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UUiA V ^ V OatTua X4-raQi-2uuo
Bladxir 3KaXlonaai coordlDacle Centu^iun Bappo^ berlcht

13-mel-2000 19:04OpesstaandBar

13«Rel-2000 19:04 XI.PD: aanmeldln? explosle vuuzverkfabriek
c»yj /S' ZC

Om 16.40 uur maldt KLPD/BBC dat er een explOBia heeft plaatsgevondea in can 
vuurwerkfabriek in Enschede. Tlestallan gavondsn en ook doden zljn niet Utt begesteld. Er is L peloton ME opgepiept en 

and.
sluitcn. Het rampenplan ia in werklng 
2 pelotons JHJ brandweer leveren bijst
16.45 uurDOC op dc hpogte gesceld.

16.SO uur inspeocie BBrandveer op de hoogta gesteld. en gevraagd om Informarle 
te varifiexen.
16.55 tot 17.55 uur geprabeexd om kabinat CdK Overijssel te spreken te krijgen.

gesproken. VWS meldtOmstreeks 17.30 uur VROM/ jofi'S’n en VWS «f2n —dat zij het telefoonteam gaan opstarten.VWS had de informatie dat ex 10 tot lOO-tallen gewondcn zoudeo zijn. Er is veel 
paniek en chaos.

C ia berelkbaar op
3 naar de stand van zaken. dzt. kgg. Hij gaat fygg0» 17.40 uur vraagt kZ jgj 

I—i informeren.n
17.,« uur
RCC Twente meldt zicb. Burgeir.e©star Knip van Almelo ia codrdlnerond 
burgomeester en hij zitt in RCC Twente
JoTa"/ meldt dat er sprake zou zijn van 100 doden en evenzoveel gewonden. 2compagnleen zijn al bijstand aan het verlenen. Trauisateaitsvan Dultsland en

2^mRfenrdai!i vJJn al onde^^p
'fy'17.55 uur

Voox het cerat contact gekregen met PCC Ovcrljssel. ^ meldt dat hij
berelkbaar is via het PCC nummer:
100 doden is niet bekend blj het PCC~zXj‘ spreken van 10 tot 15 doden vaaronder 
4 brandweermannen. 100 gevondea Is wel mogelijk.
,1^^lt^mpment^‘hebbea de non aaan concrete bll&ta.-idsversockeD.
>'I8TO-0“Truf~ ■ ■

r______binnon gekregen voor Enschede. Hij vervijst tederaen door naar het NCC.
Er komen verzoeken blnnen voor ambulance,
Ozz. kgg. datdat niet via het NCC gaat.Defenalc kan eventueel transport regelen voor lichtgewonden of een vllegtuig en 
zo veel gewonden over brengen via Soesterberg naar Utrecht en natuurlijk kunnen 
zij ook personeol lavaren.

van OCBC meldt dat er al verschillende bijstandsverzoeken heeft

If ' uur
—'i meldt zicb. Hij vraagt of Dafaasie gewondenbakken kan klaar z'c....en op standby. Dit is transport voor licht gewonden. verder heeft hij geen 

concrete bijstandaverzoekan.
bzz. geprobeerd het dodental 100 te verifieren.

r~''-— --- i oveldt dat het om enlge tietalien doden gaat dus 100 is nieturt te sIuTtenT^en heeft taomenteel geeo overzicht.
16.08 uur
dzs. aan Defer.sle gevraagd hoeveel en om hoelaat zij gewondenbakken in bijstand kuncen leveren. Graag stand by zetten.
18.10 uur
n^~^1 r—
18.15 uur 

18.15 uur
Kinister De Vries belt en vraagt om informatie. Dzr. kgg. Laatste svz en 
aangegeveo dat het nog allemaal onbevestigde berichteo zijn.
De minister wll graag over IS minuten verder geinformeerd te wocden. Hij is berelkbaar op zijn GSM.
18.15 uur
laspectie Brandveer meldt dat hij met moeite Informatie Jean krijgen omdat er 
K3SARP1015

meldt dat jiS,2li minister de Vries heeft gelnformeerd.

j van voorlichting B2K Informeert naar svz. dzz. kgg.



oaciwa ia>m8l*aQ00Blador 3nai.j.ouaAJ. uoorulna'Lxe ceacrum 
Rappojrt boxlcht

9eeD toLefooAverbinding lao^elijX la net. bet rampterrrein. 
xanpectle zal dir Brandweer Infonneren.Dzz. icgg. 4 doda brandwaexxDaooan.
18.25 uur

moldt dat or C ambulB0CQa ondexve? tijn vanult Frieoland.
18.30 uur

Brandweor neldc dat beboorlijk ziek op bed
vrangt c£ hot OverTfan ncMa. Gaat USt^— —regalea.

