguakjt 2000

dgoov

de leden van IBT 
Zie vefzendlijst

0 2e

Fai
Biad

Baieafcadraa 
Schadakloatahavan 200 
2Slt EZ OanHaag

PoataAaa 
PoalMa 20011 
2S00EA Den Haag

Fax
Afspraken naar aanleiding het MBT -vuurwerkramp 
van 30 augustus.

Ondertstaand treft u de afspraken aan omtrent het voortganc^b^idit aan de 
Tweede Kamer zoals deze in het MBT van heden z^n besproken.

Tot donderdag 31 augustus a.s. tot 12.00 uur kunnen aanvuileiKle 
tekstwijzigingen worden aangedragen.

Donderdag 31 augustus zal het voortgangsbericht in conceptvorm worden 
gezonden aan de leden van het IBT.

Maandag 4 September kunnen eventuele reacties tot 13.00 uur word^ 
gezonden aan H 0.2.e (email: Ho, 2. e , graag cc aan

Vrljdag 8 September behandeling in de MR.

Maandag 11 September verzending aan de TK.

DE MINISTER a
voord^zar'^ /

NDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSREIATIES

10.2.©
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Miniiterie van Binnenlandse Zaken tn Koninkrijksrelaties

Dtiuin
20 topMirtMT 2000

ES2000«S403

wfKMftMVf
OGtOOV^tact
Vnurwarkramp

Leden van het MBT-vuurwerkramp

InHeiiUngan

Uw Iwnmarti

Biad
Uitnodiging voor MBT-vuurwerkramp d.d. 10 
oktoberZOOO AanMbl|M9*n

SctMdeldoeiahavan 200 
2Sn EZ 0«nHuK)

PostaitrM 
Po(Ku* 20011 
2Sa0EA DwiHam

Hiert}ij nodig ik u uit voor het Ministerieel Beleidsteam betreffende de 
vuurwerkramp te Enschede. Dit overleg zal plaatsvinden op dinsdag 10 oktober, 
van 11.30 tot 13.00 uur (ind. lunch), in de vergaderzaal van het NCC op de 
15* etage van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De agenda word! zo spoedig mogelijk toegezonden.

Hoogachtend.
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES.
voor deze,______________________________ _

10.2.e
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Miniiterie von Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
DMum
2««bruari2001

0n*k«nm«r1(
ES2001A4727

OndardMl 
DOOOV-VIP 
PreiMi VuunDvrknmp

Aan de leden MBT Vuurwerkramp

Inachttngfi
TS

BM

Vergaderdata MBT-Vuurwerkramp
A«nW bijtogan

Sdi«dak)o«ksh«vwi 200 
2511 EZ OanHMaBijgaand ontvangt u de tijdstippen waarop het MBT Vuurwerkramp bijeen zaJ 

korrwn. In verband met het bespreken van het concept van het definitieve 
kabinetsstandpunt, voorafgaand aan de Ministerraad van 16 maart a^., is het 
MBT van maart verpiaatst naar 14 maart.

Povtadrat 
PtMtM* 20011
2500 EA DwiHmo

22-02 15.00-16.30 u (NCC, 15* etage) 
14-03 14.00-15.30 u (NCC, 15* etage) 
25-04 15.00-16.30 u (NCC. 15* etage)

MBT
MBT
MBT

Tijdens het MBT van 22 lebruari zal de eerste integrate t^st voor het concept- 
kabinetsstanc^nt met het overzicht van de beiangrijkste thema’s worden 
besproken. De agenda en bijbehorerKte stukken worcten u tijdig toegezonden.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES.
voofdeze.

10.2.©i

)
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Deelnemers en betrokken van het hot overleg IBT

Naam Mlnisterle Locatle Is! Fax EmaM

BZK H1531
H1803
H0524
L0227

BZK
BZK/GSI
BZK/VLC
AZ
Justitie
Justitie
VWS
VWS
VWS

Defensie
EZ
v&w
v&w
v&w
Financi6n/IRF
Finandfin/IRF
SZW/AI
OC&W
VROM/lnspectie

_________________  VROM/lnspectie L-- __________
Alle stukken svp eveneens naar; Informatiepunt Vuufwerk Enschede van VROM:

Kopie:

10.2.eH1815
H1815

.2.e

16-01-200114:56



BZK H1815
H1429
H1401
H1612
H1223
H1341

10.2.eBZK
BZK
BZK
BZK
BZK

16-01-200114:56



Mlntsterie van Blnnenlandse Zaken 
en Konlnkrijksrelaties 
T.a.v.
H1803

Mlnlsterie van Blnnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties 
T.a.v.
H1531

Mlnlsterie van Blnnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties 
T.a.v. de heer iMMSMBif
Voorlichtlng en Comnunicatle 
L0235

Mlnlsterie van Blnnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties
T.a.v. de heer iiTs ____________
Grote stedenbeleid en Interbestuurlljke
Betrekklngen
H534

Mlnlsterie van Mgenene Zaken
T.a.v. ____
Postbus 20001 
2500 EA DEN HAAG

Mlnlsterie van Justitie
T.a.v. _______  _
Postbus 20301 
2500 EH DEN HAAG

Mlnlsterie van Justitie 
T.a.v.
Postbus
2500 EH DEN HAAG

Mlnlsterie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport•ft
Postbus 2035 
2500 EJ DEN HAAG

Mlnlsterie van volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 
T.a.v. ^
Postbus 20350

Mlnlsterie van Defensle
T.a.v. ____
Postbus 20701 
2500 ES DEN HAAG

2500 EJ DEN HAAG

Mlnlsterie van Economlsche Zaken
T.a.v. ____
Postbus 20701 
2500 BS DEN HAAG

Mlnlsterie van Verkeer en Waterstaat 
T.a.v.
Postbus
2500 EZ DEN HAAG

Mlnlsterie van Verkeer en Waterstaat Mlnlsterie van Verkeer en Waterstaat
Postbus 20901 
2500 EZ DEN HAAG

Postbus 20901 
2500 EZ DEN HAAG



Minlsterie van Financlfin 
T.a.v. ghPH i|
Inspectie R1jksfinanciSn 
Postbus 20201 
2500 EE DEN HAAG

Hlnisterie van FinanciSn
T.a.v. gffi___ ________
Inspectie R1jksfInanci^n 
Postbus 20201 
2500 EE DEN HAAG

Minlsterie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheld

Minlsterie van Volkshulsvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
T.a.v. gmi 
Inspectie 
Postbus 20951 
2500 EZ DEN HAAG

Arbeldsinspectie 
Postbus 90801 
2509 LV DEN HAAG

ieu Hygidne

Minlsterie van Volkshulsvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
T.a.v. igi iMI 
Inspectie Mil 

tbus 20951 
,0 EZ DEN HAAG

Minlsterie van Onderwljs, 
Cultuur en Wetenschap 
T.a.v. Mk J_j||Pos tbu sTs 000 
2700 LZ ZOETERHEER

eu Hygiene

Minlsterie van Binnenlandse Zaken 
en Konlnkrijksrelatles

Minlsterie van Binnenlandse Zaken 
en Konlnkrijksrelatles 
T.a.v. de heer 
H1815H1815

Minlsterie van Binnenlandse Zaken 
en Konlnkrijksrelatles 
T.a.v. drs.
H1815

Minlsterie van Binnenlandse Zaken 
en Konlnkrijksrelatles 
T.a.v. de heer 
L227

Minlsterie van Binnenlandse Zaken 
en Konlnkrijksrelatles 
T.a.v. ing.
H1429

Minlsterie van Binnenlandse Zaken 
en Konlnkrijksrelatles
H1401

Minlsterie van Binnenlandse Zaken 
en Konlnkrijksrelatles 
T.a.v. ^
H1612

Minlsterie van Binnenlandse Zaken
en Konlnkrijksrelatles

mt IkA
H1323



Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties 
T.a.v,
H1815



MinisUrie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Datum
3fanuan200i

Ondardaal 
DGOOV/VtP/
Pfoiact Vutmuarttramp

Zooi/^5§i^0
IniicMingan '
SoTT*

Zie verzerKflijstAan

Ta».
Fax

Btad
t «an2

Bazoakatlraa 
ScttadaUoakatiavan 200 
2S11 EZ Dan Haag

Fax Poatadraa 
Poatwa 20011 
2S00EA Dan Haag

Uitnodiging bijeenkomst tii.v. kabinetsstanc^nt 
vuurwerkramp

VerzendlIJst

[ FaxnummTMinisterieNaam

10.2. G"AZ
Justitic
VWS
Detenaie
EZ
V&W
V&W
Financi6n/1RF
Financi6n/IRF
SZW/AI
SZW/ARBO/AIS
VROM/Mobilheit en 
Verkeef
VROM/lnspectie
VROM/lnspectie
OCAW
BZK/DBRBA/B

SVP MET SPOED IN HANDEN



Datum
SisuflZOOl

Blad
2 van 2

Geachte heer, mevrouw,

Graag nodig ik u uit voor een bijeenkomst ten betra^e van het kabinetsstandpunt 
vuurwefkramp. Deze bijeenkomst wordt gehoixten op donderdag 11 januari van
11.00 tot 12.00 uur In de Noord Hoflandzaal op de eerste etage van het ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Voor de bijeenkomst zijn uitgenodigd de personen die bij het projectsecretariaat 
Vuurwerkramp bekend zijn als ‘txojectleider" kabinetsstandpunt van het betreffende 
departement. Indian deze niet bekend is, is het IBT-tkJ uitgenodigd.

Tijdens de bijeenkomst wordt een aanvang gemaakt met het eerste conceptdossier 
dat aan het IBT en M6T zal worden \mo^}elegd. De departementale 
vertegenwoordigers zullen worden verzocht een korte stand van zaken te oeven van 
de voorbereidingen ten behoeve van het kabinetsstanc^nt aan de hand van de 
het MBT d.d. 6 december 2000 besproken inhouds<^ave (zie bijgaand). Naast deze 
inhoudeiijke ronde met stand van zaken, zal worden gesproken over de verdere 
oraktische invullino. zoals de planning.

Indian uw departement niet vertegenwoordigd zal zi^, verzoek u dit door te geven 
aan het projectsecretariaat Vuurwerkramp. dat bereildiaar is onder nummer: 
070-426.7449.

Hoogachtend,
DE MINISTER ^AH BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRUKSRELATIES. 
voor deze,
!io.2:e.. :.....

UmitUh$ Kan KnnantandM Zalu* m KonMcrijlaralattat



Fax
Uitnodigjng bijeenkomst tb.v. kabinetsstandpunt 
vuurwdrkramp

POMtWI 20011 
2SOOEA D«nHMg

Veni^ndlijst

iFaxnunwimNaari Mlnistorte
AZ
JustSic
VWS
Delensie
EZ
v&w
v&w
FtnandArVIRF
F1nanc<6n/1RF
SZW/AI
SZW/ARBO/AIS
VROM/MobiWeit en

VROM/lnspectte
VROWnspectiq
OC&W
BZKA>BRa/VB

SVP MET SPOEO IN HANDEN
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Mcecttadrcs 
SehwtoUMtaNivwi 200 
2611 EZ Den Heag

Fax
Uitnodiging bijeentomst tb.v, kabinetsstandpunt 
vuurwerkramp

PoOm 20011 
2SOOEA Den Hug

Verzendlijst

MintatMl* Faxnurnmw
AZ
Juatitte
WVS
Dafensie
EZ
v&w
v&w
Rnand6n/IRF
Flnanc<6n/IRF
$ZW/AI
SZW/ARBO/AIS
VROM/MoblHteit en 
Vedcaar
VROMdnapectte
VROM/lnspectte
ocaw
BZK/DBRBA/B

SVP MET SPOED IN HANDEN
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F (070) 420 6251Fbx

1 ¥*n2

Senedeuottanatwn 200
2511 B OwHmo

Fax
Uitnodiging bijeentomst tb.v. kabinetsstandpunt 
vuurwerkramp

PoMbua 20011 
2S00EA D«nHaag

Vei79ndlijst

iFMnunvmirNaairi Mlnirtefte
AZ
JusMtia
VWS
Dftfanste
EZ
V&W
V&W
FinancMn/IRF
RnantiAfViRF
SZW/AI
SZW/ARBO/AIS
VROM/Mobiliteit on 
Verkeer
VROM/lnspectie
VROM/lnooectie
OC&W
BZK/DBRBA^B

SVP MET SPOED IN HANDEN
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Agenda interdepartementale bijeenkomst kabinetsstandpunt

Uitoenotfiod zijn de laden IBT en/of de “projectleidara" kabinetsstandpunt van de betrokken 
departementen. Zij hebben reeds toeaezomien gekregen:
■ Leidraad kebinetsstandpunt dd. 20 noverr^r 2(X)0
■ Rijksbrede groslijst de is geakkoordeerd in hel MBT van 6 december p.
■ IBT-brief d.d. 20 december {incl. Dlannino).

Heden word! nog uitoereikt het overzicht van de belangrijkste BZK-knelpunten die door de inspecties
■ •»«

zijn geconstateerd.

1. Opening en mededelingen
Korte ronde ter kennismakina en reden van deze bijeenkomst: starwi van zaken bi] de diverse 
departementen en maken van werkafsoraken.

Verslag SG-beraad en de daar genraakte afspraken.

2. Stand van zaken per mlnisterte
a. Per ministerie korte toelichlino. te beginnen met BZK.

Cenfrate vraoen:
- Wat is de aanpak bij de mlnisteries?
- Zijn nu reeds duidelijke lijnen vast te stelten?
- Hoe is de betrokkenheid van het management?
- Wat Is de insteek bij de mlnisteries: doorgaan op hetzelfde tempo; voorzichtige aanzetten tot 
verandering; stevig inzetten op nieuw/aangepast beleid?
- Zijn er op werkniveau al afspraken over onderwerpen die diverse belekteterrelnen aangaan?
- In toeverre wordl rdtening gehouden met flnandSle consequenties/daims?

3. Pianning/verdere aanpak
a VoorberekJen IBT d.d. 16 januari en MBT d.d. 18 januari
b. Bijeenkomsten met Isrojectleiders* kabinetsstandpunt*

MBT 18 januari januari bdeidsdirectiesvoorte^en concept 
ultgangspunten tbv 
kabinetstanc^unt aan 
bewindspersonen

2001

beleic^recties, 
gecodrdneerd door 
pfojectgroep vwr

februari 2001opsteilen cor^pt-finaie dossier op 
basis van uitkomsten Inspectie- 
onderzoeken en onderzoek COV
voorleggen concept-finale dossier 
aan qemeente en provinde____
voorleggen concept-finale dossier 
aan landsadvocaat

februari/maart 2001 projectgroep vwr

februari/maart 2001 projectgroep vwr

MR eind maartvoorleggen finale dossier aan 
bewindspersonen 
akkorderen via MR __

projec^roep vwr

4. Rondvraag en slulting



Datum
3 januari 2(X)l

Biad
3van2

Inhoudsopgave

PrinnairbetfokkeneniOdSliOfl

INLElOtNQ BZK

ALGEMENE REACTIE OP DE RAPPORTAGES Betrokken beleldsdirecties

PRO-ACTIE EN PREVENTIE
Aandac^tsfiunten o.a.:

VERQUNNINGEN
. Vergunningenproces, inci. naleving en controle 
. Betrokkenheid brandweer bij vergunningenproces 
. Bureau Adviseur Milieuvergunningen 
. Classificatie vuurvrerk 
. Import/vervoer gevaarlijke stoffen

VROM/BZK/De(ensie 
BZK/VROM 
DefensieA/ROM 
VROM 4. /A W 
V&WA/ROM

INFORMATIEVOORZIENINQ 
. Informatievoorziening van gemeenten naar burgers 
. Informatievooriienlng van Rip< naar provirwie/gemeente

Rijk
Rqk

PREPARATIE EN REPRESSIEINCLUSIEF ORQANISATIE 
HULPVERLENING BM ONGEVALLEN, RAMPEN EN CRISES
AaruJachtspunten o^.:

PREPARATIE 
. Planvorming
(rampenplan, -bestrildingspian, aanvalspian e.d.) 

. Nationaai HandboekCrteisbesluitvomjng 

. Oeskundigheid personeel 

. Oefenen (bestuurlijk en operationeel)

. Ristoo inventarteatie en -evaluatie 

. (Beschtkbaarbeid) beschermir^smiddeien

BZK

BZK
BZK/VWS
BZK
SZW
SZW

ALGEMENE CO6RDINATIE 
. Alarmering en paraatheid 
. Opschaling
. Samenwerldng hulpverlenir^«Jiensten 
. Operationete informatieviKirziening 
. Bestuurlijke codrdinatie
- Rol burgemeester/o|^rbevel4>evoegdhetd bij rampen 
en zware ongevaiien 

. Operationele leidlng (Ind. CoRT)

BZK
BZK
BZK/VWS
BZK
BZK

BZK

urn BlnaotitndM Zduii



Datum
3ianuan2a0l

Biad
3vafl2

Geachte hear, mevrouw,

•1*.

Qraag nodig ik u uit voor eon bijeenkomst ten behoove van het kabinetsstandpunt 
vuurwerkramp. Deze bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 11 januaii van 
11.00 tot 12.00 uur in de Nooid Hollandzaal op de eerste etage van het ministerie 
van Binneniandse iZaken en Koninkrijksfelaties.
Voor de bqeenkonist z^n uitgenodigd de personen die bq het projectsecretariaat 
Vuurwerkramp bekend ztjn ais ‘^jectieider' kabinetsstanr^nt van het betreffende 
departement. Indien deze niet bekend is, is het IBT-iid uitgenodigd.

Tijdens de bijeenkomst wordt een aanvang gemaakt met het eerste conceptdossier 
dat aan het iBT en MB! zal worden voorgelegd. De departementale 
vertegenwoordigers zuilen worden verzocht een korte stand van zaken te oeven van 
de voorbereidingen ten behoeve van het kabinetsstandpunt aan de hand van de in 
het MBT d.d. 6 december 2000 besproken inhoudsopgave (zie bijgaand). Naast deze 
inhoudelljke ronde met stand van zaken, zal worden gesproken over de verdere 
oraktische invuilino. zoais de planning.

Indien uw departement niet vertegenwoordigd zal zijn, verzoek ik u dit door te geven 
aan het projectsecretariaat Vuurwerkramp, dat bereikbaar is onder nummer: 
070^26.7449.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRUKSRELATIES, 
voor deze.



Datum
3januari2001

SOd
3 van 2

Inhoudsopgave

PiimairljgtrgteJQIndfiliflfl

INLEIOINQ BZK

ALGEMENE REACTIE OP DE RAPPORTAQES Betrokken beleidsdirecties

PRO-ACHE EN PREVENTIE
Asndachtsfmten o.a.:

VERQUNNINGEN
. Vergunningenproces, irwl. naleving en controle 
. Betrokkenheid brandweer bij vergunningenproces 
. Bureau Adviseur Milieuvergunningen 
. Classificatie vuurwerk 
. Impoft/vervoer gevaariijke stoffen

VROM/B2K/Defensie 
B2K/VROM 
Defensie/VROM 
VROM 12

V&W/VROM

INFORMATIEVOOR2IENINQ 
. Informatievoorziening van gemeenten naar burgers 
. Infoimatievoorzienir^ van Ri]k naar provincie/gemeente

Rijk
Rijk

PREPARATIE EN REPRESSIEINCLUSIEF ORQANISAHE 
HULPVERLENING BU ONQEVALLEN, RAMPEN EN CRISES
Aanda&ttspunten o.a.:

PREPARATIE 
. Planvorming
(rampeni^, -bestrpr^sptan, aanvatei^ e.d.) 

. Nationaal Handbook Creisbesluitvonning 

. Oeskundigheid personeet 

. Oefenen (bestuurlijk en operationeel)

. Ristco inventarisatie en -evaiuatie 

. (Beschikbaarheid} beschermingsmlddelen

BZK

BZK
BZK/VWS
BZK
SZW
SZW

ALGEMENE CXIORDINATIE 

. Alarmering en paraatheid 

. Opschaling

. Samenwerldng hulpverleningsdiensten 

. Operationele informatievoorziening 

. Bestuurlijke codrdinatie
■ Rol burgemeester/of^rbevel-bevoegdheid bij rampen 
en zware ortgevallen 

. 0|»rationele leiding (ind. CoRT)

BZK
BZK
BZKAWS
BZK
BZK

BZK



Datum
3 januaft 2001

Blad
4v3n2

BZK. Verbtndingen (telecommunicatie) 
. Meidkamers
. Bqstand (binnen- en buiteniand)
. Logi^iek 
. Persvoortichting

Bzmws

BZK
BZK
BZK

BRON- EN (PRIMAIRE) EFFECTBESTRIJDING (INCL. REDDING) 
. Brandbestrijding, technische hulpveriening 
. Redding
. M^en, r^istreren en evakjeren gevaarlijke stoffen 
. Ontsmetting (o.a. voertuigen, infrastructuur, mensen)
. Milieuzotg
. Toegankelijk en begaanbaar maken, opruimen

BZK
BZK
BZK
BZK
BZKAff^OM
BZK

GEZONDHEIOSZORG
. Geneeakundige hulpverfening bij ongevallen en rampen 
. Preventleve voiksgezoncSield

BZKWWS
VWS

RECHTSORDE EN VERKEER 
. Handhaven openbare orde 
. Verkeer regelen
. Bereikbaarheid en alzetting rampterrein 
. Strafrediteifjk onderzoek

BZK
BZK
BZK
OM

BEVOLKINGSZORG 
. Waarschuwen bevolking (oa. WAS) 
. Evacuatie bevolking 
. Opvang van verzorging 
. Primaire leven^hoeften bevolking 
. Registratie slachtoffersA«rmisten 
. Overtedenenzorg 
. Identificatie slacbtoffers 
. Publieksvoorfichting

BZK
BZK
VWS/BZK
BZK
BZK
BZK
BZK
BZK/VWS

NAZORG EN EVALUATIE
Aandachtspunten o.a.;

NAZORG
. Organisatie nazorg

- Inzet liaisor^
. RijkscoOrdinatie afwikkeling vuurwerkramp

- Samenwerking Rijk-provincae^emeente 
. Psychosociale hulpveilening
(richtir^ bevolking en hulpverteners)

BZIWWS

BZK

VWS



Datum
3 januari2001

Btad
5van2

vws. Registratie hulpverleners 
. ARBO-diensten (tb.v. hulpverleners) 
. Wederofrtwuw 
. Follow-up Culemborg i 
. CPR ^

szw
GSI
VROM/BZK/SZW
SZW/VROM/BZK

ONDERZOEK INCIDENT 
. Codrdinatie l-onderzoeken 
. Strafret^teJIjk onderzoek 
. Comrnissie Onderzoek Vuunwerkramp

BZK
OM
BZK

FINANCigLE AFHANOEUNG 

. Comrnissie Financigle Afwikkeling 

. FinanciSle ondersteuning getroffenen 

. Schaderegistratie en -afhandeling

FiN/BZK/EZ
RN/BZK/EZ
FIN/BZK/EZ

CONCLUSIE Betrokken beleidsdirecties
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DatiiB
25 tcptember 2000

Om kniMcri
ES200aW2S

Onderdccl
DOOOV^pra^ect warwrerkratop

!S

lh« kcMKrk

ma4
I Yml

AMtal bijUfen

Bctockarfrta
Scliedeldoduhav«n200 25ll EZ DtaHm

pMtadm
Pottbiu 20011 
2500 EA Den Hug

Leden IBT-F

Ondenrerfi

Agenda bijeenkomst IBT-F vuurwerkramp 
d.d. 28 September 2000

Hicrbij ontvangt u de agenda voor het Interdepartementaal Beleidsteam FinanciCle zaken betrefTende de 
vuurwerkramp te Enschede. Dit overleg zal plaatsvinden op woensdag 28 September 2000, in de 
Utrechtzaal op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, 
voordeze,
f|0.2.e



P Agenda l8Y-ty’588^g:goc2:

ES200(m92S

BUd
2van2

concept AGENDA IBT-F

28 September 2000 
09.00 -10.00 uur 
Utrechtzaal

Datum:
TIjd;
Lokatie:

Opening en mededelingen
- Planning Project Vuurkwerkramp 2000 (Bijgevoegd)

Verslag IBT-F d.d. 16 augustus 
(Bijgevoegd)

Inventarisatie regelgeving Rijk

Stand van zaken Commissie financiCle afWikkeling vuurwerkramp

Donatie Natipnaal Rampenfonds 
(Bijgevoegd)

Wederopbouw

Voortgangsbericht aan de Tweede Kamer
- Wat op financieel gebied in bet volgende voortgangsbericht aan de Tweede Kamer? Concept- 
inhoudsopgave bijgevoegd.