18.35 uur
Gescbakeld aaar bet NCC.
l#ater meldt VenW dat hlj eveatueel berolScbaar is thuis.

moldt dat zij eveatuaal bereikbaar Is voor hulp

Mj cj In Telefoon!

I(g^~s JBBC
KbPP

Elnde rapport totaal aantal bladen 3

KBSARP1015



Uatum ii-jui-iiOOO
Bladnr 1

s.*
Rapport dossier/melding/activiteit

*** Dossier : 14-itiei-2000Openstaand 5599
openbare Veillgheid 
industrieel Ongeval 
Explosie
13-mei-2000 T/M

4.28.2
FIREWORKS ENSCHEDE
30-3U1-2000

ENSCHEDE

Melding ; Afgedaan 8824 14-mei-2000* *

brandexplosie fireworks enschede alg.
< Piketverslag)
13'mel-2000 19:04 KLPD: aanmelding explosie vuurwerkfabriek

Om 16.40 uur meldt KLPD/BBC dat er een explosie heeft 
plaatsgevonden om 15.30 uur in een vuurwerkfabriek in 
Enschede. Tientallen gewonden en ook doden zijn niet uit te 
sluiten. Het rampenplan is in werktng gesteld. Er is 1 
peloton ME opgepiept en 2 pelotons brandwcer leveren 
bijstand.

Afgedaan*F Activiteit : 49886
NCC/DGOOV/ minister 
ECC minister
16.45 uur
DDC op de hoogte gesteld.
18.15 uur
Minister De Vries belt en vraagt om informatie. Dzz. kgg. 
Laatste svz en aangegeven dat het nog allemaal onbevestigde 
berichten zijn.
De minister wil graag over 15 minuten verder gelnformeerd 
te worden. Hij is bereikbaar op zijn GSM.

18.35 uur
Geschakeld naar het NCC.
13-mei*2000 22:36 Minister de Vries meldt svz
meldt plm 21.30 uur dat hij met bm Mans, OvJ en crisisteam 
heeft gesproken. Buiten de reeds bekende info: 2 uur na 
brand werd er reeds geplunderd. er zijn 98 zwaargewonden.
Hij gaat nu naar huis.
Stass de Vries gaat nog naar CdK te Enschede. 

j In Telefoon^ CTD t;
minister de Vries

***♦••***»*»»••••••*•»********•*♦**«******«****•■♦♦*»**•♦*
13-mei-2000 22:34 Infoverzoek
Vraagt naar svz. hem op de hoogte gebracht 
& C3 1^-"*—in Telefoon 
ITP.^ M

HBSARP1012



Datum ll-jul*2000
Bladnr 2

Ndtionaai. coorainatie Centrum
Rapport dossier/melding/activiteit

SG****••*•«***•*«******»*************«*********•*•*****••*•

*F Activiteit ; 49887Afgedaan
Provincie(s)
Overijssel
16.55 tot 17.55 uur geprobeerd om kabinet CdK Overijssel te 
spreken te krijgen.
13-mei-2000 23:05 Spierenburg raeldt svz.
1, geen brandweerbijstand nodig.
2. politic 3 pel ME morgen 07.00 uur, Dzz regelen Orenthe, 
Limburg Noord en Noord enOost Gelderland (operattoneel eea 
reeds voorb). melden politiebureau enschede, jttesi [
HE nu reeds aanwezig van buiten: 1 pel gelderland-Zuid. 
verder 6 hondengeleiders uit Gelderland- oost

ZTJ

In Telefoon
!lSXe
cdk Overijssel**«•***•«*••••*•**••**•*•**•***'*****'*********••««**•*•**•
13-mei-2000 23:20 Afschalen PCC Overijssel
gaat vannacht afschalen, morgen 0800 weer volledig in het 
net

In Telefoon& cn £
sgi:
PCC Overijssel
**********»»»iltHi*ir***»***************»****it*1Hr*iHt********
13-mei-2000 23:50 PCC Overijssel/ Enschede: aanbtedingen

j geeft aan dat het bt kennis heeft
genomen van de reaC teis van ^ r~~rn C3 ---)
Indien nodig zullen zLj daar zeker gebruik van gaan maken.

xeKabinet
Overijssel provincie**********************************************************

14*mei-2000 01:07 Overijssel: PCC is nu gesloten; 
morgenochtend 14/05 09.00 uur weer bereikbaar. 
normale bereikbaarheidsgegevens gelden.
ijfag—'*1 —-| In Telefoon

Kalbinet 
Overijssel provincie***♦****♦♦♦*♦***#«***♦♦*****♦♦*****♦**♦♦•♦♦**★♦*♦*♦♦**♦♦♦

'J D

*F Activiteit : Afgedaan 49888
Directie Brw& Rampenbestrijding 
info van insp.
16.50 uur Inspectie BBrandweer op de hoogte gesteld. en 
gevraagd om informatie to verifieren.
13-mei-2000 18:26 ^ j info vanuit locatie nog niet. 

gaat info vragen kan er niet naar toe; alles isWgesToten.
heeft contact met reg. commandant; Als comm, vrij heeft dan 
contact metfo^ijvia 0^ nr. bereikbaar.

s.

T en dan NCC info.
MBSARP1012



Datum ll-jui-2000
Bladnr 3

fittLi-uiiaai v^ooruinacie centrum
Rapport dossier/melding/activiteit

18.30 uur
Inspec,. Brandweer meldt dat iiSiEii [ 

BehoorlT-jR ziek op bed ligt. r*^—I
*} het over kan nemen. Gaat 1)15:5:9"

•*i In Telefoon

] vraagt of
j regelen.?gsg

BrwBrwA********************************************************

Intern s.v.z. 18.44
- 4 brandweermenden overleden
- (Pra —n —1 (tnsp.Brandweer kgg

j3cs;i- fgjj BrandweerXT.

13-mei-2000 23:11 BRW; betr. Is regiocodrdinator; indlen 
nodig kan hij mogelijk info verschaffen over structuur enz.
tel-

In Telefooncm
Mel .mmBrwBRW*♦*»*•***■•**«*********»***♦*•********•******••••»•»*•••**
13-mel-2000 23:52 Brw: aanbod liaison: 0182-5300'68.

In TelefoonKs'e '' 1

Brw
Brw
t***********************^*********************************

•F Activitelt : Miet van toepassing 49889
Hinisterie van VROM 
zie melding VROM

•F Activtteit ; Niet van toepassing 49890
Hinisterie van vws 
tie melding V\-JS

*F Activiteit : Afgedaan 49891
Directie Communicatie 
kgg
18.13 uur 
dzz"; kgg. ;3 van Voorlichting BZK informecrt naar svz.

s.v.z. MCC 13/5 18.44 uur
- Voorlichting DCOM is ragg r

^—
] telefonisch via] C3

01.25 uur
f"'* I r"~ ' KLPD, vraagt of hij in contact gebracht kan 

Worden met een persvoorlichter om een stukje preventieve 
voorlichting te regelen. Er dient dringend een omroep 
gedaan te worden aan de burgers om morgen vooral niet naar 
Enschede af te reizen. r—I [
gehad met het NOS en zij stonden niet onwelwillend 
tegenover het verzoek. f"—is bereikbaar op:
(SSS !

3 had zelf al contact

01.28 uur 
Dzz. aan
contact wilopnemen met3 5/ dir. Com. Gevraagd of zij

MBSARP1012



Datum II-3UI-20OO
Bladnr 4

Mdcxonaaj. coorainacie centrum
Rapport dossier/melding/activiteit

*T Activlteit : 49892Afgedaan
Amsterdam 
nationals rouw?
14-mel-2000 00:16 A'dam; zijn er rlchtlijnen m.b.t. 
natlonale rouw aangekondlgd;
vraag n.a..v morgen opendag Opympisch stadion te Amsterdam; 
is het gepast om dlt door te laten gaan; nvavraag in 
opdracht van burgemeester en dir. stadion.

3 doorverbonden met C
In Telefoon

dzz ii^ f-3 ] AZ.
tt—C-3UilO 2.e J

CD &Xabiner-^ r~i
Amsterdam gemeente**«*•*****«•*****««*******•**«****#««*«**•«**************
piket 15/5/200001.15 uur
Amsterdam, fmeldt dat alle festiviteiten van
zondag in het Olympisch stadion zijn afgelast iAnn de ramp 
in Enschede.

*T Activiteit ; Afgedaan 49899
ministerie 
rain V6W
Later meldt —Cn VenW dat hij eventueel bereikbaar is
thuis.