Rondvraag

Slutting

hlMiUri$ ran HitiMfiltiidu Zskm oi KortnkdjlunUUt*



Cotnroen taar /accoordverk 1 aring Departementen
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MinisUsrie von Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties477 Datum
24«x«200l

Ontkanmatit
ESZOOIMTTO

OVIP/PraiectAan de voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten Generaal

vuurwatluamp

Minuut OfvSsnMWp
onderzoek naar de ervaringen en lessen van de 
Commissie Onderzoek Vuurwerkramp

Blad
Van 1 wn 1
Min BZK

Aantal MJtagan
1

Madapamaf

Bazoakadra* 
SctmdeMoaliahaven 200 
2511 EZ OenHaag

PI. VWR

DGOOV I10.2.eii PoaUKka*
PoiSMt 20011 
2500 EA Dan Haag

(I

Aftctlrlfl ami Kamar AtachrMlaan Kamar

HI 324 
H1815 
H1815 
h1815

voodaggen

i^fOXe
vnaze

vmm Datum

Oatdalilk bazwaar

BagroUtigalaar Bagraltngaartlkal

Badrag Budgatragat

fl.

Varzondan door

Uimrata vaoandcMum Naam

□ Aaniakanan

□ PBrexpraaaa

□ Porhoader

□ Para^nal

□ Partaz

□ Inlomat

□ ^aataoourant

□ Diplomai Aiuba

□ Olptomai) Curacao

□ Oiptomai Si Maarten
Varzanddetum

'^1Biizondamadan
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478
MinisUrie von Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatics Oatuin

7 noymbef 2000

Ont kcfwncrk 
EIN200CVUS3410

OndcrdMl

Aan de korpschef van het regionaal politiekorps 
Twente,
Postbus 14 
7500 AA Enschede

InspaciM voor de poMm

r
Uwkemneft

Minuut OnderMarp

Aanbieding concept-rapportage

Vkn Aantel bijiaoen
1

Bezoekadres
MadeparaatUpiparaaf Harangradit 17

2S11 eo Dan Haag

Poatadraa
Poattws 20011
TSOOCA Dan Haag

KamafMtchrm aanKamarAftcluin aan

Archief Hidi
HCf «1

OatuinWaar voorlagganVlaia

Oaida«|k bazwaar 

■agwBngt)aif Bagiatmgaaittkal

BudgatragalBedrag

fl.

VtRondandoorVifzandgagavant 

URarata varzanddatum Aanw1|zlngan

10.2.e□ Diplomail Aniba

□ OipkMnail Curagao

□ Dtplomail St. Maartan

□ Par tax

□ Parexpreaaa Varzenddatum

□ StaatmourarR y . 11- "2.000

Bitzonderttadan

Op 7-11 verzonden per koerier



Datum
7 novemtMT 2000

BN200aU83410

Ondardatl
Inspecto voor de politieAanclef|0.2.e

Twente,
Postbus 14 
7500 AA Enschede

Inllchtingan
rt-

?e

Uwkanmerk

Biad
1 van 2

Ondarwarp

Aanbieding concept-rapportage Aantai Milagan
1
Bazoakadraa 
Harangracta 17 
2S11 EG Den HaagGeachte heer [f0.2.e..}.
Poatadraa 
Posibua 20011 
2S00EA OenHaagZoals wij telefonisch afspraken doe ik U hierbij toekomen een concept-rapportage 

van de Inspect® voor de politie met betrekking tot het onderzoek naar het politidle 
optreden bij de vuunverkramp in Enschede op 13 mei jl. Zoals afgesproken zal de 
Inspectie met 2 onderzoekers op donderdag 9 november a.s. van 10.00 tot 11.30 
uur aanwezig zijn bij de bespreking van dit document.

Omwille van de duidelijkheid lijken mi] een aantai opmerkingen ter toelichting op 
zijn plaats.

1. Het betreft een concept rapportage die een vertrouwelijk karakter draagt. Ik ga 
er van uit dat het korps evenmin als de Inspectie er belang bij heeft dat concept 
rapportages een eigen leven gaan ieiden en ik verzoek U dan ook de verspreiding 
tot een minimum te beperken en voorts ervoor zorg te dragen dat na bespreking 
deze concepten worden vemietigd.

2. Het betreft hier een concept van de hoofdtekst. Dit betekent dat zaken als een 
samenvatting en de bijiagen nog niet klaar zijn. Dit geldt tevens voor het totaal 
oordeel van de Inspectie over het optreden en de aanbevelingen in het 
perspectief van het INK- managementmodel. In mijn inlekJing zal ik wel een 
indicatie geven over dit totaaloordeel.

3. Deze conceptrapportage kan ook los van het overleg met het korps nog 
wijzigingen ondergaan als gevolg van nog lopende onderzoekstrajecten, 
definitieve vaststelling van een aantai interviewverslagen of afstemming met de 
andere Inspecties. Uiteraard zal ik U, indien dit substantiSle wijzigingen betreft, 
separaat informeren.



Datum
7 november 2000

Onakanmark
EIN200(VU834t0

Blad 
2 van 24. In het document zijn de verwijzingen geanonimiseerd zodat op dit moment niet 

herteidbaar is welke documenten/inten/iews worden gebruikt ter onderbouwing 
van onderdelen van de rapportage.

5. Ten aanzien van de verschillende onderdelen zullen met name de onderdelen 
m.b.t. analyse en conclusies nog verder worden uitgediept.

6. De Inspectie voor de politie rapporteerl autonoom aan de Minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het is desondanks een goed gebruik 
van de Inspectie om voor het vaststellen van een rapport de gelegenheid te geven 
tot wederhoor aan een betrokken organisatie. Het karakter van de bespreking op 
dit punt is dus geen consensus- bespreking. Uiteraard hechten wij er groot belang 
aan eventuele onjuistheden, incompleetheden of aanvuilende visies op onze 
rapportage mee te nemen in de definitieve vaststelling van de rapportage.

M«f>fneodeliike aroeten.

10.2.0

Mmiftw tlnfienbfidM Zaktn tn KonMvijlamistics



Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Datum
7 novamber 2000

Ons kcfimcrk 
EIN 200aU83410

Ondanltal

Korps Landelijke Politiediensten 

t.a.v. de hear HO. 2. e 
Postbus 202 
3970 AE Driebergen

InHchUngcn
foTS

Uw kanmark

Minuut BiadOndanwarp

Aanbieding deelrapporten

Van Aantal bljtagan
1

Bazoakadrat
MadaparaafU|nparaa( HarangracM 17

2S11 EO Dan Haag

Poatadras 
Poalbua 20011 
2S00EA Den Haag

KamefAfschfin aanKamarAfadutflaan

Archief
[y C 3.xJ) II rHCj

DatumWaar voorlagganVlala

Caldall)k bazwaaf 

Bagrotlngi)aa( Bagrotlngtaitlkal

BudgatfagalBadrag

f1.

Vgrzondgn dggrVarzandgagavana 

Ultarata varzanddatum A«iwt)zlngan

10.2.e□ Diplomail Anitia

□ Diplomail Curagao

□ DiptomaH St Maactan

□ Pec fax

□ Pareivfaaaa
□ StaalaoouranI□ Parkoariar M- Zooo

□ Perp'mail

Bi)zondefttadan

100^9 J ‘ u/



Oatum
7 novwnbar 2000

Ontkanmcrti 
ON 2000(083410

Ondcnieal

Korps Landelijke Poiitiediensten 
t.a.v. de heer{t0.2.e 

PosttMiS 202 
3970 AE Driebergen

InMcMInoMt

t]
Uwkanmcrk

1vwi2Ondwwaip

Aanbieding deelrapporten Aantai b^lagtn
1

Buockadrei 
HarangracM 17 
2511 CO Dan HaagGeachte heerfj0,2.e

Poatadraa 
Poaibua 20011Zoals telefonisch afgesproken doe ik U hierbij toekomen 2 concept- 

deelrapporten van de Inspectie voor de politie aangaande het onderzoek naar de 
vuurwert(ramp in Ensctiede.
Zoals afgesproken worden deze concepten beoordeeld door Uzelf en de heer 
f|0.2.e |. Omwille van de vertrouwelijkheid wil ik het ook graag hiertoe 

beperken.
Voor alle duidelijkheid nog een aantai kanttekeningen;

2500 EA Dan Haag

1. Het betreft een concept rapportage die een vertrouwelijk karakter draagt en ik 
verzoek U dan ook na bespreking deze concepten te vemietigen.

2. Deze conceptrapportage kan nog wijzigingen ondergaan als gevolg van nog 
lopende onderzoekstrajecten, definitieve vaststelling van een aantai 
interviewverslagen of afstemming met de andere Inspecties. Uiteraard zal ik U, 
indien dit substantiate wijzigingen betreft, separaat informeren.

3. In het document zijn de verwijzingen geanonimiseerd zodat op dit moment 
niet herleidbaar is welke documenten/interviews worden gebruikt ter 
onderbouwing van onderdelen van de rapportage.

4. De Inspectie voor de politie rapporteert autonoom aan de Minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het is desondanks een goed gebruik 
van de Inspectie om voor het vaststellen van een rapport de gelegenhekj te 
geven tot wederhoor aan een betrokken organisaties. Uiteraard hechten wij er 
groot belang aan eventuele onjuistheden, incompleetheden of aanvuilende visies 
op onze rapportage mee te nemen in de definitieve vaststelling van de 
rapportage.
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Datum
7 rKwambar 2000

Ont ktnmcrk 
EM2000\«M10

Biad
2 van 2

Ik verzoek U vriendelijk om mij nog deze week naar mij toe te reageren zodat 
met uw eventuele opmerkingen nog rekening gehouden kan worden.

Met vriendelijke groeten,

10.2.e

MffMStenc Mn tiniMHilante ZalcMi KoninlcHifccrtlatks
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Datum
27 lebruan 2001

Ona kanmaik 
EIN2001/US8640

kwpactia vDor da poMwGeadresseetxje

InllchUngan

t>w kamnark

Bad

Ondafwarp

Aanbieding rapport Aantal bi}lagan
1

Bazoakadrta 
SchedaWoekshaven 200 
2S11 EZ Den Haag

Geachte heer/mevrouw. Poatadraa 
Poattwa 20011 
2500 EA Dan Haag

■ een onderzoek naar hetHiertMj bied ik U aan het rapport ‘Een diepe indruk. 
politieoptreden btj de vuurwerkramp in Enschede op 13 mei 2000, opgemaakt
door de Inspectie voor de politie.

Dit rapport is een op zichzelf staand onderdeel van een sene van 13 
rapportages, die door de verschillende overheidsinspecties zijn opgemaakt. Wij 
zijn ervan uitgegaan dat U het meest geinteresseerd bent in het orxierzoek naar 
het politieoptreden. dan wel dat U reeds bent opgerKxnen in de verzendlijst van 
de totale serie rapportages.

De aandacht voor grootschalig politieoptreden door de Inspectie voor de politie 
wordt de komerxle tijd voortgezet door middel van het onderzoek naar het 
politieoptreden bij de caf^brand in VolerKiam en het follow-up onderzoek naar 
het Paraatheidsorxlerzoek van de Inspectie uit 1998.

Ik vertrouw erop U hiermede een dienst te hebben bewezen.

10.2.e
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Datum
21)unlZ0CI0

EIN200(VU7S6»S

OndardMl
Aan de Korpschefs van de regiopolitie 
(m.u.v. de regiopolitie Twente)

tnliehtin0«n

pTT*

f
Uw Kan mark

Blad
Ondarwarp

Onderzoek vuurwerkramp Enschede
1 van t

Aantal bIJIagan
0

Baioakadraa 
SchadaWoakahaven 200 
2S11 EZ Dan Haag

De Inspectie voor de Potitie stett in opdracht van de Minister van Binnenlandse 2^ken 
en Koninkrijksrelaties een (met andere inspecties gecodrdineerd) onderzoek in naar 
de vuurwerkramp in Enschede op 13 mei j.l..
Doel van dit onderzoek is om de ervaringen in Enschede maximaal te benutten om 
leermomenten voor de Nederlandse politie te identificeren.
Bij gelegenheid van deze ramp is door vele korpsen bijstand verleend aan de politie 
Twente.
Bij veel korpsen is het gebruikelijk om elke bijstand te evalueren en hiervan een 
verslag te maken. Voorzover Uw korps bijstand heeft geleverd en hiervan (een) 
evaluatie(s) is of zijn opgemaakt verzoek ik U deze. in welke vorm dan ook, ten 
behoeve van vermeld doel ter beschikking te stellen van de Inspectie voor de Politie. 
U wordt verzocht terzake doende schriftelijke bescheiden, met opgave van de 
functionaris die daarover desgewenst door de Inspectie benaderd kan worden, zo 
spoedig mogelijk toe te zenden aan:

PoatadTM 
Postbus 20011 
2S00EA Den Haag

Inspectie voor de politie 
t.a.v. mr.|o;2!e 
Postbus 20011 
2500 EA ‘s Gravenhage.

I

ik dank U vriendeiijk voor uw medewerking,

10.2.©
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I02e •
FW: besluit'enlijst VC BZK 12 dec "02 

donderdag 6 februari 2003 14:02:03 
2QQ2-12-12,doc

Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijiagen:

■Oorspronkelijk bericht-

Van: e
Verzonden: donderdag 12 december 2002 16:04

Onderwerp: besluitenlijst VC BZK 12 dec '02

Collega's,

Bijgaand ontvangt u de besluitenlijst van de Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties van het overleg van heden.

Met vriendelijke groet,



Den Haag, 12 december 2002

Aan de leden en plaatsvervangende leden van 
de vaste commissies voor:
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

En
i.v.m. agendapunt 9 
i.v.m. agendapunt 3, 5 ,8 , 12 
16 en 18
i.v.m. agendapunten 5, 6 en 7

EU-zaken
Justitie

VWS

Procedurevergadering van uw commissies op
donderdag 12 december 2002

Agenda:

Brievenlijst1.
B.Z.K.-02-650 t/m B.Z.K. 02-694

De brieven worden conform de voorstellen afgedaan.

Onderwerp:2. Reactie op vraag van het lid Eerdmans over uitlatingen van de vice- 
minister-president over het ambt van een politick functionaris
Brief van de minister-president d.d. 28 november 2002 (28 600, Ill, nr. 7) 
V.k.a.

Document:
Besluit:

Onderwerp:3. Gesprek met WRR over het rapport “De toekomst van de nationale 
rechtsstaat” en mededeling inzake tijdstip van toezending 
kabinetsstandpunt
Brief van de minister-president d.d. 27 november 2002 (B.Z.K.-02-660) 
V.k.a.; het gesprek met de WRR is geagendeerd voor 13 februari 2002.

Document:
Besluit:

Onderwerp:4. Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers met 
betrekking tot de uitkering bij aftreden en het nabestaandenpensioen 
(28 227)
Tweede nota van wijziging d.d. 5 december 2002 (28 227, nr. 11)
Het wetsvoorstel wordt voor een kort plenair debat voor het kerstreces 
aangemeld met een spreektijd van drie minuten.

Document:
Besluit:

Onderwerp: Werkplan van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid voor het 
jaar 2003
Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 
27 november 2002
Het werkplan is desgewenst betrokken bij het algemeen overleg over 
exteme veiligheid en rampenplannen op 10 december 2002.

5.

Document:

Besluit:

Onderwerp:6. Halfjaarlijkse voortgangsrapportage Actiepunten Enschede 
Volendam



Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, d.d. 25 november 2002 (27 157/27575, nr. 51)
De voortgangsrapportage is desgewenst betrokken bij bet algemeen 
overleg over exteme veiligheid en rampenplannen op 10 december 2002.

Document:

Besluit:

Onderwerp:7. Stand van zaken met betrekking tot de flnanciele afwikkeling van de 
Vuunverkramp Enschede
Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 
6 december 2002
De brief is desgewenst betrokken bij het algemeen overleg over exteme 
veiligheid en rampenplannen op 10 december 2002.

Document:

Besluit:

Onderwerp:
Document:

8. Inzet Franse opsporingsambtenaren bij bestrijding drngscriminaliteit
Brief van de minister van Justitie en de staatssecretaris van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 28 november 2002 (28 664, nr. 5)
V.k.a.Besluit:

Onderwerp:9. Mogelijkheden van een referendum ter zake van de uitbreiding van 
de Europese Unie
Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 
29 november 2002 (23 987, nr. 28)
De brief zal worden betrokken bij de plenaire behandeling van de 
Europese top.

Document:

Besluit:

Onderwerp:
Document:

10. Bewaking en beveiliging rondom de verkiezingen 2003
Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d.
29 november 2002 (28 600 Vll, nr. 35)
V. k.a.; de brief zal worden betrokken bij het hoofdlijnendebat over het 
eindrapport van de Commissie Feitenonderzoek Beveiliging van de heer
W. S.P. Fortuijn. (commissie-Van den Haak)

Besluit:

Onderwerp:
Document:

Arbeidsmarktmonitor “ICT”
Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met 
rapport d.d. 18 november 2002 (B.Z.K.-02-678)
V.k.a.Besluit:

Onderwerp:
Document:

12. Uitbreiding arrestatieteams
Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 
2 december 2002 (B.Z.K. 02-700)
De brief is desgewenst betrokken bij het wetgevingsoverleg op 2 
december 2002 over veiligheid en politic.

Besluit:

Onderwerp:13. Voortgangsrapportage 2002, Vrouwen in Politick en Openbaar 
Bestuur
Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 
3 december 2002 (B.Z.K.-02-681)
V.k.a.

Document:

Besluit:

Onderwerp:14. Schriftelijke beantwoording van vraag van het lid Rietkerk bij 
behandeling van de begroting 2003

2



Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, d.d. 
4 december 2002 (28 600 VII, nr. 37)
De brief is desgewenst betrokken bij de stemmingen op 10 december
2002

Document:

Besluit:

Onderwerp: Onderzoek “Buitenlandse burgemeesters bekeken - II. Openbare 
orde, veiligheid en politie”
Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met 
rapport d.d. 4 december 2002 (B.Z.K. 02-709)
V.k.a.; bet onderzoek zal te zijner tijd worden betrokken bij de notitie 
over invoering van de direct gekozen burgemeester

15.

Document:

Besluit:

Aanbieding rapportage Commissie Feitenonderzoek en brieflng vaste 
commissies Justitie en Binnenlandse Zaken
Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 
3 december 2002 (B.Z.K. 02-711)
De Kamer zal over bet eindrapport van de commissie-Van den Haak een 
boofdlijnendebat bouden, zo mogelijk op 19 december 2002. Het kabinet 
zal worden verzocbt v66r woensdag 18 december a.s. zijn standpunt aan 
de Kamer te zenden. De commissie-Van den Haak zal worden verzocbt de 
commissie te briefen op woensdag 18 december 2002. (duur 1,5 uur)

Onderwerp:16.

Document:

Besluit:

Onderwerp:17. Indiening van voorstellen tot herziening van de Grondwet in tweede 
lezing
Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d.
4 december 2002
V.k.a.

Document:

Besluit:

Onderwerp:
Document:

18. Nota AIVD “Rekrutering in Nederland voor de jihad”
Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met 
nota d.d. 9 december 2002 (27 925, nr. 74)
De nota is betrokken bij bet algemeen overleg op 11 december 2002 over 
bet Jaarverslag AIVD. Het debat zal worden voortgezet in de plenaire 
vergadering, waarvoor de ministers van B.Z.K., van Justitie, van 
Integratie- en Vreemdelingenbeleid en van BuiZa zullen worden 
uitgenodigd.

Besluit:

Rondvraag:19. De extra procedurevergadering op dinsdag 17 december 2002 van 
13.00 - 13.30 uur zal niet doorgaan in verband met bet besluit onder 
agendapunt16.
De griffier zal met de Eerste Kamer contact opnemen over de tijdige 
bebandeling van de wijziging van de APPA (28 227) in de Eerste 
Kamer.
De inbrengdatum voor bet verslag over bet wetsvoorstel Wet 
kwaliteitsbevordering rampenbestrijding (28 644) wordt vastgesteld 
op donderdag 6 februari 2003.
De commissie besluit in beginsel tijdens een diner afscbeid te nemen 
van enkele leden.

Griffier: Helene de Gier

3



482 10.2.e

Van;
Verzonden:
Aan:

:d..e
bmsddO T6 jdnuari 2001 15:30
10:2.6............. L....

CC:
Onderwerp: Aanwutgi^ MBI TB^1/01

[0.1

de volgende bewindslieden zullen aanwezig zijn:

A2:11.26 I
. KonnalsSJustwe: ant

FinarKien: (onder voorbehoud)jl0.2.e 
Oefensie: dhr. de Grave 
Vfom; dhr. Pronk 

iV&W: dhr. Netelenbos 
fSZW: staatssecretaris Hogervorst 

^ ‘'WS: mw. Borst
Z; staatsecretaris Ybema 

Oc&W: 10.2:e ■" 1

]
1

Tot zover,

Pagina 1
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Van:
Varzonden:
Aan: .!
CC:
Ondenwerp:
Urgentie:

MBT yzwaui
Hoog

aanwezig zi|n:

AZ-io.2.e 
Justrne-1 u.z.e 
Fin- Piaatavervanger van ^im (nog niet bekend wie) 

f Def-De Grave — 
i> VROM-Pronk -- 
fV&W-Neielenbos -
-szw-io.a.e

WS- i><i (moot nog oevestiga worden)
/ GSt-Van Boxtel —
?>EZ-Ybema - 

OC&W- word! nog doorgagawen

I
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Minist«ri« van Volksgazondheid. Walzijn an Sport

Curotiava Somotltcha Zorg

Memo
Aan Secretariaat IBT - K
Via

I0.2e !
Leoen vwb M^ctiegroep
VWS - aan(teel Kabinetsstartdpunt Vuurwerkramp
4 febaiari 2001

Van

Cx.
Bairatt
OatuRi

Bijgaand de eerste inbreng van onze kant ten behoeve van het regeringsstandpunt 
Vuurwerkramp Enschede.
Ter toelichting op deze inbreng is het voigende van beiang.

Bij het opstelien van onze bijdrage aan het re^ringsstandpunt is een aantal 
uitgangspunten gekozen. Deze uitgangspunten zijn ontleend aan die welke kt IBT - K 
vert>and zijn gekozen en welke tijdens votMbereidende besprekingen binnen VWS zijn 
afgesproken.
Ik noem deze achtereenvolgens.

Uitgangspunten, die ontleed zijn aan IBT - K afspraken;

‘...aan de onderwerpen ew fwobleemanalyse dien te worden gekoppek), op basis 
waarvan beleidsuitgangspunten worden geformuleerd. De zo ontstane “paragralen” 
worden, indien van toepassing, afge^ten met fkiancieie consequenties.'

In de uitwerking wordt ervan uitgegaan dat een toets plaatsvindt op huidig beleid, en 
condusies worden getrokken voor toekomstig beleid, indusief consequenties voor 
ftnandftn en regelgevktg.

Uitgangspunten, gekozen tijdens de voorbereidende besprekingen binnen VWS:

In het regeringsstandpunten gaat het om condusies en aanbevelingen op meer 
beleidsmatig niveau. Cortdusies en aanbevelingen. die op een meer operationeet 
niveau liggen worden binnen VWS zelf verder uitgewerkt.

In de navolgende tekst(en) is derhalve gekozen voor cte voigende dhedeling:

1. Condusies
Hierin worden steeds de belangrijkste condusies uit het IGZ rapport herhaakj 
(overigens moet hier nog wel een laatste check p>laatsvinden)

2. Aonbevelmgen
Hierin worden steeds de belangrijkste condusies uit het IGZ rapport herhaald (ook 
hier is een laatste check nog nodig)

(CorK:ept)tekst regerir>gsstandpunt3.

gt'iander* 9ro«p*n\prot«ct vuurw«rfcrampVkaP)n«uttanppunt\tM|dragan mmiataneaVI10208 lakat vw* l.doc
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Een eerste bijdrage voor een tekst voor het regeringsstarKJpunt met een verwijzing 
naar beiekt, acties en finanddn conform afspraken IBT - K van 25 ianuari j.l.

Tensiotte nog even dit: de teksten zijn ni^ gemaakt dat deze redacttoneel 
naadloos in te passen zijn in het nog te ontwerpen regeringsstandpunt. Ze zijn wel 
bedoeld als substantidle en afgew»)gen inhouctelijke bouwstenen. Daarom maken de 
voorliggende teksten nog al een staccatoaditige en gecomprimeerde indruk.
Op sommige onderdelen zijn we nog bezig met aanvultingen. Oe rest van de tekst 
hoop ik in de komende week te kunnen aanreiken.

'T:1

4 februaii 2001
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Nota Dati«n 
7 ttbniari 2001 it Ibespreking concepl-

kabinetsstandpunt
vuurwerkramp

4.,/ 4
VS ES2001/56796 '7

DGOOV

1 ^0^Aan ^ —-j
min BZK 
stass BZK

Blad 
I vans

Van

ni»»»dBRB
■J UInparaal 4 AtaelwtttaanMadaparaaf AantalMJtegan

10.2.IToTel 1

A<Maa/aetta

AanMding

Maandag 12 februari a.s. heeft u overleg inzake het OOV-deel van het 
kabinetsstandpunt Vuurwerkramp.

SawanvaWanJa loaHcWing

Bijgaand treft u de meest recente versie van het concept kabinetsstandpunt 
aangaande de CX)V-beleidsterrejnen aan.

Interdepartementale afstemming
Op ambtelijk niveau is thans interdepartementaal overleg gaande om atle 
onderwerpen at te stemmen. Oaar waar knelpunten worden geconstateerd zullen 
deze in het eerst komerxle MBT besproken worden.

Bespreking hoofdlijnen Kabinetsstandpunt met enkele betrokkenen ult veld 
Op dinsdag 6 februari jl. heeft een informeel overieg plaatsgevonden met enkele 
vertegenwoordigers uit het OOV-veld. De aanwezigen waren uitgenodigd op 
persoonlijke titel. In dit overieg is aan de hand van stetlingen gediscussieerd over 
mogelijke standpunten die BZK zal formuleren. De aanwezigen hebben op 
hoofdlijnen instemmend gereageerd op de voomemens van BZK. Daarbij kwam 
de wens aan de orde om de roi van BZK (verantwoordeiijkheden/bevoe^^eden) 
aan te scherpen.



Datum
7febnjari200t

Kenmmli
ES2001/55796

Btad
2 vansKabinetsstandpunt

In de eerste fase van het proces naar een Kabinetsstandpunt Vuurwerkramp is 
als uitgangspunt gekozen dat er geen func^entele discussie zal worden 
gevoerd over het stelsel waarbinnen de rampenbestrijding is georganiseerd. Met 
in achtname van dit uKganspunt is voortiggende concept dan ook opgesteld. 
In de discussies van de afgelopen weken om te komen tot antwoorden op de 
veiligheidsvraagstukken naar aanleiding van de vuuwerkramp is echter 
regeimatig gebieken dat - gegeven h^ feit dat het stelsel waarbinnen de 

rampenbestr^ng is georganiseerd in stand blijft -niet <te meest of^ate 
opiossingen mogeiijk zijn.

Genoemde constatering inzake het stelsel van de rampenbestrijding is begin 
jaren negentig reeds aan de orde geweest.
In 1993 Is de interim-rapportage 'Brandweerregio's en de toekomst’ van het 
Afstemmingsorgaan regionale brandweren (VNQ, Nederlandse Brandweer 
Federatie (NBF). BiZa) verschenen. In lijn met dit rapport heeft de toenmalige 
minister van BiZa het Inttiatief genomen te komen tot een hoogwaardige 
brandweerzorg en een adequate rampenbestrijdingsorganisatie <k>or het opzetten 
van het project herstructurering brandweer (PHB). In dit project was het streven 
van de minister de brandweer regionaal te organiseren met in de gemeenten 
zogenaamde basiseenheden. Vanuit de VNG en de NBF werd ats kritiek hierop 
aangedragen dat deze zogenaamde top-down benadering niet 
wenselijk/acceptabel was. In overteg met het veld zijn uiteindelijk de projecten 
Geneeskundige Hulpvertening bij Ongevallen en Rampen en Versterking 
Brandweer (PVB) van start gegaan waarin het zelfde doel werd nagestreefd 
vanuit een bottum-up/groei benadering. Hierbil werden de bestaaiKte 
verantwooretelijkheden en bevoegrflietfen niet ter discussie gesteld.
Bind 1999 heeft de staatssecretaris van BZK de Tweede Kamer de beleidsnota 
'De veiligheidsketen gesmeed’ aangeboden. Deze nota is een vervolg op de 
afronding van de projecten PVB en PGHOR.

De in het voortiggende conceptstandpunt voorgestelde opiossingen zijn in lijn met 
en passen binnen de beleldskaders die reeds zijn Ingezet met de projeden 
Geneeskundige Hulpvertening bij Ongevallen en Rampen (PGHOR) en 
Versterking Brandweer (PVB) en met de beleidsnota ‘De veiligheidsketen 
gesmeed* zoals deze eind 1999 aan de Tweede Kamer is aangeboden.

van BlnntnliRdie Zdua tn KontnUJIntlitla



Datum
7 fetxuari 2001

Kanmerk
ESMOvssroe
Blad
3van3Deze beleidskaders gaan uit van het 'consensusmodel' waarbinnen sprake is van 

moeiiijk afdwingbare afspraken. Op zich een respectabel model mils de 
afspraken uitvoeibaar zijn en worden nagetomen. De vrijblijvendheid van de 
afspraken is in deze echter kwetebaar.

In lijn met het reeete ingezette beleid is in het voorliggende concept 
kabinetsstandpunt expiiciet gekozen voor het handhaven van het huidige stetsel 
waarbinnen de rampenbestrijding is georganiseerd.

Bespreekpunten

II 1. Het bestel van de rampenbestrijding, mede in het licht van de in de toekomst 
gewenste veiligheidsregio’s.

') 2. De vergunningveriening en handhaving.

II 3. Het overzicht van beleidsinitiatieven zoals in het bijgaande concept 
opgenomen.
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Nota Datum 
Slum 2001voorbereiding bestuurlqk 

oveiieg dd. 6 juni 2001 
14.00 -15.30 uur ES2001/72S236

OnJaidaal
DVIP/PfO^
VuiaawWamp

Ami
Min. BZK inn
Van

i ,■ ■ffOTe ] 1t:-,.

MaoaparMT Ataciwtti atfl eiad
|toT^

!
AanM wpagan

Atfvia/actla

Kennisnemen van deze geannoteerde agenda, ter voorbereiding op het 
bestuurlijk overleg van 6 juni 2001

de vergadering van het bestuurlijk overleg naar aanlekjing van de 

aanbevelingen van de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp

Samanvaltantta toalichtbig
Deze nota voorziet, voor zover nodig, in een nadere toelichting per 

achtereenvolgend agendapunt. Daamaast treft u in dit dossier, eveneens 

gerubriceerd per agendapunt, de eventuele bijiagen aan. De agenda is 

ambtelijk afgestemd met de VNG en het IPO.

Op voorhand informeer ik u over het voloende:

voorbereiding heeft plaatsgevonden in het overteg van de task force 

en met u in het overleg van donderdag 31 mei jl.; 

in tegenstelling tot hetgeen is besproken tijdens het voorbereidend 

overteg, was het project vuurwerkramp wel in het bezit van het concept 

actieprogramma van de VNG. Dit was eerder onder embargo verstrekt 

en mocht nog niet worden betrokken bij het gezamenlijke

1.

2.

tmt Kumiiliiiin Iilitii m KohIiiIb^IbwIUm
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Btad
actiepuntenoverzicht. Abusievelijk hebben wij u geinformeerd dat wij in 

het geheel niet in het bezit waren van een dergelijk VNG-plan; 

het overleg staat onder uw voorzitterscbap;

u wordt ambtelijk onrtorsteund door de heer[i 0.2© ~~

2van8

3.

4.

f\02e

de minister van justitie is aanwezig en wordt ambtelijk ondersteund

door [10.2.e
5.

en|10.2.e

de staatsecretaris van BZK is aanwezig en wordt ambtelijk 

ondersteund door

de minister van VROM laat zich vertegenwoordigen door [10.2.e

6.

7.

eoft0[2.e m

8. de minister van VWS laat zich vertegenwoordigen doorlf0.2.e

9. de VNG is bestuurlijk vertegenwoordigd door haar voorzitter, ft 0T2|| 

10.2e Hij wordt ambtelijk ondersteund door de [10,2e

10.2.e

10. het IPO is bestuurlijk vertegenwoordigd door zijn vice-voorzitter, U 

, Hij wordt ambtelijk ondersteund door [tU.2eiii|P

>en[10.2e

10.2.e |eri[fo.2e

ii-|T0Te is secretaris

van dit oveiieg;
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AGENDA BESTUURLIJK OVERLEG 3van8

Datum:

Tijd:

Locatie:

woensdag 6 juni 2001 

14.00 - 15.30 uur

BZK, Thorbeckezaal (laagbouw, 3° etage)

1. Opening

Oit bestuurlijk overleg is een vervolg op het overleg van 12 maart, 

waarin in dit gezelschap is besloten tot het zoveel mogelijk samen 

optrekken in de aanpak van de actiepunten naar aanleiding van de 

aanbevelingen van de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp. Op 

23 maart heeft het kabinet zijn standpunt vastgesteld en naar de 

Tweede Kamer gestuurd. Dat standpunt bevat, zoals bekend, een 

lijst met 92 actiepunten, die door de diverse bewindspersonen 

moeten worden opgepakt en voor een deei in samenwerking met 

gemeenten en provincies zullen worden uitgevoerd. Dit bevestigt 

het belang van de ondertinge afstemming en dus van dit overteg. 

Het belang van dit overieg is ook nog eens benadrukt in het 

kamerdebat, dat eind april plaats vond. Ik heb daar gemeld dat ik. 

onder mee via dit bestuurlijk overleg, zelf wil volgen hoe het gaat 

met de voortgang en de kamer zo snel mogelijk, voor de eerste 

keer in oktober, hierover zal rapporteren. Bij agendapunt 3 komen 

we uitgebreider terug op het kamerdebat.

Vragen of iedereen zich kan vinden in de agenda; u treft deze 

bijgevoegd achter tabblad ‘agendapunt V

Mmilait ¥vi BmutnidMi Zrian



Datum
5tuni2001

Ketuneffc
ES200t/725238

Blad

2. verslag van de vergadering van 12 maart 2001 4vanB

(zie achter tabblad bij agendapunt 2)

Het verslag heeft iedereen bij zijn stukken aangetroffen. 

Voorgesteld wordt een paginawijze behandeling. Op de 

actiepunten, met name met betrekking tot de task force, komen we 

onder agendapunt 4, terug.

3. Terugblik kamerdebat

Eind april heeft het kamerdebat plaatsgevonden. De roep van de 

kamer was om snel dutdelijke en krachtige maatregelen neer te 

zetten. Zo gaan we aan de slag met een plan van aanpak om de 

verkokering van de rijksdienst tegen te gaan en de cultuuromsiag te 

bevorderen. Er is een motie aangenomen voor een vergaande 

doorlichting van de veiligheidsregelgeving inclusief het daarbij 

behorende toezicht- en sanctieregime en het verzoek om de 

daaraan gerelateerde sectoren daarbij te betrekken.

(voor een overzicht van moties en toezeggingen, zie achter tabblad 

‘agendapunt 3’.

voor de aanwezigen is een exemplaar ter informatie aanwezig)

De verwachtingen van de Kamer zijn hooggespannen en dat is met 

name gebaseerd op de daadkrachtige toon die wij als kabinet 

hebben neergezet en de toezeggingen die we hebben gedaan. In 

het debat is -in dit kader- met name de rol van de taskforce belicht 

als instrument om nu daadwerkelijk vooruitgang te boeken. Ik vind 

het, gelet daarop, dan ook uiterst belangrijk dat we daadkrachtig 

aan de slag gaan en vooral dingen laten zien! Dat kan alleen maar

Uinhtak van Bhnwilindta Ziinn <n KonlnkHjlaRlitia
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Datum
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ES2001/T25238

Btad

goed gaan als we daar aljemaal, zonder uitzondering, onze 

schouders onder zetten.

SvanS

Vragen aan de andere departementen en de mede-overheden hoe 

zij het debat hebben ervaren en of er van hun zijde nog 

bijzonderheden zijn te melden.

4. Stand van zaken task force
(zie achter tabblad ‘agendapunt 4. a: het plan van aanpak’)

De vorige keer hebben we besloten om een task force in te stellen, 

waarin de overheden gezamenlijk vertegenwoordigd zijn. Deze task 

force is inmiddels vier keer bijeen geweest om dat initiatief van dit 

bestuuiiijk overieg handen en voeten te geven. Inmiddeis is er een 

(concept) plan van aanpak, inclusief een actiepuntenoverzicht. Het 

actiepuntenoverzicht behandelen we separaat onder agendapunt 5. 

Het gaat nu over de taak, werkwijze en samensteliing van de task 

force, evenals de organisatorische en bestuuriijke inbedding.

Vragen naar reaches op het (concept) plan van aanpak

Uit het plan van aanpak blijkt dat het de bedoeling is dat er een 

burgemeester zou worden gezocht voor de rol van voorzitter. Mijn 

laatste informatie was dat die nog niet gevonden zou zijn. Het is 

natuurlijk van het grootste belang dat er zo snel mogelijk sprake is 

van een gewichtige voorzitter voor de taskforce, die met 

daadkracht en deskundigheid deze klus gaat klaren.

(z/e brief VNG achter tabblad 4-b)

UmitUrii yen BlnncntarKht Z«lici PI Konlnto^kHttjllCT
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Daarom heb ik vorige week even contact gehad met de VNG. Mij is 

gebleken dat er bij de VNG enige zorg bestaat over de wijze 

waarop de task force ook echt storing kan geven aan 

prioriteitsstelling en afstemming tussen meerdere directies en 

departementen. Ook vraagt men zich af of een voorzitter van de 

task force een rechtsstreekse entree kan hebben bij de 

verantwoordelijke bewindspersonen. Ik kan u bij deze zeggen dat 

het functioneren van de task force voor mij en voor het hele kabinet 

zeer hoge prioriteit heeft. Nu en In de toekomst De task force is 

ook in het debat met de kamer nadrukkelijk aan de orde geweest. 

De aanvankelijke vrees van stroperigheid en meer bureaucratie 

hebben wij weerlegd door te stellen dat het juist gaat om 

daadkracht en korte lijnen. Ik wil ook dat er op die manier wordt 

gewerkt. Daarmee lijkt mij de vrees van de VNG niet nodig en hoeft 

het zeker geen beletsel te vormen voor het vlnden van een 

gewichtige voorzitter van de task force.

6van8

(het woord geven aan de voorzitter van de VNG om op 

bovenstaande een aanvulling cq. toelichting te geven)

5. actiepuntenoverzicht

(zie achter tabblad ‘agendapunt 5, a’)

Een belangrijk onderdeel van het plan van aanpak is het 

actiepuntenoverzicht. Dat is een instrument om snel inzicht te 

hebben in de stand van zaken van de actiepunten. Dit overzicht 

dient als vertrekpunt en kan op basis van ervaringen, worden 

aangepast. Zo stel ik mij voor dat behalve de actiepunten van het 

kabinet ook de actiepunten van het IPO en de VNG dee! van dit 

overzicht gaan uitmaken. Op grond van de voortgangsbesprekingen
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in de task force zal dit overzicht steeds worden geactualiseerd. Zo 

is er steeds sprake van een concreet en recent beeld, hetgeen 

beiangrijke input kan zi]n voor de voortgangsrapportage aan de 

Kamer. In het plan van aanpak is een toelichting gegeven op de 

betekenis van de verschillende kolommen.

7 van 8

Vragen aan de deelnemers of er opmerkingen zijn m.b.t dit 

overzicht

Oat is de procedurele kant Ik wil graag zo snel mogelijk naar de 

inhoudelijke kant en daarom stef ik voor om enkele actiepunten 

eruit te lichten, waarvan ik het belangrijk vind dat we die snel 

oppakken en die alleen maar kans van slagen hebben als we dat in 

optimale gezamenlijkheid tussen de overheden doen.

Ik noem bijvoorbeeld actiepunt 66: het gaan samenvoegen van de 

meidkamers van politie, brandweer en centrale post 

ambulancevoorziening, tot maximaal 25 meidkamers.

Dit is een actiepunt waarbij vele regionale besturen en lokale 

overheden zijn betrokken. Het zit al enige tijd in de pen. maar meet, 

kijkend naar de ervaringen van de vuurwerkramp, geintensiveerd 

worden opgepakt. In Enschede was er sprake van siecht geregelde 

informatievoorziening en beperkte afstemming en samenwerking 

tussen de meidkamers. Onder meer hierdoor werd de ‘regiefunctie’ 

van de meidkamer onvoldoende waargemaakt. ledereen zal het 

ermee eens zijn dat dit beter moet worden georganiseerd. Op mijn 

departement Is inmiddels een voorbereidingsproject gestart, maar 

ik zou graag zien dat ook de mede-overheden het uitvoeren van 

deze activiteit stimuleren en aanjagen. De staatssecretaris van BZK 

zal betrokken besturen en meidkamermanagement uitnodigen voor
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een conferentie over dit onderwerp in het najaar en wil daarna tot 

verdergaande afspraken komen.

8 van 8

Daarnaast moeten er diverse andere grote klussen worden 

gerealiseerd. Ik noem de verbetering van de voorbereiding op de 

rampenbestrijding, de versterking van de multidisciplinaire aanpak 

en het gemeenschappelijk oefenen en de invoering van C-2000. De 

staatssecretaris en ik wilien toe naar een rechtsstreeks contact met 

de 25 voorzitters van de reglonale brandweercolleges en GHOR- 

regio’s. Er moet heel erg veel gebeuren om alle 

veranderingsoperaties vorm te geven.

Wellicht dat de staatssecretaris hier nog een aanvullende 

toelichting op wil geven.

(de staatssecretaris beschikt over een notitie, die gedetailleerder op 

dit punt ingaat. Daarvan treft u een afschrift aan achter het tabblad 

bij agendapunt 5-b)

6. rondvraag

7. Sluiting

MiniiUiji ¥m Bijmcntandia Zdn m KanfaifaewtUtka
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AGENDA BESTUURLIJK OVERLEG 6 JUNI 2001
naar aanlefding van de aanbevolingen van de Commissie Onderioek Vuumwkmnp

Datum: woensdag 6 juni 2001 
14.00 -15.30 uur
BZK, Thoit>eckezaal (laagbouw, 3* etage)

TIjd:
Locatie:

1. Opening

2. Verslag van de vergadering van 12 maart 2001 
is bijgevoegd

3. TerugMIk kamerdebat
met name aandacht voor de moties en toeieggingen vanuit het kabinet. De TK heeft kenbaar 
gemaakt de task force a/s een betangrijk instrument te zien, waarmee in een muttidiscif^inaire 
aanpak door de gezamen/i^e overheden vorm wordt gegeven aan uitvoering van de ax^iepunien.

4. Stand van Zaken task force
De task force is inmidde/s gevormd en vier maat bijeen geweest. De VNG zou een burgemeester 
aanzoeken voor de htndie van voorzitter. hetgeen op 31 mei ji. nog niet tot resuttaat had geleid.

Thans tigt er een ptan van aanpak. dat u hierbij (in conc^) aantreft. De actuate acti^Hintenliist en 
de samenstelling van de task force zijn a/s bijlage gevoegd. Het is van belang te meiden dat de 
VNG en het IPO a/s ko^torganisaties de gemeenten en de f^ovindes vertegenwoordigen en 
derha/ve geen directe verantwoordelijkheid voor de uitvoering kunnen dragen. Zij zuVen met name 
bevorderen dat de actiepunten zoveei mogeiijk gedusterd op lokaal en provindaal niveau warden 
uitgevoerd.

5. Actiepuntenoverzlcht
is bijgevoegd. Betreft een document, waarmee de voortgang zal won/en bewaakt en dat deihalve, 
beinv/oed door het ver/oop. steeds zal warden aangepast met een beschrijving van de actuele 
situatie. Een nadere procedurele beschrijving treft u fo het f^n van aanpak. Wellicht zijn er enkele 
inhoudelijke actiepunten, waarvoor nu reeds aandacht moet warden gevraagd.

6. Rondvraag

7. Slutting
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Concept verslag bestuurlijk overheden-overleg d.d. 12 maart 2001 

naar aanleiding van de aanbevelingen van 

de Commissie Onderzoek Vuunwerkramp

Aanwezig van r^cszijde:

minister van BZK 

minister van VROM 

minister van VWS 

staatssecretaris van BZK 

BZK 

BZK 

BZK

fio:^
W2e

;e
BZKte

BZK (verslag) 

VROM 

VWS 

Justitie 

^9 Justitie

f\02e

10.2e J

ITo:2e'^
Aanwezig van cte zijde van het IPO:

Aanwezig van de zijde van de VNG:

1. opening
De minister van BZK opent de vergadering en geeft aan dat tijdens het overhedenoverleg is 

uitgesproken dat het goed is om tot een gecomtMneercte uitwerking te k(»tien, naar aanleiding van de 

lessen uit het rapport Oosting. Er zqn aanbevelingen gedaan, waan^n een groot aantal gericht op de 

wetgever en het ryk. Het kabinet is bezig met een kabinetsstandpunt. dat voigende week in de 

ministerraad zal worden vastgesteld. Thans is er intensief ova^ ovor de inhoud van de reactie. Oe

1
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minister van BZK duidt ook op het belong van samenhang in het gehele veilighekJsbeleid. Het is 

belangrijk om met elkaar een pad af te topen, dat tekJt tot zchtbare afwerking van een solide agenda. 

Hq stelt dat het niet zo is dat in Nederland alies ms is. aantai dingen, zeker als het veiiigheki van 

burgers betreft, kan aanzienlijk beter. Het is zaak dat we daar alert op blijven. Hij is van mening dat het 

gesprek van vandaag niet hoeft te leiden tot een persverklaring. Hij wil de agenda verkennen en kijken 

hoe de overheden zich in deze discussie situeren. Hij zou graag willen bezien of er de komende weken 

tot een samenhangend document kan worden gekomen.

De minister van BZK geett aan dat er weiiswaar een agenda voor dit overleg te vastgesteid, maar dat 

hij begreep dat bij de VNQ de behoefte ontstond om het wat breder te trekken. Hij vridt dat prkna. 

aangezien discussiegewijs de inhoud toch wel aan bod komt. De minister van BZK zou in ieder geval 

willen afspreken om een task force in te stellen, die voorbereidt en ervoor zorgt dat er straks bestuurlijk 

kan worden gecondudeerd en afgerorKl. Hij oppert de mogelijkheid om een en ander in het BANS- 

model te brengen. Tendotte verzodct hij de aanwezigen om te reageren, waarbij hij voorstelt cmti dat 

eerst in algemene zin te doen, voordat de details aan bod komen.

Integrale behandellng van agendapunten 2 t/m 6

] te het eens met de gedachte om met een task force te werken en stelt daarbij 

dat we ons niet moeten beperken tot Costing. Dat is maar een deet. Ook de Commissie Alders zal met 

aanbevelingen komen. Hij vindt dat je het breder moet trekken naar veiligheid en risicoanalyses. Dat is 

belangrijk. omdat je je anders op 66n onderwerp concentreert met het risico dat je hier over een half 

jaar weer zit en het dan over bijvoorbeeld Ipg hebt.

fm^

TQge die er overigens op wijst dat de pers weet dat drt overleg plaatsvindt. is van 

mening dat niet de indruk moet worden gewekt dat de overheid almachtig is en het even regelt. In veel 

opzichten kan dan niet. Aan de andere kant gebeurt er veel op het gebied van rampenbestrijding, het

maken van plannen, etc. Hij vindt dat de Indruk dat de overheid ‘heeft zitten slapen' nadrukkelijk moet 

worden veiiaten. De overheid doet veel en dat moet worden uitgestraaid. Samengevat stelt hij;

1. hij is het eens met de procedures afspraak dat een cli^ije een plan van aanpak maakt;

2. het mag zich niet alleen op Costing richten;

3. duideiijk n^ken dat er al veel gedaan is;

Tenslotte te hij van mening dat er in eigen kring moet vrarden nagegaan wat er gebeurt en waar de 

Witte viekken zijn. Dat moet op tafel komen, teneinde te voorkomen dat de overheden dubbei werk 

doen.