*T- Activiteit : Afgedaan 49900
Amsterdam
gemeente

—j f'-- ^3 meldt dat zij eventueel bereikbaar is voori%p

*T Activiteit ; Afgedaan 49912
waterschap
geen contact; nr. gegeven
13-mei-2000 19:31 Waterschap: kan RCC en PCC niet bereiken 
via nr. opgegeven in rampenplan.
Dzz nummers gegeven van PCC.
ik2§~^ In Telefoon

23.2.6Waterschap 
Enschede

•T Activiteit : Afgedaan 49915
Rode kruis
aanbod liaison bij NCC; neen
13*roei-2000 19:50 Rode kruis: noodzaak liaison Rode Kruis 
bij NCC;
neen, nu nog geen noodzaak; info vanuit Enschede druppelt 
maar langzaam binnen.
16-mei-2000 09:04 Ned.Rode Kruis/besteding gelden giro 777 
in overleg lokale bestuurders
terug laten bellen 223 mobiel of fffU C 3

•j In Telefoon
EH

HBSARP1012



Datum ll-jul-2000
Bladnr 5

..M V » W»»*ia «t A www^ I,* 4. 14«» ^C-liUXUtU
Rapport dossier/melding/activiteit

Nederlandse Rode Kruis
**•*•*****•******•*******••*••••*******•***«*•**********•

Afgedaan*T Activiteit : 49923
LCZ
standbyoproep
13-mei-2000 20:05 LCZ: diverse malen gesemafoneerd. ggh. 
Via piketnr. ii’acge~~)

-^1 ^--- Uit Telefoon
belt terug; Standby gezet.

LCZ
LCZ
LCZ•*•*•*•*•**•«*•*****•*****•**•***«**••••*•«****•***•**•••

49924*T Activiteit : Afgedaan
TEC
explosie gevolg van actie???
13-mei-2000 20:26 BVD: navraag of er indicatie is dat om 
een ramp gaat danwel een terr. actie.
dzz aangegeven geen info dat het om een terr. actie gaat. 
indien dat zo is dan zouden we dat van BVD raoeten horen.
fe-f--*-) In Telefoon

BVD
BVD
26*mei-2000 12:22 BVD/ Instellen Cie Costing: geen dreiging 
geconstateerd.
^ r'~~^ geeft aan dat de BVD geen dreiging
Yiet tegen de instelling van de Coramissie.
Ook ten aanzien van de (tii:sg r**"—i 
dreiging vastgesteld.
e.e.a. was reeds eerder deze week op verzoek van C 
3^^ bekeken. Hetzelfde bericht is al reeds door BTO
aan bem teruggemeld.

5 } is geen

—j In Telefoon
M.BVD
♦•*****•*•**•*•****••*******••****•******•**»••**»•*»**»*
16-mei-2000 09:24 CRl/brief mbt explosie Enschede uit 
Duitsland geen bijzonderheden
iiSS'e*^ geeft aan dat het mogelijk wel handig is om brief door 
te zenden naar het onderzoeksteam Enschede
1^:?^ In Telefoon
[MS U CjD'BRZ 
KLPD/CRI
19-mei-2000 13:50 CRI: betrokkene (mutatie Enschede) komt 
niet voor in de systemen van de CRI; geen dreiging.

In Telefoon
ira.2.e ' 1
CRI
DBRZ
19-mei-2000 15:11 RID Twente: maatregelen voor Stille tocht 
en daarna.
doorverwezen naar PCC. Geeft aan als dat gebeurd dat hij de 
burg, aangeeft dat NCC niet meewerkt.

HBSARP1012



Datura ll-jul-2000
Bladnr 6

i«awxwiioci4. wt.^j.ux£iaLXt: ceULlUItl
Rapport dossier/melding/activiteit

] dat pbv op afstand 
), MP

r----i geeft door aan ifS'aiin [
(ultgevoerd door DKDB) ttjdens de tocht voor gSISin r 
en daarbtj wordt ook fo^ r—i meegenomen.
Na afloop zal pbv worden ultgevoerd door DKDB bij de burg, 
en woonhuls perm, toezicht (niet opvallend) door lokale 
politic.
PVO conform de geldende beveiligingsmaatregelen.

In Telefoon
If5^:e 3'
RID
RID Twente*************************************•••***•**•*<»*******•
19-mei-2000 15:24 BVD:, demonstratie begeleidingsgroep; 
aangegeven info via Buza 
Dir. pol BZK is doorgekomen.
Betreft een Ind. organisatie waaronder Japanse ereschulden 
en andere organisaties. De org. is voorbereidingen aan het 
maken voor het bezoek van Japanse keizer.

1 dir. Azid naar] C

heeft het uitgezet maar contact persoon in niet 
aanwezig. komt er op tcrug. in iedergeval maandag 
tijdens/voor de tec.

---In Telefoon
ffg^l-----^ &
BVD
BiZa roinisterie**«••«*••**********•**•*•*•••******•*••*••**•**•*********
ig-mei-ZOOO 19:45 RID Twente.; PB voor BGM Mans 
bedreiging door woonwagenvolk draw tel./schriftelijk. tav 
BGM Mans> inhoud; vanavond neet 
tocht. woonwagencentrum ligt naast een vuurwerkoplslagplats 

, 300 ton. Verzoek ora PB vioor ieder
tijdens de stille

vcan jfem 
geval vanavond.
10:57: geen schr. wel mondelinge bedreiging binnegk. door 
onbekenden bij de telefonisten gemeentehuiS/ Daarnaast is 
al een Turkse man aangehouden die met een mes binnegkomen 
op het gem. huis. gearr/. en vrijgelaten. Daarnaast Twente 
Hooligans die het gem. willen bekogelen, en Mans 
"behandelen". verhaaltje/proces wordt gefaxed naar NCC

In Telefoon
HBTe
RID
Twente

•T Activiteit : Afgedaan 50023
piketverslag
nacht 13 - 14 mei 2000
15*mei-2000 10:56 Piketverslag inzake ramp Enschede van 
zondag 14 mei 
14 mei 
01.00 uur
Informatieoverdracht van (tTfei [
Bijstand is geregeld:
3x1 peloton ME van Drenthe, Gelderland NO en Limburg N. 
dienstverband van 07.^00 tot 19.00 uur;
7 hondcngeleiders van Gelderland Midden.
De RMC Oost van NATRES heeft vandaag 50 mensen ingezet en 
zet morgen 50 mensen in ZONDER bijstandsaanvraag.

J r~1 is kortgesloten met DCBC ora 2 
koelwagens te regelen. Zij waren nog niet helemaal klaar 
raet de maten en dergelijke. Misschien moeten het er ook wel 
4 worden.
Er is VT geregeld voor MP Kok voor morgen.
Overige inforraatie is per fax gezonden.
01.05 uur

r-2.B

i'"’ , Flevoland, meldt dat gevraagde bijstand AE
geregeld is. 10 personen van 07.00 tot 19.00 uur.

M8SARP1012



Liacum li'^ui-iduuo 
Bladnr 7

w.^ <^4U

Rapport dossier/melding/activiteit

01.15 uur
Amsterdam, f--- *?/ meldt dat alle festiviteiten vaizondag in het Olympisch stadion zijn afgelast ivm de ramp 
in Enschede.
01.25 uur

vraagt of hij incontact kan komen met irSSn 
van DCBC. Het gaat over de stalling van de 

koelwagens. Dzz. het nummer van DCBC gegeven.
01.25 uur

1*^ KLPD, vraagt of hij in contact gebracht kan
worden met een persvoorlichter om een stukje preventieve 
voorlichting te regelen. Er dient dringend een omroep 
gedaan te worden aan de burgers om morgen vooral niet naar 
Enschede af te reizen.
gehad met het NOS en zij stonden niet onwelwillend 
tegenover het verzoek. iB.-gg f-*—^ is bereikbaar op;

' -

had zelf al contactCD i

5
01.28 uur 
Dzz. aan fcontact opnem'en met r—] C., dir. Com. Gevraagd of zij

'}■

01.30 uur
?3^,iCD (DD
RIT het volgende:
2 kbel/vriescombinaties, elk 20 foot lang, worden nu op een 
vrachtwagen geladen om richting Twente af te reizen. In 
opdracht van het RIT zullen de containers op vliegbasis 
Twente in Hangar 9 buiten neergezet worden.

, DCBC medlt inzake de koelwagen voor het

01.45 uur □ r—1 Buitenlandse Zaken meldt
het volgende:
de Nederlandse ambassade in Canada (Otowa) wordt momenteel 
overspoeld door telefoontjes van verontruste Kederlanders 
die in Canada wonen. Zij kunnen vanuit het buitenland het 
0800-1100 niet benaderen. De piketambenaar van de ambassade 
in Canada vraagt aan BuiZa hoe zij wel inforraatie kunnen 
krijgen.
Dzz. aangegeven dat ik dit zal navragen.

d

01.48 uur
Dzz. de vraag van BuiZa bij f
voorgelegd. Men is bezig een Internetpagina te openen. Nog 
niet bekend wanneer die geopend gaat worden.

h VWS

01.50 uur
rcD __DCBC meldt het volgende:
koelcontainers worden nu op een vrachtwagen geladen en