] herhaalt de behoefte om het lets breder te trekken, met name gelet op de stelling in 

de agenda dat ‘de uitvoering van de maatregelen met name bij het lokaal bestuur ligt’, Bij de VNQ is 

een eerste inventarisatie gemaakt. Zij is van menirig dat na de ramp in Culemborg en de onderzoeken 

naar de Bijimer- en Herculesramp. er een sfeer ontstond van ‘er wordt veel on<terzo<*t, we nemen er 

kennis van, maar wat we geleerd hebben is niet geintegreercf, Zij stett dat Enschede en Votervlam 

forse aanlekfing geven om eens stevig te praten, maar dat de gebeurtenissen uit het verleden er ook

2
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bij moeten worden betrokken. De VNG wtl heel graag proberen om zo snel mogelijk conaeet te 

worden, waarbij er huiswerk is voor de drie overheidslagen. j'|0,2e 
inventarisatie van verantwoordelijkheden nog deze maand moeten worden uitgewerkt. Zij deelt mede 

dat de VNG uit de aanbevelingen van Oosting heeft gehaald wat bedoeld is voor de gemeenten, wat 

voor de provincies en wat voor het rijk. Tevens is er onderverdeeld in maatregeten ter voorkoming, 

tijdens een ramp of in het kader van het nazorgtraject. Zij stelt dat daarmee sr>el te werken is en niet 

gewacht hoeft te worden. De VNG gaat er vaniiit dat wordt geventileerd dat de risicofoze maatschappij 

niet bestaat, zeker niet met 16 mki. inwoners. Welticht is het zicht op de samenhang weg, maar dan »

j pieit voor goed structureren en een taskforce.

vindt dat de

dat 66n van de opgaven. H 0.2e

De minister van BZK stelt vast dat de overheden er geHjkluidend over ttenken en heeft de indruk dat er 

twee zaken naar voren komen:

1. Het leervermogen van de overtieid is g^oj^. Culemborg is nu een ramp, maar was destijds 

hetzelfde als de brand nu in 's-Heerenberg. Culemborg was toen geen onderwerp van dagelijicse 

discussie. Zelfs in de Tweede Kamer is het woord ‘Culemborg' maar 66nmaal genoemd. Nu is dat 

totaal anders en dat is ook verklaarbaar. ledereen vraagt zich af wat de overheid doet met de 

lessen. Ook nu zitten de overheden weer aan tafel. De minister van BZK constateert een grote 

vastberadenhekJ bij het kabinet om te leren van de lessen van Oosting;

2. Er kan worden gecommuniceerd dat er veel goed gaat, hetgeen ook kk^. Tegelijkertijd bestaat er 

op het punt van toezicht en hanc^aving een brede overtuiging dat het niet goed gaat. Dat dient in 

de voortgaande discussies een plaats te krijgen. Zijn we in staat om systemen van hanctiaving w 

kwaliteitscontrole zo gestalte te geven dat het niveau structureel kan worden verbeterd en 

vervolgens worden vastgehouden. In dit verband noemt de minister van BZK het lienpuntenplan"
vanfggi'
en het plan van de minister van VROM voor een betere registratie, gerk^t op transparantie. Hierbij 

is de vraag hoe je daarvan lokaal -door ICT ondersteurvje- systemen maakt, die vasthouden wat er 

ontwikkeld is. Er is ook sprake van vragen inzake (te structuur. Oosting stelt (te organisatie van de 

rampenbestrijding niet zo ter discussie. Desomtenks stelt de minister van BZK dat er moet wor(ten 

nagedacht over de concentratie van veiligheidstaken in de regio's, de meidkamers en de 

samenwerking van verschillende diensten. Het is van groot beiang om te bezlen of dat evenwichtig 

is en of de regio's kunnen samenwerken, van particulier tot professioneel bestuurtijk. Er zijn in dat 

verband een aantal thema’s die de moeite waard zijn.

bedoeld om de prrtelemen bij handhaving van regels aan te pakken.

De minister van BZK geeft aan dat hij te eerste instantie de blik op Oosting wil rkteten. HIj is het eens 

met een bredere benadering. maar het is goed om nu aan (te buitenwereld te laten zien wat de 

verschillende overhecten (teen met Oosting. Hij stelt tevens voor om tijdschema’s te koppelen aan de 

uitvoerteg van de aanbevelingen. Hij stelt dat de agenrte breder is en dat er in Nederland al lang 

discussie wordt gevoerd over veiligheid^}iannen van de gemeenten. Hij stelt dat het goed zou zijn als 

te (te nabije toekomst 100% van de gemeenten een dergelqk i^an heeft.

3
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De ministef van BZK geeft het woord aan de minister van VWS. die sielt dat ze hei eens is met het 

uitgangspunt om ais overheden te taten zien wat je doet met Oostir^. Tevens ondersteunt ze de 

opvatting van de[10.2e 

meet worden gecommuniceerd. Je kunt immers spreken over een meerjarenprogramma. maar 

ondertussen weet men niet wat er met Costing wordt gedaan. Naar aanleiding van de opmerking van 

dat er een steer zou zijn waarin niets is geleerd, stelt de minister van VWS dat er in 

het kader van nazorg juist erg veet geleerd is van de Bijimer- en Hercuiesramp en daar ook uitgebrekt 

in is opgetreden.

dat er, getet op de bredere benadering, via een tweetrapsraket

m:2e

De minister van VROM stelt dat zogauw er een politiek proces is gestart naar aanleiding van een 

ramp, er wat geleerd is. ledere ramp heeft zqn eigen les. Hij is van mening dat de overheden snel 

moeten reageren en aile aanbeveiingen dienen stuk voor stuk van een antwoord worden voorzien. Hij 

verwacht dat er over diverse onderwerpen nog wel politieke discussie komt. Hij steK dat het analytisdi 

klopt dat de samenleving niet risicotoos kan zijn, maar dat de politieke opvatting is dat er wel naar 

gestreefd moet worden. Oat kan niet binnen twee weken, maar dit thema rTK}et wel op de agenda 

bkjven.

De staatssecretaris van BZK vindt de opmerking van cte [t0'. 2e 

almachtig is', terecht, maar stelt dat er wel sprake is van een imagoprobleem. Hij constateert krij het 

IPO en de VNG de wens om zorgvukJig op elkaars verantwoordelijkh^len te letten, maar hij is van 

mening dat er ook naar de eigen verantwoordelijktwien moet worden gekeken. Hij kan zich 

voorstellen dat er in de toekomst. bijvoorbeekJ hatfjaartijks, wordt gerapporte^d over de stand van 

zaken. Dit zorgt voor een ritme van bestuurlijk overleg, waarop onderhavige agenda kan vwKden 

besproken. Ook zou de staatssecretaris van BZK met de VNG willen spreken over de inhoud van 

gemeentelijke rampenplannen, registratie van slachtoffers en vermisten, etc. Concrete zaken, 

waarmee aan de slag kan worden gegaan.

] dat de overhekJ ‘niet

stelt dat naarmate de IfKtruk wordt gewrekt dat de overheden alles kunnen, het 

op een gegeven moment tout gaat. Je zutt ntoeten uitstralen wat je wel en niet kunt. Hij begrijpt best 

dat er nu op Costing moet worden gereageerd, maar dat gerealiseerd moet worden dat over enkete 

weken de Commissie Aiders rapporteert. Er z^n dus meer vraagstukken en met atleen Costing zyn we 

ernieiHltag
niveaus van de overheid dit een politiek item is. In dat geval zutlen bestuurders meer belartgstelling 

kiijgen dan tot enkele maanden na de ramp.

:e

acht het belangrijk dat er een vixm wordt gevonden. waarin op alle

stelt dat het voor de gemeenten erg belangrijk is dat de motivatie om fundamenteel 

aan de slag te gaan, buitengewoon groot is. Zij beschouwt dit echt als het moment om een diepte- 

investering te doen. In dat verband gaat de VNG er vanuit dat de eerdere kwestie inzake de 

versterking van de brandweer ook wordt opgelost, met het oog op de motivatie van de gemeenten.

4
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meldt dat de twee eerdergenoemde trajecten in elkaar grijpen. Het tweede traject omtrent 

de vraag wat de overhekj doet, komt vr^ snel en heb je nodig voor Oosting. Daar zit verkokering aan 

vast, juridisering, etc. Er kan niet lang op het tweede traject worden gewacht.

kan zich vkiden In hetgeen de minister van VWS zei over t^ natrajerS. Zq is van 

mening dat Oostir>g ook aanbevelingen doet die voor iedere rarrp gekten. Zij \mdt het beiangrijk dat er 

al snel de Tweede Kamer een Kjstje ligt van wie wat doet. Tenslotte ha^M ze aan bq het warme 

pieidooi van de VNG voor versterking van de brandweer met een pieidooi voor de ambulances.

I2e

De minister van BZK gaat er vanuit dat alle huidige overlegvormen tussen overheden, onverkort 

doorgaan. De afspraak is dat de overheden zich bestuurlijk committeren aan een 'taskforce'. De 

aanbevelingen moeten snel in kaart worden gebracht. Het kabinetsstandpunt gaat na voigencte week 

naar de Tweede Kamer. Dat gaat dus snel en er moet inderdaad worden gekeken of er ras^takken 

zijn. Hi) stelt voor dat dit op hoog ambtelijk niveau wordt kort^loten. Dit zal vanuit BZK worden 

gecoOrdineerd en het verzoek is om vanuit de VNG en het IPO de agenda voor te bereiden. Ova^ een 

week of vier wederom bestuurlijk bespreken met een bredere agenda en bredae vragen. Als dat een 

tijd wordt volgehouden, dan is het goed.

Op de vraag van {fQ^e 

hier en daar de vinger op legt, maar geen edit grote wijzigingen voorsteit. Wei gaat ha over 

verschuiving van verantwoordelijkheden van de ene overheid naar de ander, bijvoorbeeld de rol van 

provincies bij vuurwerkopslag. De minister van BZK weet dat veel mensen er vanuit gaan dat dit een 

korte hype is. Hij stelt dat uitgestraakf dient te worden dat de agenda wordt afgewerkt en dat er geen 

sprake is van cynisme. De overheden moeten elkaar op een goede manier committeren aan het 

proces. Wat er gedaan kan worden, zullen we ook doen. Mensen de nu zeggen dat ha 'weer niets zal 

worden', zullen de overheid erop afrekenen.

n over aruduren stelt de minister van BZK vast dat wel

^ bevestigt in dit verband dat het dan zeker nodg is om een 'task force' te 

hebben die substantieel aandacht aan dit onderwerp gaat geven.

1|.2e
aelt dat dat systematisch niet is gebeurd. Ook Enschede heeft dat nia gedaan en zal dat ook nia naar 

de gemeenteraad doen. Hij stelt dat de overheden dat niet zullen doen en zich daar ook nia toe zullen 

laten verleiden.

Isevestigt de hoofdlijn dat er geen sprake is van 'zwartepiaen'. De miniaer van BZK

De minister van BZK wijst op de mogelijkheid van BANS, als een bevestiging dat er gezamenlijk goed 

wordt gewerkt. WeNicht is het nodig om te laten zien dat a gekozen is voor een productieve formule.

De miniaer van VWS vraagt aandacht voor hageen aanvankeiijk onder punt 6 aond geagendeerd, 

nametijk de vraag of a behoefte is aan ha intensivaen van communicatie ova risicobeleid van de 

overheid en de private sector. Z^ vindt dat een goed punt en wijst erop da ondememingen het vaak

5
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meer rationaliseren. In dat opzicht kan de overheid van het bedrijfsieven leren. Op dit moment r^mt 

de overheid op sommige terreinen veel risico en op andere terrelnen wordt het helemaal 

dichtgetimmerd.

De staatssecretaris van BZK steit voor om eerst praktisch te beginnen, dan komt de prindpieie vraag 

vanzelf. Hij meldt voorts dat de Commissie Alders geen landeKjk onderzoek zal verrichten maar op 

basis van een quick scan al aar^}eveiin^n vd6r de zomer zai doen. Dat kan op basis van het 

materiaal dat er al is en 66nduidig blijkt te zi}n. De verwachting is dat de Commissie Alders in april een 

tussenrapportage uitbrengt.

de voorbereiding van het kabinetsstandpunt codrdineert.De minister van BZK mekH dat |0.2e
vraagt of fP Ife (XMitac^r^XKi wil fungeren naar de departmenten.

Tevens wijst de minister van BZK op een punt inzake regelgeving. Er is sprake van een continue Wacht 

dat er te veel regelgeving is, of dat deze te complex is. Tot op heden zqn daar wein^ concrete 

voorbeeWen van op tafel gekomen. stett voor om iets te bedenken waardoor de concrete 

voorbeelden, waarin regelgeving moeilijk of niet toepasbaar is v(K}r overheden, kunnen worden 

geinventariseerd.

De minister van VWS vult aan door te stellen dat het ook gaat om tegenstri^igheid in regelgeving. 

De minister van BZK vindt dat er inzake dit onderwerp een serieus traject moet worden bedacht.

geeft aan dat de VNG ruimte wil credren om in die ‘task force’ ook cte uitwisseiing vani1
wetgeving en uitvoering te organiseren.

De minister van BZK sluit de vergadering

6
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Overzicht aangenomen moties op beleidsterrein BZK, naar aanleiding van debat 

Vuurwerkramp d.d. 24, 25 en 26 april 2001

27157-28: De Kamer, overwegende dat de commissie-CX)sting de verkokefing van de 
rijksdienst alsmede de communicatie tussen overheden onderling'li^e^^wfzaak 

aanwijst voor het ontstaan van de vuurwerkramp; ovenvegende, dat een cuttuuromsiag 

gewenst is om verkokering tegen te gaan; overwegende, dat een dergelijke 

cultuuromsiag aileen kans van siagen heeft als daarvoor concrete doelen worden 

gesteld; verzoekt het kabinet een plan van aanpak dienaangaande op te stellen, met 

inbegrip van toetsbare criteria en halfjaarlijkse rapportages daarover aan de Kamer toe 

te zenden.

Wagenaar en Scheltema-de Nie

27157-29; De Kamer, overwegende dat verschillende soorten a^hadevergoedinoen 

bestaan voor slachtoffers van de vuurwerkramp; overwegende, dat desalniettemin een 

aanzienlijk aantal slachtoffers tussen wal en schip is terechtgekomen; constaterende, dat 

de regering voornemens is. de commissie Financiele afwikkeling te activeren teneinde 

onderzoek te doen naar de situatie van bovengenoemde slachtoffers, verzoekt de 

regering deze commissie te verzoeken onder andere voor-stellen te doen ten aanzien 

van vervoigschade. waaronder letselschade, en deze met grote spoed tot uitvoering te 

brengen.

Wagenaar, Scheltema-de Nie, Mosterd, Slob, Van den Berg, Van der Steenhoven

27157-30: De Kamer verzoekt de regering naast en/of aanvullend op de werkzaamheden 

van de taskforce die belast wordt met de doorlichting van de regelgeving en het daarbij 

^ho^de toezicht- en sanctieregime, ook de veiligheids-regelgeving op het gebied van 

bedrijven, vervoer, ondergronds bouwen enz. door te lichten, inclusief het daarbij 

behorende toezicht- en sanctie-regime en de daaraan gerelateerde sectoren daarbij te 

betrekken.

Van den Doel, Mosterd en Van den Berg

27157-32: De Kamer verzoekt de regering voorstellen te ontwikkelen over de wijze 

waarop de Kamer de voortgang en kwaliteit van de cultuuromsiag binnen de 

departementen beter kan controleren.
ScheltemaPden^ie^rTvan^r Steenhoven



27157-34: De Kamer, overwegende dat het gewenst is dat de eigen verantwoordelijkheid 

van ondememers voor de veiligheid van hun bedrijf intern en naar de omwonenden toe 

wordt gestimuleerd; van mening, dat een wettelijke verplichting tot het opstellen van een 

bedrijfsplan veiligheid daaraan kan bijdragen; verzoekt de regering daartoe het voortouw 

te nemen.

Scheltema-de Nie

27157-35: De Kamer verzoekt de regering er zorg voor te dragen dat de benodigde 

expertise, informatie met betrekkir)g tot opieiding, proactie en preventie ter beschikking 

wordt gesteld, zodat de korpsen de aan hen toegewezen taken op een adequate wijze 

kunnen uitvoeren.

Mosterd, Van der Steenhoven, Van den Berg. Van den Doe). Wagenaar en Scheltema- 

de Nie

Aangehouden moties:

27157-36: De Kamer verzoekt de regering een landelijk normatief kader voor de 

gebruiksvergunningen te ontwikkelen en dat ter beschikking te steilen van de 

gemeenten, en gaat over tot de orde van de dag.

Mosterd, Van der Steenhoven en Van den Berg

27157-40: De Kamer verzoekt de regering de ongevallenraad op te dragen een 

inventarisatie te maken van de belangrijkste risico’s en risicovolle ot^ecten en situaties 

waar onze samenieving mee wordt geconfronteerd, en deze inventarisatie te doen 

begeleiden van een advies en aanbevelingen voor preventie.

De Kamer verzoekt de regering voorts de onafhankelijke ongevallenraad de taak te 

gegeven zelfstandig advies uit te brengen aan gemeenten. provindes en ministeries met 

betrekking tot risicovolle objecten of situaties en hun registratie.

Van der Steenhoven en Mosterd



Toezeggingen min Bzk

1® termijn

Het is mijn ambitie, ervoor te zorgen dat wij aan het eind van het jaar de meeste 

punten van het IVP hebben gerealiseerd.

Kamer zal worden gerapporteerd over 66n loket functie voor veilighetd.

Het doorlichten van interdepartementale commissies of ze informatie met elkaar 

delen, die als het niet goed wordt behandeld, niet op de tafel van een 

bewindsperscwn terecht komt. T.z.t. de ervaringen aan de kamer meedeien. 

Regelgeving dooriiditen op gebied van veiligheid, niet aileen op gebieden van 

(mede)overheden. maar ook op gebied van bedrijfsleven. Breed project van 

maken.

Opdradit aan CFA om nader onderzoeken te doen naar aile indMduele 

probleemgevallen.

Instellen commisde die overheid zal adviseren over de roi van de overheid bi] 

financigle tegemoetkoming van gedupeerden (toor rampen.

2® termijn

• In de halfjaarlijkse rapportage over de actiepunten ook aandacht besteden aan 

criteria ter toetsing van verkokering (anti-verkokehngs-plan). “Handleiding anti- 

verkokering” opstellen in overleg met andere bewindslieden.

• Minister BZK zal toezien op uitvoering aanbevelingen inspecties en daar ook zijn 

coliegae op aanspreken.
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ofis kanme'it

Geachtc hecr dc Vries.

In aniwoord op uw signaal van licdenniiddag intake de voorbereiding van het bcsluurlijk owerleg 
von 6 ju/ii a s. wii ik het volgendc onder iiw aandacht hrengen.

In dc vooibereiding vai. het bestu’irhjk ttvcrlcg is terzake van hci invullcn van ke( 
voorzinerschap van de Task Force door cen gczaghebbendt bestmirdei uit 
genieer.telijke kring <kjoi mijn medewerkers aangegeven dal er twijfcls besiaan over een 
3-taI punfen Dtze piiiiten zijii medc door ecn door ons benaderde kandidaat naai voren 
gebr.rcht
In dc 1* plaau is er bij het formuleren van de projccuunpak tc weinig oog voor tie mate 
waanri pl.ii.vonnmg in termen van uitvocnng kan worden ingepa^l in gemcentelijke 
progranima's. De VTCG wil cea strak progranuna aan gerriecnien aanbevelen in de 
oveituiging dal gemeenten bereid zijn in hun keuzeprocessen phorileit tc gevim aan 
vciligheid. De V'NG kan nicl in bevoegdheden van gemeenten trcdcn. Het heeft in het 
\-ooroverleg dc nodige moeite gekost om deze basale nones omtimit de bestuurlijke 
verhoudingen duidelijk le maken. Hiernaast geldt dal er ook weinig oog is voot het feit 
dat nn.isi de 92 acticpunten volgend int dc V'uurwerkiamp ct mogeliik nog mecr actie 
verwacht vi-ordl ak vervolg op dc rapportages naar aanleiding van dc brand in 
X'olendaari. Dat \Taagt om een zorgvnldig communicatietraject mci onze leden. waarin 
1^■iJ ook inspanr.ingcn vragen van iw kani. Dc succesvoUc conferentic “De 
handhavende be.ttuurder" op 10 mci jl. heeft aaaget(x>nd dat gemeeniebcstuurders 
ontvankcliik zijn \oor goedo argumenten.
In de 2' pl.nats is er zorg over het atbreukrcvico van ecn mogelsjk voorzitter zolang er 
geen helderheid bc^’.aal over de wijze waarop deze stunr.g kan geven aan 
pnontcitstclliag, fasermg en atsiamming waar prpjcctonderdelen over mcerttere 
directies en meerdcrc departemeuten zijn vcnipreid in tennen van uitvoerende 
projcctveraniwoordelijkhetd. Er besiaat een bceld dal op temiijn de Task Force 
onvoldoende in opcrationele ztu ml de voeien kan als dat soorl keuzes gemaskt raoeten

I.
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Worden.
In dr 3‘ plaaU bebben mijn mrdtfwrikei» in bet vocnovcrleg ecn en andermzal 
ondersneepi dat een fechtsireekse entree bij verantwoordelijke bewmdslieden vow cen 
bcstuurdcr ccn conditio sine qua non is. Do af^raak wa$ ook dat ecn en ander in bet 
bestuurlijk overieg ztm \vord«i voorgelegd cn in overleg n»ct u aan ccn vowauer zou 
kunnen wurden gegarandrerd

Bij xia\Taag in miin organisatie is mil gebleken dat reeds begin vorige week (22 mei jl.) 
een concept van het eigen VNG-actieprogramina aan uw medew'erkers is verarclcL 
Ilierbij ts aangegeven dat dit prograinma nog bestuurlijkc goedkeuring moci bebben. 
Tevens is ten behoeve \an uw programxna met 92 actiqsunten, punt voor punt nagegaan 
welke ml gemeenten en X'NG zouden kuimen hebben, is dc uitvocrbaaibcid tegen hel 
Ikhi gebouden en is op sommige punien al nagegaan welke exna in^janoing nodig zou 
kunnen zijn. Deze wcrkwijze is hedenmiddag in dc Task Fwee nog ten ovcrvloede 
Toegelicht Te uwer Lntbnnatie is li«t betretfende document bijgevoegd.

Ten slone wys ik u er op dat van onze kant bet belong van een goedc commiuucatte 
nogmaais onderstreept wordt. Hel vertrouwen van burger kan alleen henvonnen worden 
als gcmccntebcstuurders dc kans kriigen bun eigen optreden in hci midden van bun 
lokaal gcko'/xn vcrtcgenw’oordiging op effcctievc wijzc gc.ctaltc ic geven onder meet 
door hen keuzes voor tc Icggcn waarin ook budgeilair prioriteiten gesteld worden. die 
aansluiten bij het actieprogiamma.

3.

In de overtuiging dat wij woensdog een vruchibaar overleg zuUeo hebben, 
Hoogachtend,

XTREMGEVG Va\* NEDbRLAN*DSE GEMEENTEN

10.2.©

Postbus 30435GK Fim Haag Kiassauiavi 12 
7S14.IS OanHaag

Tei. 1070)3738393 
Fa* (0?0)3£3e682
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Uitvoering actiepunten 
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OndardMl
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Aan

Staatssecretahs de Vries
Van
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I vans

AlaehrMaan

De heer minister
Madaparaaf

[IffTe Aantal bijtogan

Inleiding

Het bestuurlijk ovedeg komt voor het eerst bijeen sinds de kamerdebatten van 
eind ap>rit. Daarom is als eerste inhoudelijk agendapunt; Terugblik 
Kamerdebatten', opgevoerd. (ag.punt 3.)
Dit agendapunt stellen minister de Vries en U in de gelegenheid de toon te zetten. 
Geiet op het tempo van voortgang waarmee het ambtelijke vooroverleg met name 
met de VNG is vertopen - er is zoals u weet nog steeds geen voorzitter uit 
burgemeesterkring voorgedragen voor de ambtelijke taskforce - is dit nodig.
(Oe VNG heeft na het telefoontje donderdag van minister De Vries haar houding 
toegelicht middels een brief, u zie de bijiagen)

Oe positionering van de ambtelijke taskforce wordt besproken onder agendapunt 
4 en het overzicht van de actiepunten onder agenda^Xint S.
In het vooroverleg van vorige week donderdag is zoals u weet nf>et minister de 
Vries afgesproken om inhoudelijk over de voigende drie ornlerwerpen te spreken;
- regiovorming
- samenvoeging meidkamers
- het vuunwerkbesluit

Oeze onderwerpen staan niet op de officidie agenda omdat zij niet in de taskforce 
aan de orde zijn gesteid. maar na het vooroverleg met de minister zijn deze 
ondenwerpen vrijdag telefonisch kortgesloten met de deelnemers aan het overleg. 
In de hierna voigende annotaties bij de agendapunten staat vermeld waar u deze 
punten het beste kunt inbrengen.
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Toelichting op de agendapunten

agendapunt 2, Verslag:

Geen Opmerkingen

agendapunt 3. Terugblik Kamerdebatten.