Zij zullen daar
de
vertrekt binnen het uur naar Twente. 
uiterlijk om 04.30 uur aankomen. Dat tijdstip is door het 
RIT aangegeven dat zij dan willen beginnen. Eventueel heeft 
DCBC nog 2 koelcontainers beschikbaar.
01.55 uur

_____ __________ j meldt dat het niet zoveel zin heeft
om een nummer van WS te geven omdat zij vanag 08.00 uur 
volledig overgaan op het externe callcenter. Nu zijn er nog 
10 lijnen rechtstreeks naar VWS maar die gaan dus ook over 
naar het callcenter. Over de Internetpagina kon ittizn

nog niet veel meer vertellen. Wel kunnen zij 
Kijlcen op pagina www.minvws.nl. Daar staat in ieder geval 
informatie over de ramp op. Ook kunnen zij de nummers 
053-4818921 of 925 proberen. Dit zijn nummers van een 
callcenter in Enschede of in omgeving. Daar zitten 15 
mensen met 3 lijnen. Hij geeft toestemming om deze nummers 
uit te geven.

__________  geeft als optie om het via het NCC te latenlopen omdat het NCC toch 24-uur per dag open is. Dzz. 
uitgelegd dat daar geen sprake van kan zijn. Het NCC geeft 
geen informatie aan burgers.
02.00 uur
Dzz. kgg. Bovenstaande informatie aan i—:—zi r;"!
meldkamer BuiZa. r~~~^ I geeft aan dathet probleem niet
alleen gemeld is door Canada. Hij heeft onder andere al 
gesproken met Berlijn, Suriname, Frankrijk en Argentinid. 
Hij vraagt of dit nummer eventueel ook aan andere

MBSARP1012
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Rapport dos sier/melding/activiteit

ambassades mg worden uitgegeven. Vzz. toestemming gegeven. 
Maar gevraagd daar spaarzaam mee ora te gaan.
02.05 uur
Dzz. nogmaals bij ______
het probeero met het bultenland. ffegi [__
dat het 053-nununer dan maar uitgegeven moet vorden.
02.10 uur
DZZ. de GSM voicemail van fe:;r1 t 
laatste informatie van
02.25 uur
Dzz. naar nummer VWS gevraagd. ^
bereikbaar via: .
04.38 uur
Het Rode Kruis heeft zich afgemeld bij het NCC via de 
meldkamer van BZK.

de aandacht gevestigd op 
geeft aan.M.

ingesproken om de 
mee te geven.

^ is ook

05.15 uur
—h, DCBC meldt het volgende probleem. Hij 

is benadeTO door NATCO over de inzet van militairon. De 
Golf'Cie {50 personen) van RMC Dost zou vandaag het 
Delta-cie gaan aflossen, Nu heeft men echter gehoord dat de 
Golf-cie vandaag ingezet zou gaan worden voor het afzetten 
van het rampterrein. Het Golf-cie is daar echter niet toe 
bevoegd. Dat mag alleen Kmar of politie doen. Een oplossing 
zou kunnen zijn dat de Golf-cie dit werk onderbegeleiding 
van politie of kmar gaat doen.
Ben ander probleem is dat het NATCO heeft gehoord dat nog 
eens extra 50 tot 60 militairen ingezet zou gaan worden. 
Defensie wil hier graag over spreken met het PCC maar kan 
ze niet bereiken. Dzz. aangegeven dat het PCC gesloten is 
tot 08.00 uur gesloten is.
05.28 uur
Dzz. met _____Hij zal contact opnemen met Defensie.

gesproken van het kablnet Overijssel.

05.55 uur
Bewaking BZK meldt dat er een fax is binnengekomen van 
Twente met het bijstandsverzoek voor 2 pelotons Kmar. Beide 
voor een dlenstverband van 12 uur. Aanvangstijd eerste 
peloton wordt niet vermeld. Tweede peloton zou om 24.00 uur 
moeten beginnen.
06.05 uur
Gesproken met DCBC, ifoVn r*—i i"-------- . DCBC geeft aan dat
de taakstelling van de Golf-cie zou worden: 
politieondersteuning en bewaking van gebouwen en 
bezittingen. Hiertoe is het Natres helemaal niet bevoegd. 
Dit mag alleen de Kmar. Een oplossing zou zijn oro de NATRES 
te laten blijven totdat zij afgelost zouden kunnen worden 
door de Kmar. Om 08.00 uur zou de oorspronkelijke aflosslng 
gaan plaatsvinden.
Dzz. aangegeven dat ik zojuist een bijstandsaanvrag vanuit 
regiopolitie Twente heb ontvangen voor 2 pelotons ME van de 
Kmar. Dzz. aangegeven dat ik de aanvraag eerst ga 
verifieren bij de provincie en als inderdaad blljkt dat 
extra bijstand nodig is, ga ik in overleg met FHNCC of het 
geen ME van de politie moet worden.
DCBC geeft aan dat indien de Kmar zou moeten komen zij dit 
zo snel mogelijk wil horen.
06.10 uur

iL,_ __
gesprek. Er is GEEN sprake van een extra inzet van 50 tot 
60 militairen. Het betreft alleen de aflosslng van het 
Delta-cie. Het Golf-cie zou alleen de taken overnemen van 
de Delta-cie. Het Delta-cie ondersteunt momenteel de 
politie en werkt in de nabije omgeving van de ME.
Dzz. kgg. dat ik zojuist een aanvraag voor 2 pelotons HE 
van de Kmar heb ontvangen. Daar wist !ty2:e~l [ 
van. Sterker nog. Hij had de informatie gekregen dat er 
geen extra bijstand nodig is.
Dzz. gevraagd of Overijssel de aanvraag ondersteund en of 
aangegeven kan worden of het ME van politie kan zijn of 
waarom specifiek Kmar. Wordt over teruggebeld.
06.15 uur

Overijssel meldt het volgende nav ons laatste

) nog niets

I-iBSARP1012
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Met DCBC gesproken, . Aangegeven dat ergeen sprake is van EXTRA o^et NATRES maar alleea van 
aflossing van het Delta*cie. Dzz. de taakomschrljvng geneld 
zoals dhr. Welten hierboven heeft omschreven, I 1 r l

^ geeft aan dat dat nog in de gedoogzone valt.
Maar formeel gezien zou de Kmar daar naartoe moeten en niet 
de NATRES.
Over inzet Kmar is nog nadere informatie dan dat Overijssel 
nog steeds de aanvraag aan het verifieren is.

s

07.05 uur
f-'-'l'*-™), Overijssel, ondersteunt de bijstandsaanvraag 

van 2 extra peloton ME, Hoeft niet expliciet Kmar te zijn. 
Werd om gevraagd omdat ze al contact hadden gehad met RMC 
Oost. Dzz. aangegeven dat het waarschijnlijk politic gaat 
worden. Het eerste dienstverband begint om 12.00 uur tot 
24.00 uur.
07.08 uur
Dzz. bijstandsaanvraag met DDC besproken. Ook is van
mening dat het politic moet worden. Eerst maar Zuid-Holland 
en Noord-Holland vragen omdat zij veel pelotons hebben.
Dzz. aangegeven dat dan nog wel naar de diensttijden 
gekeken moet worden omdat dan met reistijden de arbeidswet 
wordt overtreden.
07.10 uur

rr) err:)' DCBC dzz. kgg. geen Kmar maar politic. 
KBC vraagt aandacht voor het volgende:
- hoe de komende dagen verder?
- zijn de 2 pelotons de aflossing voor de NATRES of is dit 
extra?
Dzz. aangegeven dat het uitgezocht wordt.
07.10 uur

Kabinet CdK gevraagd voor bijstand ME voor 
het dienstverband 12.00 tot 24.00 uur heden.
07.18 uur
Beveiliging BZK meldt dat er een fax is binnen gekomen over 
bijstand ME. Is waarschijnlijk dezelfde fax als de vorige. 
Dzz. kgg. laat maar liggcn tot 08.00 uur.
07.20 uur

Dzz. bijstand aangevraagd aan Noord-Holland. fSS.'n 
voor het dienstverband 24.00 tot 12.00 uur 
Wordt over teruggebeld. Hij vraagt of de 
verbindingseommandoauto ook mee moet omdat zij om 
verbindingsmiddelen vragen. Dzz. kgg. wordt uitgezocht.
07.25 uur

r__
vannacht zijn er geen sitrap raeer gekomen. Dzz. kgg. 
laatste svz. Hij wil schriftelijke informatie ook graag 
toegefaxt krijgen op ,

] A2 vraagt naar laatste sitraps. Dzz. kgg.