De roep van de Kamer was snel dukjelijke kracbtige niaatregelen neer te zetten. 
De burger laten zien dat de politiek aan de ramp con^uenties vwbindt w niet 
weer over gaat tot de orde van de dag. Fractieleider Melkert verwoordde dat aan 
het begin van de derde termijn heel kernachtig: Enschede heeft veel losgemaakt, 
wij mogen nu niet blifven steken in procedures.
De grondtoon van het Kamerdebat was de twijfel of het kabinet erin zal slagen om 
haar toezeggingen waar te maken, haar aanjaagfunctie inhoud te geven en een 
nieuwe wind te laten waaien.
(U zie ook bijgevoegde kopie van de handelingen van de TK en de toezeggingen 
die door u zi^ gedaan.)
Vanuit deze achtergrond kunnen de minister en u neerzetten dat zi| zich zorgen 
maken of de gemeenten met hetzelfde elan aan de slag willen als het kabinet. Het 
feit ligt er dat de VNG er nog steeds niet in is gesiaagd een burgemeester te 
virKten die de taskforce wil trekken. Dit geeft ondanks de brief te denken.

Ill

Bij dit agendapunt kunnen de minister en u opwerpen dat u toe wilt naar 
rechtstreeks contact met de 25 voorzitters van de regionale Brandweercotleges 
en GHOR-regio’s. Vorm en frequentie zijn nog punt van discussie.
Argumenten waarom rechtstreekse contacten op bestuurtijk niveau gewenst zljn, 
zijn de volgende;
Op regionaal niveau moeten de komende jaren een paar immense kiussen 
worden gerealiseerd, terwiji er in veel regio’s nog geen organisatie is:
- versterking van de regionale BRB en GHOR functies;
- versterking pro-actie en preventie (aantrekken van ^jecialisten);
- verbetering van de voorberekSng op de rampenbestrijding {opstellen regionale 
beheersplannen);
- versterken muttidisdptinaire aanpak o.a. gemeenschapp^ijk oefenen;
• de samenvoeging van de meidkamers en invoering GMS:
- en vlak daar achteraan de invoering van C-2000.
Het tijdsbestek voor deze operaties is zeer koit, uitertijk 2004 klaar!
Indien dit jaar niet in de 25 regie's gestart wordt met de opbouw van de 
organisatie, het verkrijgen van rechtspersooniijkheid, financiering, in dienst nemen 
van personeel, het regelen van huisvesting, het afspreken van de wijze van
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integreren van de organisaties, mensen en materieel, het aanpassen en 
afstemmen van de verschillende geautomatiseerde systemen, het regelen van 
het beheer van de systemen, etc. tomt een aantal essenti^e actiepunten niet 
binnen de afgesproken tijd klaar;
Om de regie’s bij deze operaties te ondersteunen en harde afspraken te kunnen 
maken over invoeringstermijnen, is rechtstreeks contact nodig.

Teneinde een en ander vi^rkbaar te houden is het gewenst dat er uiteindeli|k per 
regio 66n burgemeester als aanspreekpunt fungeert voor zowel de brandweer ais 
de QHOR.
Van beiang is te attenderen op de afspraak met de CkiK's om u voor 1 jirti te 
metden wetke gemeenten in welke regie's komen te Kggen en hoe zij het proces 
tot regiovorming denken in te richten. Oit proces van inrichten zal waarschijnlijk 
versnekJ moeten worden. Aan de hand van de berichten die t^nnen komen van de 
provincies kan worden bepaald hoe met de regie's in contact wordt getreden (zijn 
de regie's al zover om burgemeester aan te wijzen zowel voor de Brandweer 
als voor de GHOR, anders meet per landsdeei overleg worden gevoerd) en 
welke onderwerpen worden geagendeerd.
De aftrap voor reditstreetee bestuurlljke contacten ligt begin seidember op de 
door ons georganiseerde conferentie met als thema: i^egiovorming en 
samenvoeging meldkamers”. Van daar uit kan gestart worden met intensiever 
communicatie tussen BZK en regie's.
Mocht het komen tot gestructureerd bestuurlijk overleg met de 25 bestuurlijke 
aanspreekpunten voor de regionale colleges van de brandweer en de GHOR, dan 
kunt u desgevraagd toezeggen, dat IPO en VNG daar met een vertegenwoordiger 
bij aanwezig mogen zijn.

Er zijn nog een aantal argumentai voor u waarom dit een belangrijk punt is: 
het grootste gedeelte van het extra geld dat door finanden is gehonoreerd ( 
ongeveer twee derde van de Oostinggelden, f 61 milj,) is bestemd voor 
versterking van de regionale functies o.a:
• versterking capaciteit pro-actie en (xeventie bij de regk>naie Brandweer en de 
GHOR. f25mHj.
- bereiken van territoriale congruentie (dit jaar 2. volgend jaar f 5 milj.)
- organisatorisch maatregelen samenvoeging meldkamers, opiopend van t.S milj. 
naar f 6 mHj..
- daarnaast wordt uit de 61 milj. voor het systeem GMS rKjg eens f 7 milj 
vrijgemaakt. {u zie voor een nauwkeuriger overzicht de bijiagen )
Ais u bovendien bedenkt dat de gelden in het kader van PVB en GHOR de 
komende jaren oplopen van f 40 miji. wrig jaar naar f 85 milj. ki 2003 dan is 
duidelijk dat de re^’s een crudale roi van betekenis ki de rampenbestrijding 
nK>eten gaan spelen. Het organiseren van rechtstreekse bestuurlijke contacten -
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al Of niet structureef - is dertialve voor het positioneren van de regie’s en het doen 
slagen van het beleid essentieel.

4vanS

Tot slot is het van belang dat u dit najaar aan de Kamer een aantal duidetilke 
stappen moet kunnen melden. Het openen van overf^ met de voorzitters van de 
regionale colleges over concrete actiepunten kan daar 4^n van ztjn.

ad Agendapunt 4 Stand van zaken taskforce.

De zin in de annotatie bij dit agendapunt:” Het is van belang te melden dat de 
VNG en het IPO als koepelorganisaties de gemeenten en provincies 
vertegenwoordigen en derbalve geen directe verantw>ordelijkheid voor de 
uitvoering kunnen dragen ” is erin gekomen na discussie met m.n. de VNQ over 
haar positie en tekent de opstelling van de VNG. Oerbatve adviseer ik u orafer 
voofbehoud aldcoord te gaan met de opdracht en samenstelling van de taskforce 
en het voorbehoud te maken - mede gelet op het bovenstaande - dat 
bijvoorbeeld afhankelijk van de voortgang de samenstelling van de taskforce 
tussentqds kan veranderen; bijvoorbeeld twee vertegenwoordigers van de regie's 
toevoegen aan de taskforce.

ad Agendapunt 5 Activiteitenoverzicht
I

Het overzicht geeft de 92 actiepunten weer met daarbij de tijdslijn, de activiteiten 
die er nu in gang worden gezet en de (wijze van) betrokkenheid van de 
verschillende partijen. Het overzicht is het vertrekpunt van de samenwertdng in de 
taskforce aan de hand waarvan de voorgang wordt bewaakt en regisserend kan 
worden opgetreden naar de verschillende partijen om de samenwerking vomr te 
geven dan wel vtot te trekken. Het document is ook in die zin een vertrekpunt dat 
aan de hand van dit document nadere afspraken met VNG en IPO moeten 
worden gemaakt over de manier waarop zal worden samengewerkt op 
verschillende punten. Oe resultaten van dit oveiieg zuilen dus weer iekfen tot 
bijstelling van het overzicht.
In die zin kunt u een paar opmerkingen maken t.a.v. het overzicht.

inhoudelijk zou onder dit agendapunt kunnen worden gesproken over:
- samenvoeging meidkamers (u zie bijiage.. )
- het vuurwerkbesluH (u zie bijiage....)

Indien de agenda er ruimte voor biedt zou u er goed aan doen ook nog het 
Project versterWng gemeenteli^e processen bij de rampenbestrijding (o.a. 
opvang en verzorging van de bevolking, registratie van stachtoffers en vermisten, 
persoommunicatie, en verwanteninformatle) aan te kaarten.
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de staatssecretaris van BZK met de VNG in overleg zaal treden om te bevorderen 
dat de gemeenten een gezamenlijk project opzetten om de gemeentelijke 
processen bij de rampenbestrijding te versterken (actie 57, tijc^d: eind 2002)
Het betreft de processen die door het gemeentelijk apparaat tijdens een ramp 
worden uitgevoerd, zoals opvang en verzorging van de bevolking, registratie van 
slachtofters en vermisten. perscommunicatie. en verwanteninformatie.

Uit de inspectierapportages en uK het rapport van de Commissie Onderzo^ 
Vuurwerkramp is gebieken dat de gemeenten zich onvoldoende op deze 
processen hebben voorbereid.

Het bestuurlijk overleg biedt een uitgelezen gelegenheid om de VNG een 
loezegging tot inspanning te ontlokken.

NB; Het bijgevoegde financieie overzicht kunt u eventueel uitreiken mocht de 
vergadering daartoe aanleiding geven. Daar zijn echter risico's aan verbonden. 
Wellicht ten overvloede wijs ik u er nogmaals ch? dat in bijgevoegde opstelling 
naar onszetf is toegerekend om op het bedrag van f 145 milj uit te komen. Een 
openhartige overhandiging zonder de gelegenheid te hebben het onderwerp goed 
toe te lichten en door te spreken kan derhalve een verkeerde indmk achter laten.
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Aanbevelingen Rijksinspecties n.a.v. de vuurwerkramp

Rapport 1 Vergunningverlenlng. toezicht en handhavino m.b.t. VROM-reoelaevlnQ

RuimtelUke ordeiUng en zonering
1. Kop^ de bouw- en milieuregelgeving, zodanig dat (ook) voor het afgeven van een 

miliMvergunning een verplichte inhoudelijke toets moet plaatsvtnden aan het vigerende njimtelijk 
beleid en getdende bestemmin^piannen en zodanig dat bouwtechnische voorschriften uit 
milieuvergunning en bouwbesluit op elkaar zijn afgestemd.

2. Stel een landeliike “staat van indchtingen" vast, die bij het opstellen van bestemmingsplannen 
gehanteerd moet worden voor het lokaal indelen van (de in de (andelijke staat vastgelegde) 
bedrijfstypen in categoriedn van toelaatbaarheid op grond van hun ruimtelijke invioed.

3. Stet voor homogene groepen van risicovoUe bedrijven technische en afstandseisen voor vast, die 
(onder arxlere bij de in voorgaande aanbeveling bedoeide indeiing naar toelaatbaarheid) dwingend 
moeten worden toegepast in ruimtetijke plannen en bij vergunningveiiening.

4. Geef in het kader van ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling en milieubeleid meer aandacht aan het 
inventariseren en opiossen van knelpuntsituaties op het gebied van veiiigheid. milieu en 
gezondhetd en stel meer (bestaande of nieuwe) fir^ndeie middeten beschikbaar voor de sanering 
daarvan.

Exteme veiiigheid
5. Verlaag de drempelwaarden m.b.t. de hoeveelheden vuurwerk in het kader van het Besluit Risico's 

Zware Ortgevallen (BRZO) in relatie met de verpiichting tot het opstellen van een preventieplan 
(lage drempelwaar^ in het BRZO) en een veiligheicterapport (hoge drempelwaarde in het BRZO): 
zorg voor een eenduidige definitie van de drempelwaarde met betrekking tot expiosieve stoffen.

6. Houd bij het vaststellen van afstandseisen van zuti^ riskovoHe bedrijv^ als vuurwerko^lagen in 
de woonomgeving (zie eerdere aanbeveling) meer rekening met de effecten van een calamiteit 
naast de kans van optreden daarvan.

7. Ontwerp een wettelijke regeling voor de inventarisatie en registratie van risicovoile activiteiten en 
een iruichtelijke reg^ratie van opsiag van gevaartijke stoffen en producten.

Handhaving
8. Schaf de advies- en toezichtrol die het buro MILAN van het ministerie van Defensie op grond van 

de Wet milieubeheer heeft at.
9. Breng bij bevoegde gezagen op ambtelijk en op bestuurtijk niveau een scheiding aan tussen taken 

en verantwoordelijkheden op het gebied van cte handhaving en de vergunningvertening. Intensiveer 
de (uitvoering van de) harKthavingstaak. Hanteer een strikte handhavingsaanpak met direct 
strafrechtelijk en/of bWtuurlipcsrechtelijk optreden bij kembepalingen.

10. Breng de handhaving van de gehele vuurwerkketen onder t»j ^n bevoegd gezag, of regel - indien 
in de keten toch meerdere bevoegde gezagen betrokken moeten zijn • de afstemming cor^reet in 
een hanrSiavingsplan, waarbij 66n aangewezen bevoegd gezag de regie voert.

Tweedeil^toezicht
11. Ken als VROM-lnspecties blijvend een hoge prioriteit toe aan die bedrijven wear veiiigheid, 

gezondheid en milieu in het geding is en controleer vanuit de tweedelijns rol actief en integraal die 
bedrijven. Neem die controles op in de jaarlijkse Inspectieplannen.

12. Bezie of in de Woningwet het tweedelijnstoezicht met betrekkir^ tot de utiMteitsbouw, naast dat op 
de woningbouw uitdrukkeli^er moet worden geregeld.
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Rapport 2 RiiteverkeersInsPTOtie

Aanbevetingen met betrekking tot de ulh/oeringstaak (vmgunNngvetietir^)
13. De regetgeving meet zodanig worden aangepast, dat de RVI (en de toekomstige 

vergunningverlenetl kan besdiikken over de informatie in politieregisters. benodigd voor een 
goede uitvoeiing van haar taken, zoals het antecedentenonderzoek.

14. Gemeenten moeten voortichting krijgen over de uitgifte van een verMaring van geen bezwaar, 
waarrtoor deze verMaring meer waarde zal krijgen.
In het atgemeen is goede voorlMhting nodig over de complexe regels met betrekking tot vuurwerk. 
Ooelgroepen voor zulke voorlichting zijn zowel de branche als de vergunningverlenende en 
toezichthoudende instanties.

15. Er moeten landelijke richtlijnen komen voor de te hanteren afetanden ten opzichte van publiek en 
gebouwen bij het afsteken van vuurwerk.

16. Er moet een sluitende regeling komen in andere wet- en regeigeving voor het bezigen van andere 
ontploffingsgevaarlijke stoffen dan vuurwerk.

AanbeveUngen met betrekking tot de Inspectietaak
17. In VN-verband en door samenwetking met andere landen, insf^ctiediensten en testinstituten 

moeten opiossingen gezocht worden om te komen tot een uitvoerbare en handhaafbare 
systematiek voor de dassificatie van vuurwerk bij vervoer (en 0(»iag).

18. Vanwege de tijd die te gemoeid met de totstandkoming van intemationaie regeigeving, moet VenW 
onderzoeken of vooruitfopend hierop, nationaal de reg^ effectief kunnen worden aangesdierpt.

19. Oe verantwoordelijkheid voor een julste dassificatie moet bij de belangrijkste actoren In de 
vuurwerkketen worden gelegd. De importeur In Nederland is zo'n belangrijke speler.

20. De RVI zal in de toekomst minder uit^an van de betrouwbaarheid van de vervperdcxxjmenten en 
steekproefsgew^ en b^ gerede twijfei eerder tot monstemernir^ ove^aan.

21. Er moet een voldoende juridteche basis komen om bij gebleken onjuiste dassificatie de kosten te 
kunnen verhalen op de vervoerder/ ontvanger van een partij vuurwerk.

22. Qezien het feit. dat vuurwerk in Nederland doorgaans relatief korte tijd onderweg is, maar langere 
tijd in oftelag iigt, dienen andere autoriteiten toezicht uit te c^fenen op de Julste das^catie van 
vuurwerk in opslag.

23. In goede afspraken tussen de diensten, die betrokken zijn bij de handhaving van de wetgeving met 
betrekking tot (mHiei>-)gevaar1iJke doffen, moet vastliggen wie in weSte mate bijdraagt aan (te 
gezamenlijk in^nning die de overheid levert op het gebied van toezicht en opsporing bij 
vuurwerk.
Een lanttelijk meldpunt voor vuurwerk zou hierbij in belangrijke mate helpen.

24. Het meldingsysteem dat voIgt uit de Regeling vervoer gevaariijke stoffen met zeeschepen (RVQZ) 
moet zodanig worden aangepast, dat het meer betrouwbare en bruikbare informatie over vuurwerk 
bevat. Het toezicht op het al dan niet gemeid zijn moet intensiever worden.
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Rapport 3 Preoaratie;
25. Last alle brandweerregio's een mcxfel-fampenplan vaststellen om de afstemming tussen de 

gemeenten in de regio te bevorderen. Stel aan de hand van de recente ervaringen 
(miiienniumwisseling, vuurwerkramp) het regionaal model*ratnpenplan vast oi bij. Stel vanuit het 
r^ionaal b^tuur 4an procesverantwoordelijke aan die toezteht houdt op de voortgang van 
implementatie van rampenpian en draaiboeken in de gen^eenten van de regio.

25. Voer regionaal integrale en gedragen risicxHnventarisaties uit en stel op basis daarvan 
beleidsmatig vast van weike risico's rampbestrijdingsplannen dienen te zijn en bepaal daarbij 
prioritelten en vorm.

26. Definieer het doei van de bestuurlijke oeferiingen en werk vanuit dat doel zowel kwantitatief en 
kwalitatief naar het gewenste niveau. Laat het be^eken van evaluatieverslagen onderdeel zijn 
van het jaarlijkse oefenpian.

27. Implementeer zo spoedig mogelijk een oefenbeleid^an en evalueer kwalitatief de leermomenten 
uit de oefeningen. Ontwerp een standaard-evaiuatieverslag per type oefening, waardoor sturing 
graven kan worden aan de kwaliteit van de evaluates. Installeer per regio een multidisdplinaire 
werkgroep inzake de rampenbestrijding en rapporteer aan deze werkgroep hoe leermomenten 
worden geimplementeerd in planvorming, opieidingen en oefeningen. Maak de multidisciplinaire 
wert^roep vemntwtmrddijk voor de bewaklng van deze implementatie.

28. Laat alle fundionarissen die een functie heb^ in de rampbestrfjdingso^anisaties zo spoedig 
mogelijk c^jleiden voor de diverse modules crisisbeheersing en rampenbestrijding.
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Rapport 4 Brandweeroptreden tot en met de fatale exoioste
Geen aanbevetingen
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Rapport 5 Aiawnene codfdlnatie van de bestriidina

Strortogfsche kauzen rifksnfveau
Het ministerle van BZK is systeemverantwoordeiijk voor de rampenbestrijding. Gezien het voorgaande 
kandie
systeemverantwoordelijkheid in twee richtingen warden ingevuld;
1. bestendiging van de situatie dat de gemeenten en regie’s uiteindeiijk vrij zijn in het bepalen van het 

niveau van de b^rijding van rampen;
2. een meer sturende invulling op basis van ‘harde’ minimumnormen, die ook worden gehandhaafd.

Met het ontwikkelen van een Leidraad maatramp in 2000 om de bovengrens van de (voorbereiding 
van de) rampenbestrijding in de regk) vast te stellen en de, in 2001 te verschijnen, Leidraad 
operationele prestaties iijkt de invulling in de richting van optie 2 te gaan. Ook in de beginfase van 
het Project Versterking Brandweer is door mkUei van het opst^len van refererttiekaders normering 
nagestreefd. De refererttiekaders zijn echter niet verder gekomen dan een advies van deskundigen 
aan de regiobe^ren als hulpmkktel b^ het formuleren van inhoudeiijke doeistellingen.
De formele status van met name de Leidraad q^erationele prestaties zal in dit verband bepalend zijn 
vobr de uiteindelijke richting.

De aanbeveling van het onderzoeksteam op dit punt is om in ieder gevai duideiijk positie te kiezen ten 
aanzien \ran (te verantwoordelijkheid voor het niveau. Een belangrijk punt van overweging daarbij is de 
ondertinge afhankelijkheld van de regio's bij het invullen van hun stafstruc^uur voor de rampbestrijding. 
Uit de vuurwerkramp is mpgmaals 2 duideiijk gebteken dat de meeste regie’s voor een effectieve 
bestdjding van een ramp of zwaar ongeval vanaf het begin aangewezert zijn op bfjstand van 
buurregio’s; met name bij het - tegeiijkertijd - tevullen van het Commando ramr^errein, het Regtenaai 
Operationeel Team, Compagniesstaven en de diverse actiecentra indusief ondersteunende functies. 
Interregionale bijstand op stafniveau bij een acute ramp of zwaar ongevai vereist echter een uniforme 
en transparante ramptestrijdingsorganisatie in iedere regio.

Aondocbtspunten voor het bevoegde gezog
A
Het ontbreken van harde prestatienormen zorgt ervoor (tet er geen referentiekader is op basis waarvan 
een eenduidig oordeel gegeven kan worden of de rampbestrijding in Enschede goed verfopen is of 
niet.
De in der loop der Jaren ontwikkekte regelingen, leidraden, referentiekaders, handleidingen e.d., 
gebundeld in - deefs zeer verouderde - handboeken, hetteen ^n gemeenschappelljke factor, 
namel|k een grote mate van beleidsvryheid vtrar gemeenten en regio’s om de organisatie van de 
rampenbestrijding naar eigen inzicht te organiseren. Door de hierdoor ontstane grote (Sversiteit van 
gemeentelijke en regionale opiossingen, is de organisatie zo complex en ondoorzichtig geworden dat 
ook professlonele rampbestrijders gemakkelijk het spoor bijster raken.
Vorm voigt inhoud. Hiermee wordt In dit kader b^teekl dat (te te teveren prestaties van de 
rampbestnjdingsorganisatie (inhoud) moeten tepaten welke staf- en codrdinati^tructuur (vorm) wordt 
geko^. De werkelijkheid is echter omg^eerd. De huidige bestuursstructuur, (gemeente, regio, 
provinde en rijk) en het gemeentelijke primaat is uHgangspunt voor de vorm van de organisatie van de 
rampenbestrijding en niet de aard en de omvang van (te werkzaamheden.

B
Het informatiemanagement bij een rarrtp is vrijwei niet georganiseerd. Het informatiemanagement blijkt 
echter een kritische succesfactor te zijn voor een adequate besluitvorming en uitvoering. De totaie 
rampbestrijdingsorganisatie moet informatie meer gaan zien als een onmisbaar middel voor een 
eftectieve en veilige bestriding en veel alerter worden op het meteen doorgeven van retevante 
informatie.
Naast het inberkten van de informatievoorziening in de ramfteestrijdingsstructuur zelf is een sectie 
informatlevoorziening nodig. Deze moet zprgen voor het initidren van de informatievoorziening, het 
cre^n van een a(^eel totaaibeeld van (te rampenbestrijding en het bewaken van de infomratie- 
uitwisseling. Om ojs een natuurlijke wljze informatie uitwisseiing tot stand te brengen moet zo spo^g 
mogelijk op het rampterrdn een interdisdpiinair verbindingsknooppunt tot stand woiden gebradit, waar 
ook later het Commando Rampterrein kan worden gevestigd.
De meidkamers moeten tijttens de beginfa^ van acute inrSdenten een sleutelrol gaan spelen. Voor de

5



meeste mekHtamers gekjt echter dat ckx>r de retatief geringe omvang weinig perspectief bestaat voor 
een (goede voorbereiding op een) adequaat optreden bij een ramp of zwaar or^va).

C
Met het PVB en het PGHOR is van de totale rampbestrijdingsorganisatie de verstertdng van twee 
parate organisaties en de overkoepelende stafstructuur in gang gezet. Oe gemeenteiijke diensten die 
de bevolkingszorg onder rampomstanctgheden behartigen, zijn nog vrijwef niet aan b^ gekomen s. 
Uit de vuurwerkramp blijkt dal de gemeenteiijke processen zeer omvangrijk en complex zijn en 
zorgvukjig moeten worden voorbereid. Deze processen worden doorgaans door de gemeenten 
zelfstantfig uitgevoerd. Voor kleine gemeenten is dit bij een acute ramp een vrijwel onmogelqke 
opgave. Tijdens het onderzoek is dan ook duidelijk geworden dat er nog een ‘proces van versterking 
van de gemeenteiijke rampbestrijdingsprocessen’ moet plaatsvinden.

AanbeveNngen

29. Het ministerie van BZK moet de (gelegenheids)organisatie voor cte rampenbestrijcNng bestuurtijk 
en organisatoiisch transparent (KISS: Keep it Simple Stupid) structureren.
Het ministerie van BZK moet bevorderen (tat cteze organisattastnx^tuur lanctalft uniform wordt 
ingevoerd om (taarmee 6e noodzakelijke interregionale samenwerking te bevorttaren.

30. Het ministerie van BZK moet het inKiatief nemen om (te verkenningstaak als een zelfstandige 
vofwaardige functie in te bouwen in eta rampbestrijdingsstructuur.
Het ministerie van BZK nK>et het samenvoegen van kleine mekJkamers actief stimuleren. Verder is 
het beiangrqk dat op initiatief van BZK in nauwe samenwerking met de koepelorganisaties 
prestatienormen worden ontwikkeld voor meidkamers.

31. De gemeenten moeten analoog aan de projecten 'Versterking Brandweer* en 'Geneeskundige 
Hulpverlening bij Ongevalien en Rampen' een landelijk project opzetten dat gericht is op de 
versterking van de gemeenteiijke prrx^essen bij de ramper4}estrijding.
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Ragpprte BtQBh en effectbestrildlnq

32. Opscholing
Er dient een helder opschalingsprotocol te komen voor de Nederlandse brandweer.
Oit protocol moet rekening houden met het (eit dat in het eerste levensreddende uur vooral veel vrij 
instromende en zelfstandig opererende eenheden noodzakelijk zijn alsmede een instroom van 
voldoende leldinggevenden om gedurende dat eerste uur een aanzet te kunnen geven tot het instellen 
van (muttidisdplinaire) codrdinatie. Tegelipterl^d zou men echter moeten starten met (te atarmenng 
van 64n of meerctere brandweerc»mpagnieSn om zo snel mogeli^t na het goucten uur volgens een 
gestructureerde methodiek te werk te kunnen gaan. Zodra (te g^tnictureerde ^nheden 
(compagnieen) inzetbaar zijn, vervangen zH de tos ingestroomde eenheden, die op dat moment dus 
worden teruggetrokken. Gezien het teit dat met name kleine regie's niet voldoende capaciteit hebben 
om tegefijkertijd veel losse eenheden in te zetten en tegelijtertijd een compagnie te formeren, kan bij 
die regia's al in de pr^ratiefase wonten vastgelegd dat bij grote rampen voor de gestructureerde 
inzet direct om interregionate compagniesbijstand wordt verzochL 
Het be^aande landel^ opschalingsmodel moet in (teze zin worrten aangepast 
Het protocol moet verder rekening houden met een voorspelbaar gebrek aan goede 
communicatiemogeiijkhe(ten.
Het protocol moet bekend zijn bij en geoefend zijn (teor centrafisten, (hoofdjofiicieren en bevdvoerders 
van eenheden.

33. Reckling
Redding in het levensreddende goutten uur is voorbehouden aan de eerste vrij instromende eenheden. 
Opieiding en oefening van brandweereenheden moet hier rekening mee houd^.

34. BrancfloestTijding
Hoewel bij de groots(^iaIige oppervlakte brandbestrijding in Enschede tekortkomingen op het gebied 
van kennis en oefening van eenheden is geconstateerd, verdlent het geen aanbeveling om hier een 
zwaartepunt in het of^den en oefenen voor (te rampenbestrijding van te maken. Bij een ad^uate 
opsc^aling is het niet in redeiijteieid te verwachten dat een dergeiijke oppervtektebrand zich kan 
ontwikketen.

36. Codrdlnatie von d© brandweerinzet
Om de codrdinatie van de brandweerinzet te garanderen ook gedurende de eerste kostbare uren is de 
beschrijving van een incident codrdinatie systematiek voor de brandweer (vergeiijkbaar met het 
Engelse incident command syetem) wenset^k. Deze systematiek moet tenminste de wijze beschrijven 
waarop en door wie wefke codrdinerende verantwoordelijWteid wordt ingevutd gedurende de 
verschillende fasen van de in(^(tentbestrijding. Opieiding en oefening is noodzakelijk om een dergeiijke 
systematiek tot vaardigheid te maken.
Verder dienen die hoofdofficieren van (te brandweer die een operationele verantwoordeiijkheki hetteen, 
hiervoor geselecteerd en geoefend te zQn.

36. Mulfidisciplirtaire codrdirKitie
Veel meer opieiding en oefening lijkt noodzakelijk om te garanderen dat de operationeel 
leidinggevend»i van (te verschillende hulpverleningsdiensten op het rampterrein ook daadwerkelijk in 
de eerste uren overgaan tot multidisr^plinalre codrcSnatie.
Oaamaast zal diegene die met de operationele tek&ig is belast moeten kunnen garantteren dat er 
leidinggeven(te capaciteit best^ikbeiar is om die rol te kunnen invullen.

37. Operationele ospecten van de brandweerinzet
In aanvuifing op de huidige waardevolte logistieke cheddisten in (te ieidraad brandweercompagnie” 
n>u een dteddist v(ter logistieke ondersteuning op het rampterrein wenselijk zijn. In (teze che(Mist zou 
dan bijvoorbeekf ook moeten worden aangegeven wat pr^^ de taak ^ het regionaai operation^ 
team en het commando rampterrein is op het gebied van logistieke voorziening.

38. Urban search ond rescue
De ervaringen die uit (te verschillentte Nederlandse en buitenlandse rampen kunnen worden geleerd 
ais het gaat om de technidten van het redcten en bergen in verwoeste stettel^ke omgevir^n zoi«ten
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moeten worden samengebald in een landelijk inzetbaar "urban search and rescue team” vergelijkbaar 
met het Amerikaanse voorbeeld.

39. Woorschuwen van d© bevolking
Aangezien voorspeld kan worden dat bij een grotere calamiteit de alarmcentraie van de brandweer 
onvermijdetijk overbelast zal taken, verdient het aanbeveiing de regionale meetpianorganisatie van de 
brandweer, verantwoordeiijk voor het in kaart brengen van de verspreiding van gevaarlijke stoffen en 
het waarschuwen van de bevolking daarvoor, zo in te richten dat deze organisatie in een dergelijke 
situatie toch kan functioneren.
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Rapport 7 Geneeskundtae hulDvertenlno

Aanbevelingen GHOR
11 Beleidsmatlg
40. Medisch milieukundige inbreng moet een staicturele plaats binnen de stru(^uur van de 

rampenorganisatie krijgen. De MMK heeft naast de gemeentelijke milieudlenst en de 
Arbeidsinsp^e een eigen deskundigheid ten aanzien van voiksgezondhekterisico’s.
Oe mogelijkheid tot het instellen van een (landeliik) specifiek team ter advisering inzake alle 
milieukundige aspecten bij een ramp verdient nader onderzoek.

41. Bij een langer durende GHOR-inzet moet aan votdoende beschikbaarheid van deskundige 
(unctionarissen In structurele zin aandacht worden gegeven.

42. Voor de inzet van sleuteKunctionarissen dienen bijstandsafspraken te bestaan met andere GHOR- 
regie’s.

43. Daarin dient aandacht gegeven te zijn aan eventuele opkomsttijden van de sleutelfunctionarissen, 
zowel voor de eigen regio aJs bij Inzet in een anctere regio.

44. Ten aanzien van de inzet van een GNK (tendet^) heroverwegen of het MMT als integraal 
onderdeel meereist met de rest van de cohdiinatte.

45. Op iandelijk niveau heroverwegen op welke wijze de eventuele inzet van brandwondenspedaRsten 
zou moeten vertopen.

46. Overwegen of het verstandig is de apotheken op te nemen in de GHOR-structuur.
47. Een mbgelijk effect van een ramp op de zorgvetlening (en 'asielfunctie*) van andere 

zorginstellingen in de regio als aamtechtspunt in de regionale GHOR-planning meenemen.
49. Aan tetanusprofylaxe is extra aandacht besteed voor slachtoffers die in het ziekenhuis waren 

gezien. Dit asped zou structureel opgenomen dienen te zijn voor op het rampterrein behandeide 
slachtoffers.

50. Uit centrals structuren voor huisartsgeneeskundige hulp (een zogenaamde oentraie 
huisartsenpost) buiten kantooruren kan inzet van hulsartsen in cte directs hulpveriening tijdens en 
na een ramp gemobiliseerd worden, zowel ter ondersteuning van de geneeskundige hulpverleners 
op het rampterrein als ook in de opvanglocati^. Oit punt vergt Iandelijk nadere uitwerking.

1.2 Personeel en formafie
51. Voor reguliere taken dienen taak-/functiebeschrijvingen actueel te zijn en waar nodIg voorzien van 

een specifieke paragraaf inzake omstandigheden, die van de dagelijkse afwijken.
52. De beperkt beschikbare formatieve inzet vanuH het eigen GGD-potentieet dient redts in 

voofberetdende zin een punt van aandadit te zijn. evenate het maken van (^eventieve afspraken 
voor bijstand.

53. In de personele planning bij instellingen met een GHOR-betrokkenheid moet aandacht zijn voor de 
tenodgde formatieve ruimte voor training en deskundigheidsbevordering voor zowel reguliere als 
GHOR-taken.

54. Voor de zogenaamde eerstelijns taken is een deskundige achterwacht noodzakelijk. Bij 
zogenaamde 24-uursdiensten moet ook de achterwacht een adequate 24-uurs bereikbaarheid 
h^iben.

55. De raadpleging van een tweedelijns functionaris opnemen in procedures en deze met regelrriaat 
evalueren bijsteilen.

1.3 Procedurete ospecten
56. De commandostructuur in de eigen GHOR-kolom dient bij alls betrokken medewerkers bekend te 

zijn en door oefening te worden getraind.
57. Van iandelijke uniformering van de invulling van functies, afspraken en procedures ten aanzien van 

de GHOR dient niet afgeweken te worden (zie Verslag Werkconferentie Urgentiegeneeskunde 
november 2000).

58. Goed (en identiek) kaartmateriaal op de diverse tocaties is essent^. Gezien de grootte van het 
rampterrein was een indeling in sectoren nodig. Dit bmadrukte het beiang van goede en ktentieke 
kaarten.

59. Incfien hulpverleners pa^^ of identiteitsbewijzen ^koppeld aan hun functie hebben, 
vergemakkelijkt dat de toegang tot het rampterrein. In prepafatieve zin kan hier aandacht aan 
b^eed worden ter voorkoming van knelpunten txj een inzet
De visuele herkenbaarheid van hu^verleners (bij voorbeeld door gekleurde hesjes met opdruk) 

dient Iandelijk uniform te zijn.
60. Een registr^e opzetten, volgens welke de diverse GHOR-functionarissen een logboek kunnen
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bijhouden.
61. /Can het belang en de vereisten van de registralie ten behoeve van het CRIB dient binnen de 

QHOR ook in voortereidende zin aandacht te worden bestead.
62. Het hanteren van een stringent, van bovenaf opgelegd, aflossingsschema is wenselijk.
63. Het verhogen van de effici#ntie van het GHOR-alarmeringsysleem met het daarin opnemen van 

een terugmelding op gedane alarmeringen zou onderzocht moeten worden.

1.4 Training
64. De benod^e codrdinerende structuren zowel binnen de eigen discipfine als muKkSscIprinair voor 

alle functies dienen voldoende bekend en getraind te zijn.
65. Communicatiestnicturen en de mogelijkheden om gebruik te maken van fadliteiten bij cte andere 

hulpverienende disciplines, moeten nadrukkeGjk onderdeel van training zQn.
66. Voor alle GHOR-functies dient een apart oefenplan te komen. waarbij een overzicht wordt 

bijgehouden van de onderhouden persoonl^ deskundigheid. Alarmeringdnstructi^ en 
dpkomstti]den dienen in de oefenschema's te zijn opgenomen.

67. Oefeningen dienen ge^valueerd te worden, waarbij de evaluatlepunten als leermomenten dienen.

Aanbevelingen zlekenhulzen
68. Bij de ramp in Ensdiede is gecondudeerd dat de opvang van slachtoffers bij rampen en 

grootschaiige ongevailen niet of slechts op onderdelen geoefend wordt. Het Is duidelljk dat een 
dergelijke alles omvattende oefening veel tijd, inzet en geld kost. Een ramp te In de beleving van de 
meeste medewerkers een ver van mijn bed show. Het te in Enschede pqhlijk duidelljk geworden dat 
in Nederiand yeei meer risicovolle objeden zijn dan men zich realteeert leidl tot de aanbeveling 
dat elk ziekenhuis het rampenpian en rampenopvangplan muttidteciplinair, in ai zijn aspeden en 
volgens een vast sdtema, moet oefenen. /MIeen op deze manier is het op het moment van een 
ramp voor iedere medewerker duidelijk, waar de struduren, taken en verantwoordelijkheden 
liggen.

69. Geziai de gesignaieerde tekortkomingen in de communicatie en bij de informatievoorziening 
binnen de gehele geneeskundige koiom moet de gehele keten van hulpvertening bij deze 
voorbereid^en worden t^trokken. Oit leidt tot de aanbeveling dat de ziekenhuizen actief hun rol 
dienen in te nemen in de verder te ontwiWcelen GHOR-struduur.

70. Binnen de struduur van de rampenplannen zou elk ziekenhuis over een protocol moeten 
beschikken waarin opvang en nazorg van de eigen medewerkers gereg^ zijn. Ook buiten de 
rampensituatie kan een dergelijk protocol als vangnetconstructie dienen voor medewerkers die 
traurrtatteche ervaruigen hebt^ opgedaan binnen hun werk. Dit past in het zorgvuidig omgaan 
met huipverteners in de zo^. Zij hebben een zwaar beroep en hun inzet te hard r^rdig.

Aanbevelingen /Vmbulancezorg

71. Om de werkiast van de centralisten tijdens een grootschaiige inzet te vertichten en de 
doeintatigheid van de werkzaamheden van de CPA te bevorderen moet iedere CPA een 
bijstancteregellng met naburige CPA's ontwikkelen en formaliseren.

72. Teneinde de opschaling van ambulances te sturen en de paraatheid in alle regio’s te blijven 
verzekeren, zal de opschaling van ambulances van buiten de eigen regio in een landeli^ 
ambulancebijstancteplan vorm moeten krijgen.

73. Bij een iangdurige inzet van mensen en materieel moet overbelasting vrarden voorkomen. Daartoe 
dient op landelijk niveau een kader te worden ontwikkeld. Hierbij kan de organisatie van een 
grootschaiige inzet van brandweer en polltie als referentlekader dienen.

Aanbevelingen nazorg
74. Het procesplan PSHO dient zo snel mogelijk oi:«rationeei te worden. Dit geldt niet alleen voor 

Enschede maar voor alle gemeenten in Nederland.
75. Het verdient aanbeveling de Gezondheidsraad een advies te laten uitbrengen over de inhoud van 

de psychosociate nazorg bij ongevailen en rampen.
76. Het voor een i^er duidelyk te zijn wat het beleid bij rampen te van de GGZ instelling, de 

instellingen voor maatschaf^ijke hulp en de huteartsen. Het gaat dan met name om het in 
principe handhaven van het tweedelijns karakter van de GGZ hulp.

77. Alle GGZ instelling diebetrokken kunnen worden bij de nazorg van een ramp, moeten 
beschikken over richtlijnen voor GGZ medewerkers voor de hulp aan sl^^ffers en debriefing van 
huipverteners. De inhoud moet regelmatig worden aangepast aan de laatste inzichten.
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78. Onderzocht moet worden of Mediant zelf niet kan zorgen voor een centraal meldpunt, bijvoorbeeld 
de receptie van Helmerzijcte, van waaruit informatie l^n w^orden gegeven over de gewenste inzet 
van eigen medewerkers. Een dergelijk meldpunt ontlast de CPA van berichtenverkeer tussen 
GGZ-medewerkers.

79. Oe QGZ installing moet. in overteg met de poiitie, zorgen voor een legitimatiebewiis en een bat(^ 
voor medeweikers.

80. Folders en voorlichtingsmateriaal dienen (landelijk) in concept gereed te zijn.
81. Bezien moet worden of de combinatie ieider crisisteam en voorfichter pers niet een te grote 

belasting is. Wellicht kunnen deze functies beter gesplist worden.
82. Oe bijstand van collega-GGZ instellingen dient van tevoren geregeld te zijn. Het is een goede zaak 

als dezecollega-insteliingen bij een ramp meteen een contactpeiscran benoemen. Deze kan dan 
de inzet regelen.

83. Bij het opzetten van een protocol voor PSHO oefeningen zouden elementen van de VWS 
‘millennium'-oefening g^rujkt kunnen worden.

84. Bij een ramp binnen een bedrijf moet men gerichte aandacht besteden aan de nazorg voor het 
personeel van dat bedrijf.

85. Een GGZ installing van een zekere omvang met meerdere locaties is bij een ramp minder 
kwetsbaar dan een kleine installing met maar ^n vestiging. Oit punt verdient aandacht.

86. Het verdient aanbeveling een zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek uit te voeren naar de 
effecten van een ramp op de mensen die tijdens en na de ramp in zorg zijn bij de GGZ.
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Rapport B Milieubetastina en oezondheidsrisico’s

87. Uit dit hoo^^k komt naar voren dat er door vele partidpanten een grote inspanning is verricht om 
zo^i de gezondheid van de mensen ats het milieu zoveel mogelijk te beschermen. CoOrdinatie 
van de belangen van de vele organisaties s hiertij van beiang. Dit zou men ook preparatief kunnen 
doen. Het is zinvol om de taken en verantwoordeiijkheden van deze organisaties en 
functtonarissen in beeld te brengen en vooraf op elkaar at te stemmen, zodat mogeiijke 
belangenconflicten voortijdig c^elost kunnen worden. Het resultaat zou vastgelegd dienen te 
worden in regionale rampbestrijdlngsplannen.

88. Zet de deskundigen voor milieuzorg, gezondheidszorg en voorllchting in ^6n team bij elkaar. 
Hiermee wordt veel tijd gewonnen vpor het gecodrdineerd uitbrengen van adviezen ten behoeve 
van te nemen beschermingsmaatregelen.

89. Uit de dossiers te naar voren gekomen dat de togboeken van de verschiUende partidpanten, 
nadatiand aan de hand van aantdwningen zijn ger^nstrueerd. Voor brandweer en polhie met 
een centrale meidkamer en getrahid ondersteunend (^rsoneel is het vadte^en van logboeken 
dagelijkse praktijk. Activiteiten worden dus direct op het moment zelt va^elegd. Voor de andere 
partic^tanten zijn deze facUiteiten niet voorhan^. Toch is het aan te b^elen de logboeken zoveel 
mogelqk op het rrwment zetf op te stellen, zodat geen venrorming van informatie daatsvindt. 
Praktteche opiossingen zullen hiervoor bedacht dienen te worden. Men kah hierbij denken aan 
bijvoorbeeld het voorhanden hebben van een gro^ getrainde secretarissen of het voorhanden 
hebben van dictafoons, waarin mondeling acties vastgelegd kunnen worden.
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Rapport 9 Politie

90. Met verdient aanbeveiing om de beschikbare informatie over risicovolle objecten zorgvuldig vast te 
leggen en meet nadrukkeli^ te betrekken in de (x^eparatie op rampen en zware ongevallen. Het 
ligt voor de hand dat de brandweer hierin het initiatief heeft.
Het verdient aanbeveiing om het overleg binnen de politie Twente tussen de regionale en 
districtelijke functionarissen voor rampertvoorbereiding te intensiveren (aanbeveiing voor Twente) 
Het verdient aanbeveiing om een cxjdrdinator rampbestrijding aan te wijzen die deze taak ook 
daadwerkelijk uitvoert (aanbeveiing voor Twente);
De verantwoordelijkheid voor het waarschuwen van de gemeentelijke rampenstaf dient duidelijker 
geregeld te worden(aanbeveting voor Twente);
Het is van beiang om de voorzieningen voor de Staf GPO (zoais die mede door het korps reette 
zijn voorgesteid) uit te breiden dan wel te optimali$eren(aanbeveling voor Twente);
Het Referentiekader Conflict- en crisisbeheersing moet worden uitgebouwd tot een landelijk kader 
waaiin meetbare kwaliteitseisen voor de organisatie van grootschatig politieoptreden zijn 
opgenomen;
Het is van beiang een opieidingsprogramma op te stellen voor de leden van (te Staf GPO 
(waaroncter ook de administratief onrtersteunende leden) en de chefs van Dienst voor wat betreft 
hun aan<teel in rampbestrijding en grootschalig politieoptrecten;
Het verdient aanbeveiing voor met name kieine en middelgrote politieregio's om 
samenwerkingsverbancten aan te gaan met omiiggencte regie's om (te uitwisseteaarheid van 
sleutelfunctionarissen zo gixxjt mogelijk te maken, v(x>ral met het oog op grootsr^alige en 
langdurige inzet van staflecten GPO bij rampen.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

Aonbeveiingen voor het RMC
98. Het politiekorps Twente werkt samen met de anctere hulpdiensten toe naar een geintegreerd, 

centraal melclcentrum voor de regie Twente. Alhoewel hiermee veei van de gecxinstateerde 
knelpunten kunnen worden aangepakt, verdient het aanbeveiing ook voor de korte termijn de 
bezetting zowel kwantitatief als kwaiitatief, als ook de werkwijze van het RMC kritisch door te 
lichten. Hierin dienen de volgencte aspecten te worcten betroMren:
• de beschikbare capaciteit in z^n algemeenheid;
• de gevolgen van de inconvenifintenregeling en ouderenbelekJ vcx>r een evenrwJige bezetting 

van h^ RMC;
• de hoogte van het ziekteverzuim;
• de tec;hnis<^e infrastruc^uur (1-1-2/ werkplek voor telefonie);
• de mogelijkheden om snel extra capaciteit in te zetten;
• de kwalificaties van het zittenrte RMC-personeel;
• kennis van groot^aiig politieoptrecten en cte rol van de rampenzenders daarbij.

99. In bredere zin geldt. dat aile politiemeidcentra in Nederland dienen na te gaan of nren, gegeven de 
ervarlngen van de vuurwerkramp, binnen het eigen mekJcentrum adequaat Is voorberekf op 
soortgelijke situaties.

100. In het perspec^ief van de ervarlngen in Enschecte lijkt co-locatie dan wel integratie van mekte^tra 
van (te operationele hulpdiensten een stimulans voor muitk^scipiinair optrerten;

101. Het plaatsen van een oproep (^ Teletekst aan hulpverleners om in dienst te komen, zou 
vergezekJ moeten worden van een informatle-nummer alsmede van informatie over waar de 
mensen zich zouden moeten mekten bij indiensttreding.

Aonbeveiingen ten (xinzien von de chef von Dienst
1(^. Het verdient aanbeveiing om bij de optekting voor de rampbestrijding de functionarissen. die de 

rol van chef van Dienst vervullen, actief te betrekken;
103. De diverse instnxties v(x>r (te chef van Dienst die binnen het korps aanwez^ zijn, moeten worcten 

geharmoniseerd met als cJoei (wi de tegenstrijdighecten te verwijderen en tot een eendukJIge 
regionale instructie te komen.

Aonbeveiingen ten oonzien von het CTPI
104. Sneiler aanctecht voor het opbouwen van een effectief politiecommando en een snelle vorming 

van een CTPi in het rampterrein is ncxxtzakelijk;
IC^. In de preparatie van een politiekorps op een ramp (Sent de beschiktmrheid van voldoerkte en 

geschikte verbindingsfunctionarissen gegarandeerd te zijn.
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Aanbev^lngen ten oaraten von de Stof 6PO
106. Het optreden in Enschede wijst uit, dat recent opgedane expertise, vaardigheden en oefening, 

belangrijke factoren zijn bij een piotselinge overschakeiing naar een grootschaiig en 
muttidisciplinair optreden. Het planniatig aanpakken en ook uitvoeren van de opieiding en 
oefening op dit terrein is van wezeniijk betang. De interregionale samenwerking afstemming 
met andere polHiekorpsen is hierbij evident vruditbaar gebteken en verdient een duurzame bads;

107. Met name voor kleinere en middelgrote politieregio's in Nederland is een samenwerkingsverband 
met naburige regie's voor een langdurige bezetting van een Staf QPO onontbeeriijk. Initiatieven 
hiertCM zijn dan ook gewenst;

108. Het verdient aanbeveling letten van een Staf GPO uit te rusten met een semafoon. De mobiete 
telefoon is onderomstandigheden zoats tijdens de eerste uren van de vuurwerkramp in En^ede 
absoiuut onbetrouwbaar gebieken. Via een separate tetefoonlijn kunnen semafoonoproet^n ook 
in situaties van overbelasting van de lokale telefooncentrales doorgang vinden. Het verdient 
aanbeveling dat aHe meldkamers in Nedertand dch, voor zover zij dit nog niet hetoen gedaan, op 
deze vwjze verzekeren van de berdkbaarheid van medewerkers md een semafoon;

109. In voorkomende gevaDen kan ook bij een ramp of een ander niet-justitieel georiSnteerd 
grootsdialig politieoptreden de stafofficier Informatie een belangrijke bijdrage leveren;

110. Het verdient aanbeveling dat ten aanzien van de invulling van de Staf GPO in nauw overieg met 
de andere partners nog eens kritlsc^ gek^en wordt naar de fysieke werigjiek van de 
verschliiende oommandanten en funr^nartesen in de verschillende scenario's. Het is van belang 
om in bredere kring binnen het politiekorps Twente voorlichting te geven over de structuur en 
werking van de staf GPO, de (ri^ts binnen de rampfaestrijdingsorganisatie en de begrippen die 
daarin gehanteerd zijn worden:

111. Het verdient aanbev^ng de verantwoorrtejijkheid voor het waarschuwen van de gemeentelijte 
rampenstaf duidelijker te regelen, voor de hand figgend lijkt dat de brandweer die in rampsituaties 
de leiding heeft deze taak uitvoert.

AanbeveOngen ten aanzien van de pollflfiie t^Jdrage oan het reglonaal codrdlnotlecentrum
112. Het lipd van belang dat de gezamenlijke partners in de rampbestrijding nog eens kritisch Idjken 

naar de in het rampenplan gemaakte keuzen in relatie tot de ervaringen van de vuurwerkramp. 
Hierbij dienen ver^illende scenario's voor mogelijke inddenten op hun praktisdie 
consequenties te vrarden bezien;

113. Het verdient aanbeveling om meer te investeren in het zich eigen maken van onder meer de 
gebruikte begrippen en de piaktisc^e betekenis daarvan, alsmede om de kennis over de rol van 
een RCC te vergroten. Speclaal de verschillen tussen een GCC en een RCC en daarmee 
samenhangende konsekwenties (met name plaats van het operationeel team) moeten voor 
iedereen holder gemaakt worden;

Aonbevalingen ten oaraden von de afzetting von het rompgebied
114. Het verdient aanbeveling om bij de voorbereiding op rampen zorg te (fragen dat 

afzettingsmateriaal, zoals hd<ken, op afroep beschikbaar kan zijn. Ook dient bij de plaatsing 
rekening gehouden te worden met volctoende capadteH voor deze plaatsing. Inschakeling van 
meerdere bedrijven (fient overwogen te worden;

115. Indian om welke reden dan ook de communicatie tussen de hulpverleners op een rampterreln 
door de brandweer niet zelf wordt geantameerd, verdient het aanbeveling dat de politie de 
communicatie met de brandweercommandant zelf oppakt. Het semi-permanent afschermen van 
gebieden met ondoorzichtige schuttingen is een optie die snei overwogen moot worden voor 
gdjieden waarvan venvadit mag worden dat zij voor langere tijd afgezet zulien moeten worden.

Aonbeveitoig^ ten aanzien von de veikeeisgevolgen
116. Het is aah te bevelen om te beschikken over een groot aantal motorrijders dat in situaties zoals in 

Ensdiede op flewbele en snelle wijze irtgezet kan worden om zo verkeersproblemen te 
voorkomen en in adequate begeleidjng en begicteing te kunnen voorzien.

117. Het is van groot nut om cte de^ndigheid over de lokale in^tstruduur, (fie binnen een 
poRtiekorps beschikbaar is, zo siraedig mpgelijk in te schaketen.

Aanbevelingwi ten aanzien von het vrijgeven von gebieden
118. Het verdient aanbeveling om bij grootschaiig optreden waarbij geografische aspecten een 

belangrijke rol zo sne| rrwgeipc te voorzien in voldoende arfequaat kaartrmrteriaal met een 
voldoende gedetaiileerd niveau. Om wijzingen in maatregelen visueel zichtbaar te maken, (teze
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effectief te verspreiden en te communiceren is een sluitende procedure gewenst. Hierdoor kan 
worden bewerkstelligd dat ongewenste misverstanden worden voorkomen.

Aonbeveiing ten oonzien von de kuet
119. Het is aan te bevelen om de dienstvert>anden van de verschillende discipiines elkaar af te 

stem men.

Aonbevetingen ten oonzien von bijstond
120. Het verdient aanbeveling om de bijstand door de Koninklijke Marechaussee te bezien op haar 

toepasbaarheid voor situaties zoals de vuurwerkramp in Enschede.

Aonbevetingen gevoortijke stoffen en osbest
GevaarzeWng
121. De politie dient zich bij de uitvoering van haar taak verantwoordelijk te weten voor de 

gezondheidsrisico's, die werkomstandigheden met zich mee kunnen brengen en zich aldus aan 
richtiijnen van deskundigen te houden. Bij twijfei mag hierbij geen onnodig risico genomen worden. 
Het is de vraag of de politie zich aitijd moet verlaten op de deskundigheid van de iokale GHOR of 
brandweer. Met name voor riskx>votte werkzaamh^ten als die van het RIT most serieus 
overwogen worden om de eigen verantwoordetijkheid in toekomstige gevaHen in te vullen met 
eigen (eventueel per geval in te huren) deskundigen. Een dergelijke functionaris kan dan ook 
discussies met Arbeidsinspectie, het GHOR en de brandweer voor de politie begeleiden;

122. Te'.ens is denkbaar dat in een dergetijke deskund^heid wordt voorzien door een multk^iplinaire 
iandelijke adviescommissie, die in voorkomende gevatlen wordt gealarmeerd en ingezet.

Expertise
123. In oveiieg met de andere hulpdiensten dient (binnen de eigen regio) inzicht te bestaan in

aanwezige expertise buiten de eigen diensten, die In voorkomerxfe gevallen snel gemobiltseerd 
kan worden.

Afstemming
124. Gelet op het belang van de gezondhetdsbescherming vereist (te informatievoorziening tussen de 

ondersr^kten codrdinatieniveaus in (te rampbestrijdingsorganisatie over metingen van 
gevaatlijke stoffen en de beschermende maatregelen v(x>r hulpverleners extra aandacht.

Verar\twoor(jet^heki
125. Alhoewel in feitel^k gedrag de burgemeester van Enschede met betrekking tot de arbozorg als 

bevoegd gezag werd geaccepteerd, is het niet duidelijk of dat ook stoelt op wettelijke bepalingen. 
Er bestond in ieder geval onduidelijkheid bij enkelen. Het s daarom wenselijk dat de 
verantwoordelijkhekf voor arbozorg tij(tens ramp duidelijk wordt gemaakt;

126. In de risicoinventahsatie van poiitiekort^n (^nt aandacht te \A^)rden besteed aan politieo(^re(ten 
in omstandighe(ten waar sprake is van risioo op asbestbesmetting.

Aonbeveiingen nazorg
127. Het verdient aanbeveling dat de aanpak door het politietorps Twente van de opvang en nazorg 

van de bij het optrerten betrokken mertewerkers wordt vastgelegd en benut v(x>r de gehele 
Nederlandse p()litie;

128. Bij maatr^len inzake opvang en nazorg dient aandacht besteed te worden aan de praktische 
kant van het gebruik van voorzieningen door personeei van de bijstand. Het verdient uit 
praktische overweging aanbeveling dat bijstandsvertenende politiekorpsen nazorgv(x>rzieningen 
eerder in eigen omgeving treffen, dan dat meegelift vrordt op v(x>rzieningen in het 
bijstandsontvangende politiekorps. Het bijstandsontvangen^ politiekorps dient hierbij een actief 
informatieve furK:tie te vervullen;

129. Bij gezoncteeidsortderzoeken voor hulpverleners bij grootschaiige rampen verr^en de 
praktische aspecten meer aandacht.

ArmbeveNng logistieke vrxxzienlngen
130. Teneinde het telefoonverkeer met behulp van GSM te kunnen waarborgen. zijn afspraken met het 

telefoniebedhjf over het treffen van snelle, extra voorzieningen dan wel afspraken over het 
exclusieve gebruik door hulpverleners van belang.

Aanbeveiingen ten oonzien von de Inzet von hef RtT
131. Het RIT dient, zo mogelijk nog voor aanvar^ van haar feitelljke optrerten, een zo h^ter mogeHjke 

beschrijving van (te algemene werkwijze en consequenties op het terrein van personeei, materieel
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en organisatie aan het bijstandsvragende potitiekorps te overhandigen en toe te lichten. De 
bestaande contacten van de account-managers van het bureau Bijstanttecobrdinatle van het 
KLPD kunnen worden benut om de korpsen hierop in algemene zin voor te bereiden;

132. Geiet op de btj iedere ramp terugkerende druk op de snelheid van het bergingsproces dient te 
worden bezien hc» de voortgang in vcwrkomende gevaWen positief beTnvto^ kan worden. Hierbij 
dienen naast andere opties de mogelijkheden van inzet van buitenlandse eenheden, het werken 
bij verbeterde kunstlk^tomstandigheden en het uitbreiden van de vaste kem van de sector 
Berging te worden bezien;

133. De werkprocessen van het RIT dienen nader te worden uitgewerkt, waarbij met name de 
Werkprocessen ten t^oeve van het snet en effectief bewerken van de vermistenyjsten de 
aandacht verdienen;

134. Het RIT dient een communicatiestrategie en eventueei daaraan ondersteunend materiaal te 
ontwikkelen dat in vooikomende gevallen kan worden aangeboden aan een korps om hiermee in 
te speieh op de mediadruk ten aanzien van het wedc van het RIT. Oeze communicatiestrategie 
dient zowel de aigehele werkwijze, het bergingsproces ais ook de werkwi|ze rond het werken met 
de vermistenlijst te omvatten;

135. Het programme BCX^GIS dient verder te worden ontwikkeld ten behoeve van toepassing bij 
ramf^n en ander grootst^aiig potitieof^r^n. Voor wat betreft de t(»p^>aarheid en 
ondersteuning dienen de nodige organisatorische voorzieningen te worden getroffen. Het 1^ voor 
de hand deze bij het KLPD onder te brengen. De Vereniging Nederlant^ Qemeenten en de 
poRtie, waaronder de regiecommissie ICT, dienen zo snel mogelijk te worden gei'nformeerd over - 
en wellicht betrokken te worden bij - de verdere ontwikkeling van genoemde af^icatie;

136. De personele en materieie ondersteuning van (te sector Berging van het RiT dient structureel 
geregeld te worrten, mede ter ontiasting van het hoofd van de sector Berging;

137. Stel heldere regels op binnen het RIT op weike wijze en op welk moment welke informatie wordt 
gecommuniceerd.

Aonbev^gen ten oonzien von exteme communicortie
138. Het verdient aanbeveling om in situaties zoals die in Enschede zo snel mogelijk het 

beleidscentrum te beveiligen en af te schermen tegen onbevoegden;
139. Voortdurende afstemming tussen de voorlichtingsdiensten van de gemeente en de politie blijft 

nodig, omdat toch ook de politie in dit soort situaties indringend te maken krijgt met persmensen;
140. Het verdient aanbeveling om in situaties zoals bij de vuurwerkramp, ondanks de 

eirrdverantwoordelijkheid van de gemeente voor cte persvoorlichtirig, tijrfig na te denken over het 
inzetten van meerdWe persvoorlichters op de plaats van het incident voor de begeleiding van de 
pars.

Aonbevelingen ten oonzien von de interne communlcotte
141. Het verdient aanbeveling (tet de positieve ervaringen van (te politie Twente met betrekking tot de 

interne informatievoorziening vastgeiegd worden in een draaiboek. Dit draaitxrek kan een 
waarrtevoile bron van informatie zijn voor andere korpsen, die geconfronteerd worden met een 
dergelijk optrerten. Hierbij dient aandacht te worden testeed aan een goede verspreiding.

Aonbev^ingwi tm ctomzien von hot RIK
142. Met het oog op interne en exteme evaluaties van grootschalig optreden van een omvang zoals 

die van de vuurwerkramp is een projectorganisatie ais het Regionaai Informatie Knoof^nt (RIK) 
een waantevol instrument g^iiel^ waarvan toepassing in voorkomende situaties (ook elcters) 
navolging verdient;

143. Leg de ervaringen met het RIK vast en stel (teze ter beschaddng van de gehele Nederlanctee 
politie.

Algmione oonbovolbigen
144. Op b^is van het gehele onderzoek vraagt de Inspectie Politie zich af of met name kleine en 

middeigrote poSti^egio’s in Nedertend Qberhaupt in staat zijn zich adequaat te prepareren (^ 
omstandigheden zoals deze zich tijdens de vuurwerkramp voordeden. Ook met een intenslef 
oefenprogramma lijkt aanvullende input van actuele en relevante praktijkervaring gewensL De 
Inspe^e is dan ook van mening dat hiervoor een landeiijke voorziening zou moeten worden 
getroffen. In (te verdere uitwerking hiervan kunnen het bureau Bijstanrtecodrdinatie van het KLPD 
en het expertis^^ntrum conflict- en crisi^^eersing van het Politie Instituut voor Openbare Orde 
en Gevaarsbeheersing (PIOG) ontter regie van de portefeuillehouder (xjnfllct en crisisbeheersing
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van de Raad van Hoofdcommissarissen goede diensten bewijzen.
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Rapport 10 Reaistratie slachtoffers en verwanteninfortnatie

Aanbevelingen preparatie CRIB
145. Met CRIB-systeem heefi enkele tekortkomingen, welke kunnen warden verbeterd. Het systeem is 

niet beveiligd tegen de invoering van onlogische combinaties van gegevens en het opvoeren van 
dubbele records. Voorts zouden tijdstif^n van invullen of muteren automatisch moeten wprden 
vastgelegd en zou het systeem “verptichte” velden moet het:d>en. De koppeling van het systeem 
met andere systemen zpu het zoeken en verifiPren vergemakkeiijken.( zie ook rapport W&S)

146. Het beheer van het CRIB-systeem tijdens de operatie in het draaiboek kan worden verbeterd 
v.w.b. maken van back-ups en verrichten van opsc^oningsactiviteiten. (zie rapport W&S)

147. Het CRIB-systeem leent zicb voor het zijn van een iandelijke standaard. Initiatieven hiertoe dienen 
kortlopend te worden gestart waaibij In ieder geval de partijen die gemoeid zijn met CRIB 
activiterten, t.w. PBZ/gemeente en RIT/politie, worden bebokken.( zie ook raji^rt W&S)

148. De draaiboeken van CRIB, DM0 en politle dienen beter op elkaars processen ter worden 
afgestemd/aangevuld voor wat betreft de voorlopige registratie, de verantwoordeli^eid daaiin en 
de overdracbt/ovemame van de taak en documerttatie.

Aanbevelingen uitvoering CRIB
149. Completeer het CRIB-systeem zodat erin/ermee gezocht kan worden en dat het systeem 

gekoppeld kan worden aan anttere data-b^tamten;
150. Maak van het CRIB-systeem een larrdelijke standa^, welke iandelijk beschikbaar is (zie ook 

rapport W&S);
151. Verbeter de CRIB-registratiekaart en verspreid deze Iandelijk onder de diensten welke ter 

gelegenheid van een calamlteH belast wordt met registratie;
152. Pas de organisatiestructuur van het CRIB aan, zodanig,dat geen sprake meer te van een 

Regtetratiebureau en een Inlichtingenbureau, maar van een front-office en een back-office (zie 
ook rapport W&S);

153. Hanteer bij de samenstelling van de vermistenlijst het onderscheid tussen “onbekend” en 
"vermfeT en hanteer criteria alvorens een persoon ate vermist te registreren (zie ook rapport 
W&S)

154. Verbeter de afspraken aangaan de communicatie van informatie over de calamiteit tussen het 
CRIB en de afdeling Voortichting;

155. Verbeter de afspraken/beeldvorming tussen de gemeente/CRIB en de politie omtrent ieders 
taak(-afbakening) en doelstelling ml>.t. de (voorlopige) registratie en pas de draaiboeken daarop 
aan;

156. Verbeter de afspraken/afstemming tussen het CRIB en DM0 aangaan de (voorlopige) registratie 
en pas de draaiboeken erop aan;

157. Laat de uitvoering van de regi^tie uitvoeren door professionals van de gemeente, politie en 
eventueel fadliterende diensten, aan (te hand van de CRIB registratiekaarten, welke in voldoende 
mate aanwezig ^jn en de CRIB-systeem standaardprogrammatuun

158. Organiseer altijd taktische rechen^e-capaciteit van de politie binnen het CRIB, welke 
samenwerkt met het RIT;

159. Indien besloten wordt tot het larKtelijk instellen van de VWS-Verwanteninformatielijn, dient een 
goecte afstemming/instructie te worden georganiseerd tussen het CRIB en VWS en daarachter 
opererende callcentra. Het verdient aanbeveling in voorkomend geval een liaison van VWS te 
stationeren binnen het CRIB.

Aanbevelingen VWS-verwantenlnfomnatiellJn.
160. VWS werkt het onderwerp verder en (tetaii uit, in samenwerking met vertegenwoordiging van 

belanghebbende partijen, zodat organisatie, doel, werkwijze, verantwoordelijkheden en kosten 
duidelQk zijn;

161. VWS b^preekt het onderwerp met de VNG en partijen komen tot besluitvorming;
1^. VWS en VNG geven schriflelijk berk^t van de uitkomst aan gemeenten en andere overtieden;
163. Op ministerieel niveau wordt besloten omtrent het instellen van de VWS-Verwanteninlormatielijn 

en het imf^ratieve (ten wel facultatieve karakter ctearvan;
164. Bij positieve besluitvorming wordt de fadliteit opgenomen in de gemeentelijke rampenplannen;
165. Bij operationaiisatie wordt vanwege VWS een liateon afgevaarcftgd naar de betrokken gemeente, 

did partidpeert in het CRIB-pr(x:es en die alle VWS activiterten codrdineert via ddn punt binnen 
VWS;

166. VWS maakt in v(K>rkomend geval gebruik van de(nog te ontwikk^n) Iandelijke stancteard, zowel
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de registratiekaart als het CRIB-systeem;
167. VWS en gemeenten maken heldere afspraken over de uitgifte van verwanteninformatie, m.n. wat 

gegeven kan worden onder welke voorwaarden en door wie;
168. Gemeenten dragen zorg voor een aanspreekpunt met mandaat, zodat snel tot besluitvorming 

inzake sam^werking met partners gekomen kan worden;
169. De interne communicatie bij de gemeente Enschede ter gelegenheid van rampbestrijding kan 

verbeterd, indien de afdeling Voorfichting meer inzicht heeft in de processen welke bi| andere 
gemeenteonderdelen in het kader van de rampbesti1)(£ng worden uitgevoerd. Oientengevolge kan 
voorkomen worden dat extemen langdurig verstoken biljven van benodigde input, weike binnen 
de gemeente voorhanden is en dat afdelingen binnen de gemeente en overheden langs elkaar 
werken in plaats van metefkaar.

Aanbevelingen verwanteninformatie
170. Oe verwanteninformatie dient gecodrdineerd vanuit het CRIB te gebeuren, in nauwe 

samenwerWng/afstemming met het Rampenidentificatieteam;
171. Oe verwanteninformatie kan door een lacilitaire instantie, zoals VWS-Verwanteninformatielijn, 

vror^n uitgevoerd, indien mkMels liaisons de vanw^ het CRIB geautoriseerde informatie wordt 
gebrulkt. waarby tijdens de uitvoering men zich strak aan de instructles houdt;

172. Verander het draaiboek CRIB ten aanzien van het Registratiebureau en het Inliclttingenbureau in 
de functie-eenheden front-office en back-office;

173. Bevorderde totstandkoming van het verbeterde geautomatiseerde CRIB-systeem, waardoor 
sneller inzicht en overzicht over het aantal slachtoffers wordt verkregen.
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Rapooit 11 Vooflichtf no aan de bevolkina

174. Modk in hot rompenplon een onderscheld tussen rampan die met de eigen orgonisotie 
voor pubD^svoorflchNng op lokocd en regionool niveau crfdoende kan worden begeleid 
en rompen woorUJ dit niet het gevol is

Sommige rampen kan een organisatie op het gebied van publieksvoortk^ting niet op lokaal/regionaal 
niveau aan. Het nu nog veelal aangehouden onderscheid in reactietijden bij een ramp lijkt minder 
zinvoi dan een inschatting te maken van de te verwachten omvang van een ramp. Daarbij moet wei 
worden gesteid dat spedfiek moet vmrden gekeken naar het voortichtingsaspect van een ramp. Een 
ramp kan wellicht wat betreft opvang van gewonden en identificatie van vermisten heel goed op 
lokaal/regionaal niveau kunnen worden opgevangen, maar kan wat betreft pubiieksvoorTtchting toch 
heel duidelijk alles in zich hebben om een enOrm media-event te worden en daarctoor het accent te 
leggen op crisiscommunicatie. Het gaat daarbij veelal om uitstralingseffecten, die de uitgaan boven de 
lokale competenties en effect hebben dp diverse beleidsterreinen (voorbeeld: vuurwerk opslag In 
Necteriand, milieunormeringen, etc.).
Het te van groot belang om op de hoogte te zijn van het aanbod van buiten de e^en organisatie. 
Omschrijf cfit in het rampenpian en laat geen misverstand bestaan over wat het aanbod inhoudt, hoe 
zal worden samengewerkt en wat de consequenties zijn voor de "normale" organisatie. Hierblj kan 
gedacht worden aan een call centre of aan extra voorlichters etc., maar bijvooibeeld ook aan 
samenweiking met lokale en regionaie pers en vrijwiliige^rganlsaties en belangengro^n.
Bij de inzet van een call centre moet worden bedacht, dat - zeker ate getroffene van een ramp - men er 
niet op zit te wachten om telefonisch van het kastje naar de muur te worden verwezen. Het te sterk aan 
te bevelen een frontdesknummer te hanteren, waarbij 1 nummer toegang geeft tot alle soorten 
informatie (denk aan: vermisten, hutevesting, materi^le regelingen, doorverwijzing naar psycho-eociale 
hulp etc.). Bellers zouden dan via een keuzemenu bij de julste persoon c.q. afdeling terecht moeten 
komen om de door hen gewenste informatie te ontvangen.
Verbinding met lokale en regionaie pers te van groot belang: zij zijn op de hoogte van de lokale 
omstandigheden en zijn zeer betrokken. Per regio en gemeente dient goed in kaart te worden gebracht 
met welke zender of welke krant de gemeente wil samenvirerken. Tevens diertt vooraf voor beide 
partijen ktip en klaar te zijn wat men over en weer verwacht. Daar waar in de ene gemeente of regio 
samenwerkingsverbanden zeer voor de hand liggen, kan dat in andere deten van het land nog wei 
eens lastig liggen.
Ten siotte blijkt al snel bij een ramp van een omvang als de Vuurwerkramp dat het aanbod aan hulp 
enorm te. Van alle kanten wordt hulp geboden: vaak is deze hulp zeer welkom, maar soms Is het 
moeilijk het overzfcht te bewaren. Het te van groot belang om als gemeente op de hoogte te zijn van 
alles wat er buiten je gemeenteti^e organisatie vatt te haten;
Want jutet wanneer een GCC getroffenen zo direct niogefijk wil benaderen zal het GCC goed op de 
hoogte moeten zijn van bestaande netwerken en hiervan optimaal gebruik moeten maken om je 
doelgroepen te bereiken.

) 75. Er moot een kmd^ipre pool von crtsisc<Mnmunicahe-speciatlsfen worden gevormd.
Het nationaal vooiUchtingscentrum zou bij een ramp waarbij een behoortijke media-aandacht en/of een 
behooriijke taak op het gebied van pubiie^csvoorrichting wonS voorzien onmiddellijk een ploeg 
vooritehters ter assistentie moeten aanbieden. Het gaat daarbij niet om een verzameling inr^iduele 
voorlichters maar meer om een Ingespeeld team. Zij moeten in samenwerking met de lokale 
voorlichters de voorlichting uitvoeren en het beleidsteam advteeren op communicatiestrategisch 
gtiJi^J.
Een dergeiijk team zou moeten bestaan uit voorlichters met bewezen kwaliteit en ervaring op het 
geUed van crisiscommunicatie. Aanbevolen vw>rdt een groep voorlichters te vormen die spedaal voor 
deze taak worden voorbereid.
Daamaast zou er bij elke ramp van enige omvang twee d drie strategische crisiscommunicatie experts 
moeten worden vri^emaakt die zk^ in eerste ir^tantie niet bezighouden met de operationeie zijde van 
de voorlichting, maar jutet zo snel mogelijk voorzien in een uitgevrerkte strategie waarin voor de 
belangr^e eerste dagen na de ramp wordt ingesF^U op alle thema's die aan de orde kunnen komen. 
Zij moeten de "opperbevelhebber” in de vorm van de burgeme^er en zijn beleidsteam zo kunnen 
a^iseren dat binnen een zo kort mogelijke periode de initigle reactieve voorlichting kan worden 
omgezet naar een pro-actieve voorlichting. houden zich o.a. bezig met het analyseren van aHe 
ultingen van de pern (media-anatyse) om zeer spedfiek advies te kunnen geven aan het beteidsteam. 
Hoewel het zeker aan te bevelen te de voorlichtteg "te laten dragw" door (te verantwoordeli^ 
bestuurcfer (everitueel b^gestaan door een vervanger), zullen persconferenties altijd ckxir een derite
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moeten worden geletd. Oe eerstverantwoordelijke dient tijd en rust te hebben om zich te corx^treren 
op de vragen en antwoorden, zortder zich te heaven bemoeien met de regie. Hij of zij, die de 
persconferenties leidt, voert ook de regie, bepaalt de aan te houden structuur en stelt de tijd en de 
mogelijkheden vast die open blijven voor vragen. Oe in Enschede gekozen structuur van 
persconferenties op vaste tijden heeft gezorgd voor helderheid.

176. Interne communicatie v66r exteme communfeotte.
De afdeling communicatie moet, als ware een extra doe^ro^, de uitvoerende instanties, de mensen 
in het veld, kortom iedereen die met de organisatie rond de ramp van doen heeft. voorzien van alle 
exteme communicatie. voordat deze informatie naar buiten gaat. Hoewei voor bepaakJe 
functionarissen in het vekj zal geiden dat zq eerst een bepaalde taak kunnen uitvoeren. nadat zij 
daarover van het juiste besiuit op de Juiste wijze op de hoogte zijn gebracht. gektt toch dat algemeen 
naast lijncommunicatie grote behoefte bestaat aan communicatie over informatie die extern gaat. Het 
gaat er niet om de hidrarchische Iqn te doorbreken. maar het is van groot belang dat alle hulpverleners 
een algemeen beeld hebben van wat er speelt. Het mag niet zo zijn dat getroffenen beter op de hoogte 
zijn van wat er speelt dan de uitvoerende instanties. Hulpverleners moeten te alien tijde in staat zijn 
mensen op een goede wijze door te verwijzen. Hierbij kan Intranet het medium zijn binnen de 
gemeentelijke organisatie. Extranet het medium richting opvangeentra en allerlei vormen van 
telecommunicatie het medium naar ’Veldwerkers’’ toe. In ieder geval dient zo dicht mogelijk bij de 
leHeli^e uitvoerders een informatiebron beschikbaar te zyn, waar de laatste stand van de 
ontwikkelingen en de besluitvorming op ieder moment opvraagbaar is.
Het afspreken van protocoRijden kan helpen om ervoor te zorgen dat er genoeg tijd is om 
bevelsinformatie uit te wisselen, maar zorgt er niet voor dat hulpverleners een ”all over view” krijgen op 
hetgeen speelt bq de getroffenen.
Ook de gemeenteraad moet op de hoogte worden gehouden als ware het een extra doelgroep.

177. Intemef en nieuwe vormen von telecommunicatie moeten onderdeel uitmoken von een 
draolboek voortichtlng von een rampenplon.

Een rampenplan kan niet meer zonder "een Internet hoofdstuk”. Er moet niet aileen worden nagedacht 
over welke informatie via Internet kan worden ontsloten, maar vooral ook over hoe getroffenen 
hiermee hun voordeel kunnen doen. Getroffenen <^e niet (meer) in het bezit zijn van een eigen 
mogelijkheid om het Internet te gebruiken dienen op een of andere manier in staat te worden gesteid 
om de door hen gewenste informatie snel op te vragen. Met de huidige en toekomstige mogelijkheden 
op het gebied van telecommunicatie ontstaan vete aeatieve manieren om getroffenen te registreren 
en te benaderen met kiformatie. Gedacht kan worden aan het uitdelen van prepaid teiefoons aan die 
groep mensen die je snel wil kunnen bereiken. Het plaatsen van intaoetzuilen bij de opvangeentra. 
Daarnaast kan. zoals reeds besproken. Internet in combinatie met nieuwe 
telecommunicatiemogelijkheden uiteraard bijdragen aan een snelle interr>e communicatie.

178. Een rampenplan gaat niet alieen over processen en organisatie. Ook het te voeren 
beleld ter zake van voortichting mo^ in het droalboek voorllchtirtg van een rcsTH}enplan 
worden verwoord.

Goede voortichting staat of valt met een concreet beleid en strategic. Rampenpiannen bevatten over 
het algemeen zeer gedetailleerde uitwerkingen over alarmering, organisatie en processen. maar geen 
uitwerking van de te hanteren communicatielijn. Ook deze ramp heeft nog eens onderstreept wat echt 
belangrijk is; openhekf. betrouwbaarhekj en zeker vlak na de ramp: zorg.
Omschrijf in het rampenplan eenduidige en concrete doelstetlingen ten aanzien van communicatie. En 
-heel wezenlijk - zorg ervoor dat deze doelstetlingen bekerKf zijn bij de betrokken instanties en 
mensen.
Besteed in oefeningen specifiek aandacht aan het communcatie-aspect van een ramp, want de 
hulpverleners ter plaatse zijn als het ware het visitekaartje van de organisatie. Wees er bewust van dat 
houding en gedrag van hulpverleners wezenlijk bijdraagt aan het beeld dat getroffenen h^)ben van de 
wijze waarop de opvang is gereg^.
Geef elk deelproces een eigen communicatieparagraaf. Op momenten waarop nog geen mogelijkheid 
bestaat om met zekerheid bepaalde Informatie wij te geven, kan nameli^ onrust worden weggenomen 
indien een vwm van "jxocesinformatie" wordt vrijgegeven. Communiceer openlijk over hoe wordt 
gewerkt aan het verkhjgen van de juiste informatie. Geef weer welke procedure eerst zal moeten 
worden doorlopen eer betrouwbare informatie kan worden vrijgegeven en geef hierbq een 
tijdsinschatting. Als je in je rampenplan al aangeeft welke Informatie over een deelproces voor 
getroffenen van belang kan zijn, hoef je daar in ieder geval niet lang over na te dertken.
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In het verlengde hiervan kan een eendukftge uitleg over begni:^)en die worden gebruikt veel onrust 
wegnemen. in de evaluatie van het CRIB, die in opdracht van de gemeente is uitgevoerd wordt 
bijvoorbeeld de navotgende aanbeveling gegeven. Maak een pnderscheid tussen vermisten en 
gezochten. Vermisten zijn personen waarvan ook na navraag nog geen spoor is gevonden. Gezochten 
zqn personen waamaar is gevraagd door verwanten, vrienden, kennissen, maar naar wie nog geen 
navraag is gedaan.

%
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Rapport 12 Bevolklnaszora

179. De voorbereiding op de bevoildngszorg bij grootschaitge inddenten dient op eenzeifde 
professionele wijze binnen de gemeente te worden opgepakt als de andere gemeentelijke 
kemtaken. wil in de eerste pteats zeggen dat vooraf het zorgniveau meet worden benoemd in 
termen van kwantiteit en kwaliteit dat de gemeente bij grootschalige inddenten wil kunnen 
garanderen. De voorbereiding op een dergelijk benoemd zorgniveau kan dan daadwerkeiijk 
worden getoetst.

180. Richt de gemeentetijke calamiteiterrorganisatie in als een (lexibeie taakgeorignteerde organisatie. 
Dit betekent dat verantwoordeiijkheden gespreid moeten worden en personeel daarvoor opgeleid 
en geoefend. Draaiboeken moeten dan tenminste in overeenstemming zijn met de gekozen 
organisatievorm. Partners in het zorgverteningsproces bij grootschalige inddenten moeten 
derhalve ook bij de planvorming betrokken worden.

181. Uit kwaliteits- en etfidency-oveiwegingen vercSent het aanbeveling bepaalde aspeden van de 
zorgverlening bij grootschalige Inddenten (boven)reglonaal te organiseren. Dit betreft met name 
die aspecten van de bevoildngszorg waarvoor spedalistische kennis en kunde vereist is. Te 
denken valt bijvoorbeeid aan de (codrdinatie van de) registratie of de planning en codrdinatie van 
de zorgverlening na de eerste nooftopvang.
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Rapport 13 Artoeldsinspectie

183. AcMsering mfflauvwgunnlng
De brancfweer Enschede heeft geen formele adviestaak in het kader van de verlening van 
milieuvergunningen. Praktisch gezien wordt zij nagenoeg niet ingesc^mkeid voor advisering. 
Aanbevoten wordt om structureel de codnSnatle en de samenhang tusaert vergimnirtgverlening 
door gemeMteliJke en provtndale dlensten en de preventleve en repressieve zorg vm de 
brartdweer te borgen.

184. Preventleve token
De preyentief ing^c^e capac^^ van de &^edese brandweer is niet op het gewenste niveau. 
Vergunningvertening, adviserlr^, ori8ntatie-/controi^zoeken, het maken van aanvaisptannen en het 
in kaart brengen van de werkelijke repressieve risioo's vragen om een grotere personele capadteit. 
Om de ontatane achteratand In preventleacthfltelten In te kunnen lopen en ‘up to date' te 
houden erordt aanbeaolen ttat de gemeentelljke overheld voldoende cepaeltelt voor de 
brandweer beachikbaar atelt

185. Risico's in het verzorgin^gebled
De concept-ri&e van de brandweer Enschede bevat niet de concrete risico's van het 
verzorgir^sgebied. maar een b^chrijvir^ van de algemene risico's met betrekking tot het repressief 
optreden. In- en exteme gevaarsignalen afkomstig van de vergunningtrajecten en de AVIV- 
inventarisatie warden niet in de (Arbo) ri&e gebruikt.
Om de concrete rlaico'a In het verzorgingagebled op tie Julate wljze In beeld te kunnen brengen 
en te g^mrlken voor het prevendef en repreaalef optreden vrordt aanbevoten om te Mezen voor 
een Integrate analyae van da rialco “a. Het ligt voor da hand omderlie Mervoor ala bmla te 
gebrulkm.

186. Mstcoinventarisatie a •evokJONe volgens de QAB-2 methode
Risico's tijdens het repressief optreden van de brandweer moeten door vooraf getroffen maatregelen 
zoveet mogelijk zijn t^rigegaan. De SAB-2 methode ridtt zich ook op deze preventleve taak. 
Ondanks toepassing van deze methode blijkt uit de concept-ri&e van de Er^hedese brandweer dat 
diverse knelpunten in versdiiltende stappen van de veil^heidsketen onderbelicht biijven- bn vioeit 
voort uit de systematiek Van vraa^elling; waarbq niet diep genoeg op de problematiek wordt 
in^aan.
Aanbevoten wordt om de ISAB-2 methode zo Into richten dat door middel van gedetallleerde 
vraagatelling een duldelljk beeld ontataat van de feltelljke atand van zaken met betreMttng tot 
de vijfatappen In de velllgheldaketen.

187. Bestiljding vuurwerkbforKt
Het verloop van de brand bij S.E. Fireworks heeft zich niet volgens het vooraf inges^tte maatgevend 
scenario felle brantf voltrol^n. Waarom de brand resutteerde in heftige explosies is in onderzoek en 
valt momenteel niet aan te geven. FeK is dat de ingezette brandw^rlieden door de onverwachte 
brandontwikkeling en explosies werden verrasl.
un de door de IBR uitgevoerde quick scan biJ alte brandweerkorpsen met grote 
vuurwerkopslagpiaatsen binnen hun verzorgingsgebied (zie rapportage IBR) blijkt dat (te opvattingen 
over brandbestnjding van een vuunweikbrand sinds (te ramp in Enschede tot op heden ntet of 
nauwelijks zijn gewQzigd.
Aanbevoten wordt om bIJ een eventuete melding van een vuurwerkbrand, In elk geva! voor die 
altuatlea waarblj evenementenvuurwerk betrokken la, vooralanog uit to gaan van het 
maatgevend acettarto 'Bxploale'

188. Prevantto vuurwerkbecHJven
Er zijn nog geen definib'eve condusies met ttetrekking tot het ontstaan en de verspreiding van de brand 
In het bedrijf te trekken. Wei kan in algemene termen gesteld worden dat de getroffen preveiitieve 
maatregelen in het bedrijf onvokteende waren. Zij hebben zeker niet bijgeckagen aan een beheersing 
van de rteico's, en d^haJve ook niet aan de inzet van cte brandweer tijctens de repressie. Uit de near 
aanleiding van (te ramp gehourten quick scan van IBR voIgt dat in de mee^ gevallen afstemming 
piaatsvindt tussen de vergunningverteners en de plaatselijke brandweer. Onduhtelijk is of de 
beheersing van de risico’s hiermee voldoende Is geregeld. Eerste richtlijnen vanuit het ministerie van
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VROM inzake de Of»lag van consumentenvuurwerk en professioneel vuunwerk zijn per 8 november 
2000 aan onder meer de besturen van gemeenten en van de regionale brandweer gezonden. Een 
meer definitieve regelgeving wordt in 2001 venvac^t.
Aanbevolen wordt dat brandwaerkorpsan In gemeonten met vuurwarkopatag op basis van daze 
eersfe rtchdljnen en overige Infoimatle actlef betrokken warden een bijdrage te leveran aan de 
te treffen preventleve maatregelen In dSaze vuurwerkbedrljven. NIetalleen vanulteen 
doelbeffemte baheersing van de risico’a voor die brandweer zett Qtll evantuael represslef 
optreden, doch tevenavanult een be^hermlngsbehoefte voorextemen.

189. Aonvo^jkiimm / bereOcbaorh^ddcoaiten / bevetvoerderskoarten 
Uit de quick scan van IBR komt naar voren dat ca. 75% van de betreffende brandweerkorpsen 
niet over een aanvatsplan of bereikbaarheldskaart beschikt van de in hun verzorgingsgebied 
aanwezige grote vuurwerkbedrljven.
In 1999 heeft de Arbeidsinspedie het landelijk Tnspectie project 'Brandweer'gehouden waarbij circa 
120 gemeentelijke brandweerkorpsen zijn bezocht Uit de resuttaten ervan blijkt onder anrfere dat circa 
62 % van de kor(»en niet beschikt over (gear^aiiseerde) aanvalsplannen. 
in t998 heeft het CCRB een brochure uitgegeven over modelaanvalsplannen en 
bereikbaarheidskaarten.
Oe status van deze brochure is onduktelijk. Er staat niet beschreven wanneer een aanvateplan nodig 
is, en in welke situatie volstaan kan wortten met een bereikbaarheidskaarl. De brandweerwetgeving 
legt hiervoor geen verplichtingen op.
De Enschedese brandweer heeft in overteg met de bevelvoerders en ploegchefs gekozen voor 
bevelvoerderskaarten. Beveivoerderskaarten zijn beperkter dan aanvalsplannen en staan als zodanig 
overigens niet beschreven in de CCRB-brochure.
Aanbevolen wordt om criteria te ontwikkelen voor objecten waarvooreen aanvalsplan, 
berelkbxrdieldskaart en/ol een bevelvoerdersikaart nootteakelljk Is.
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BRANDWEER reglo

Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelatias 

. t.a.v. het hoofd van de inspectie 
brandweerzorg en rampenbestrijding

3r.

2500 EA Den Haag

: ibr2000/103474 
: ME/rapram
: concept rapporten inspecties

Uw kenmark 
Ons kenmerk 
Onderwerp Hengelo, 27 december 2000

Geachte lageBB—.

Hierbij vraag ik uw aandacht voor het volgende.

Op 22 december 2000 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van uw 
inspectie, de officieren van de eerste uren en de I, psycholoog.e

De bevindingen van dit gesprek zijn zodanig dat heroverweging dient plaats te vinden ten 
opzichte van hetgeen verwoord staat in de concept rapportage bron- en effectbestrijding van het 
Nibra d.d. 5 december 2000. Het gaat met name om de passages in hoofdstuk 1, paragraaf 3.2 
en hoofdstuk 2, paragraaf 3.2.
Terzake verzoek ik u 
herschrijven.

opdracht te geven genoemde paragrafen teF.e

Voorts deal ik u made ervan uit te gaan dat de Commissie Oosting ge'i'nformeerd wordt over de 
feitelijke ontwikkeling aangaande daze en andere clusters zodat deze commissie haar onderzoek 
kan baseren op de meest recente gegevens.

Ik rteem aan u hiermede voldoende gemformeerd te hebben.

QgecTttBnttr'v... 
^^teur ^oiohel

Ho «• .
e Brand wear Twente,de

JVA .

10.2.e . 0 2 JAN 2C31I .•k..

8«hand«td door : j| Q' 2 e 
Doorkietnummar ; ||0 2 e 
Biilaoan ‘ ^
E-mail adTM
PoBtaeras Pottbus 1121

7$50BC Haneato

]
Bazoakadras OammarBway SS 

7SS6 BN Hangalo
Talafoan (0741 2S63333 
Talafax 10741 2S63310 3
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Otium
11 dacambcr 2000

On* k*nnMr1(

Wad
Oe begeleidingsformulieren behorende bij cluster 4 en duster 10 zijn bij de votige 
zending niet meegestuurd en worden zij ook bifgevoegd.

Ivan!

Tevens e de algehele planning van de procedure hoor en wederhoor 
toegevoegd.

Tot slot ontvangt u de verslagen van de bespreking van cluster 11 en de 
rapportage van de Al van 14 december 2000.

Indian u nog vragen heeft, gaame contact opnemen Ttet

HET HOOFD VAN DE INSPECTIE 
BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING. 

./. ------ ------



\^veri|ssel
Eenheid BestuuHijke Aangelegenhed«n

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatics,
0.2,el^ Pottadm

ProvtncK OveniMcl 

Pofibut 10078 

8000 GB Zwotk

>
oofd van de Inspccoe Brandwecizorg en Kampenbcstniding,

Postbus 20011
2500 EA s-GRAVENHAGE

Telefoon 0)8 42) 2) 2) 

Tek&)«0)8 422 »)6 »9

Uw briet 
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Ons kemrwrk 

BA00/)«I6

Datum 

04 01 2001

Uw kenmerk 

IUR2000/I01480

Doorkxsnummcr 

42) 18 )4

Inlichttngen bit

fl0.2.e I
Bitlagcn

1

Onderwcrp

Conccptrapporten inspectics inzake vuurwerkramp Enschede.

'j««chte f|0.2.e >
Bij brief van 21 december 2000 hecft u de conccptrapporten van de acht rijksinspecties over de 
vuurwerkramp in Enschede aangeboden aan het college van gcdeputeerde staten van de provincie 
Overijssel en haar in de gelegenheid gesteld hierop te reageren, voor zover het feitelijke onjuistheden 
betreft.
Graag maken wij enkele opmerkingen over twee van de rapporten. Deze opmerkingen treft u aan in 
de bijlage bij deze brief.

Hoogachtend,^^

110.2.e

ra Eenheid Bcstuurlijkc Aangelegcnheden
Men rt i'crjrii^nsbfe 

mt/entiatr i.ntiKt e:i
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Zwolle

Het pfovaicichuia is vanaf hei NSniatioA beteikbatf 
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B^lage bti brief van provincie Overyssel BA 00/5616
betreffende Conceptrapporten inspecdes inzake vuurwerkramp Enschede

Rapport Ateemene interdlsciolinalre codrdinatie van de bestriidine.
versie 20-l^2000

Op pagina 82 staat hei volgende:

“Op zaterdag word! omstrecks 1730 uur hei beleidsondensteunende deel van het PCC in weiking 
gesteld. Het operaiionele deel is cuak de dagen ema niet geacliveerd. Op zaterdag omstreeks 18.00 uur 
is het PCC door slechts een fiinaionaris. het hoofd PCC. bemenst Tijdens het onderzoek geeft deze 
aan dat er al geen tijd was om de aanvragen voor bijstand “netjes te verwerken”; dat moest 
gelmproviseerd gebeuren."

Dit is niet geheei juist;

De commissaris van de Koningin was om ongeveer 16.55 aanwezig in het PCC.
Wij spreken in het PCC niet over een operationeel deel. Er is alleen een beleidsondersteunend deel 
(bestaande uit hoofd PCC en enkele andere beleidsmedewerkers en eventucel medewerkers voor 
bijvoorbeeld verbindingen). die een eventuele beleidsstaf ondersteunen.
Er staat dat het PCC om 18.00 uur slechts dcKn* Hn functionaris is bemensd. Dit is niet het geval: ook 
de kabinetschef was aanwezig. die je in dit geval kan zien als deel uitmakend van het 
beleidsondersteunend deel.

Rapport Geneeskundige Hulpverlening gctroffenen vunrwerkramp Enschede van de Inspectie
voor de Gezondhcidszore d.d. 13 decembcr 2000

1.
Op pagina 126 wordt gesproken over het provinciaal spreidingsplan. Hierbij wordt aangegeven dat er 
volgens het Provinciaal Spreidingsplan 8 standplaatsen zijn (zeven AAD Oost en £6n Diepemaat).

Dit is incorrect.

Het spreidingsplan zoals dat 21 mei 1999 door GS is vastgesteld voor de regio Twcnte heeft in 
totaal zeven st^plaatsen (zes AAD Oost en i&n Diepemaat). De standplaatsen zijn gevestigd in 
Enschede, Hengelo, Almelo, Oldenzaal, Nijverdal, aan de A! bij afsiag 28 en in Haaksbergeh.
De AAD Oost heeft twee jaar de tijd gekregen om het nieuwe spreidingsplan in te voeren. Ten tijde 
van de vuurwerkramp was het nieuwe spreidingsplan nog niet helemaal uilgevoerd.
Het oude spreidingsplan bevatte 10 standplaatsen (negen AAD Oost en i€n Diepemaat).

Op 13 mei 20(X} waren de standplaats in Eibergen, Rijssen en Goor gesloten. De nieuwe standplaats 
aan de A1 afsiag 28 was in gebruik genomen. Op het moment van de vuurwericramp waren er dus in 
Twente acht standplaatsen in gebruik.

Het aantal ambulances van 21 is wel correct.



2.
Op pagina 128 wordt geschieven dat de ambulancedienst van de RAV Usselvecht BV de beschikking 
heeft over vijf ambulances en vtjf pikeiauto’s.

Dit is incorrect.

De paraatheid van de ambulancezorg in de regio UssclVecht is als volgt:

Standplaats regb UsselVechi minimum maximum
• RAV rjsselVechtBV

5 71 Zwolle
2 22 Kampen

223 Hcerde
224 Raalte
225 Steenwijk

• Ambulancedienst Hardenberg
BV

226 Hardenberg
2 27 Ommen
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inzake vuurwerkramp Enschede

Gcachte ff0.2.e

Bij uw bovengenoemde brief zond u ons een twaalfta! concept-deelrapporten inzake de vuurwerkramp in 
Enschede op 13 mei 2000 toe. Wij hebben kennisgenomen van dcze ojncept-raf^rten. Tevcns hebbcn wij 
kennisgenomen van de beoordeling van de concept-raf^rten - voor een belangrijk deel in een eerdere versie • 
door de gemeentelijke leesgroep en van de uitkomsten van de bespreking van deze concept-rapporten door de 
leesgroep met de betreffende inspecties.

In aansluiting daarop hebben wij evenwel ten aanzien van een aantal van de concept-rr^jpoiten nog diverse 
opmerkingen. Voor die opmerkingen verwijzen wij naar de bijlage bij deze brief. Wij vertrouwen erop, dat 
deze alsnog in de rapporten zullen worden verwerkt.

Verder merkcn wij op, dat op het moment van versturingsgereed maken van de concepten die wij nu van u 
ontvingen, de bespreking van de concepten n^t de gemeentelijke leesgroep en met de leesgroep van de 
brandweer nog niet was afgerond dan wel de uitkomsten daarvan nog niet voUedig waren verwerkt. Daarom 
hebben wij niet voor alle concepten kunnen (laten) nagaan, welke aanpassingen zijn aangebracht. Wij hebben 
evenwel goede nota genomen van de mededeling in uw brief, dat "de overige reacties (..) conform de afspraken 
met de leesgroep (zullen) worden aangepast in de definitieve versies".

Bij de instelling van de Commissie onderzoek vuurwerkramp hebben de betrokken bewindslieden, het 
provinciebestuur en ons gemeentebestuur de wens uitgesproken, dat er een integraal onderzoek naar de 
oorzaak, de toedraebt en de bestrijding van de ramp wordt verricht, dat de gebeurtenissen voor, tijdens en na (k 
ramp in onderlinge samenhang worden onderzocht en dat daarbij het optreden van alle betrokken overheden 
wordt betrokken. Weliswaar is dit niet de formeie opdracht die aan de onderzoekende inspecties is 
meegegeven, maar wij vinden het in de rede liggen ook het totaal-resultaat van de inspectie-ondeizoeken nog
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eens in dal licht te bezien. Over onze bevindingen op dat punt zuUen wij ons bij afzonderlijke brief nog tot de 
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties richten.

Hoogachtend,

;r en Wethouder» van Enschede," 
L de Murgemeester,

I0.2,e 10.2.e
0 ■ (jjnrRGST(A.H.P.

1 bijlage