07.30 uur
geen Kmar wordt maar polltie. ZH en NH zijn beiden 
gevraagd. ZH voor 12.00 tot 24.00 uur en NH van 24.00 tot 
12.00 uur de volgende dag.
en dat zij het Delta-cie af zouden gaan lossen om 12.00 uur. 
Dzz. aangegeven jammer maar helaar houden we ons aan de 
regels, Zolang politic Nederland nog niet uitgeput is, 
wordt ME geleverd door de politic en niet door de Kmar. (In 
vriendelijke bewoordingen)

_____ 3 20U dit gaan comrauniceren. Overigens lost hetGoIT'Cie niet het Delta-cie af. Maar het Delta-cie is door 
eigen raensen (dus ook van Delta-cie) afgelost. Om 12.00 uur 
ouden zij dus agelost worden door de Kmar. Wordt nu dus 
politic.

, Overijssel, meldt zich. Dzz. kgg. dat bijstand

) geeft aan datde Kmaral aanwezig is in het RMC

[~~'i is tot 08.00 uur bereikbaar op nummer: 
~*~9. Om 08.00 uur gaat het PCC open.

07.32 uur
,__ . 1 meldt dat de bijstand geregeld is.

;aaglanaen levert 1 peloton.
07.35 uur

C: , Haaglanden vraagt naar contaetpersoon. Dzz.
MBSARP1012
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£:L
07,50 uur
DCBC, —\ 1^-—I ^ J^gg. Golf-cie lost niet hetDelta-cie aTT"^Is met eigen mensen van Delta-cie gebeurd. De 
2 pelotons die nu geregeld worden daarvan lost 1 peloton ME 
van politie de Delta-cie om 12.00 uur af.
08.00 uur
to 1 ^ ^Kennemerland levert.

i, NH meldt dat ME geregeld is.

Om 08.05 uur is geschakeld.
BELANGRIJK BIJ OVERDRACHT EN VERDER OP TE PAKKEN:
2 EXTRA PELOTONS ZIJN GEREGELD. ZH LEVERT HEDEN VAN 12.00 

TOT 24.00 UUR. NH MORGEN VANAF 24.00 UUR TOT 12.00 UUR.
LET OP ATW BIJ BIJSTAND ME VANUIT ZH EN NH (nog geen 

commentaar gekregen overigens)
DCBC WIL WETEN HOE NU VERDER IN DE KOMENDE DAGEN?
PCC OVERIJSSEL WIL GRAAG SCHRIFTELIJKE BEVESTIGING DAT DE 

2 EXTRA ME PELOTONS POLITIE WORDEN EN GEEN KMAR! ! !! !! I 1
WIL SCHRIFTELIJKE SITRAPS GRAAG TOEGEFAXTK'R'IjrGBN

NH VRAAGT OF DE VERBINDINGSCOMMANDOAUTO OOK MEE MOET OMDAT 
GEVRAAGD WORDT EIGEN VEBINDIGSNMIDDELEN MEE TE NEMEN. NOG 
NIET NAGEVRAAGD BIJ OVERIJSSEL.
VAN~MECDTN'G"'Cn .

KAN NOG TERUGBELLEN. SVP INFORMATIE MEEGEVEN 
50 UUR

ifef] c
Diversen

In Telefoon

Afgedaan*T Activiteit ; 50031
Stass BZK
nat. rampenfonds
14-mei-2000 09:23 Stass. de Vries:aandacht 
fin.hulpverl/nazorg.
Hij verzoekt te bezien 1. of er nog geld beschikbaar is in 
het Nationaal Rampenfonds
2. contact op te nemen met VWS inzake aanbod voor centrale 
psycho-sociale nazorg.
Afgesproken dat ik e.e.a. zou uitzetten bij de directie 
Brandweer.

—I In Telefoon
Staatssecretaris de Vries

*T Activiteit : Afgedaan 50174
piket
14-15 mei en 17 mei
15-mei-2000 10:59 Piketverslag inzake ramp Enschede maandag 
15 mei
15 mei 
00.00 uur
Informatieoverdracht van r
Er zijn geen openstaande actiepunten.
Indien een dienstverband bijstand brandweer gecancelled 
wordt , wordt 24 uur van tevoren gemeld.
Er zijn wat verschuivingen geweest in de bijstand politie 
ME. Laatste svz duidelijk gemaakt.
DCBC meldt zich morgenochtend om 07.30 uur met een 
overzicht van de daadwerkelijke inzet van Defensie.

MBSARP1012
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Om 07.30 uur wordt geschakeld.
Overlge informatte per fax ontvangen.
00.10 uur tot 00.30 uur
Met —^"1 gesproken en de eerste telefonische
contacten gereconstrueerd.
AZ en het NCC hebben 4 keer contact gehad tussen de eerste 
melding en de opschaling;
17.40 uur AZ vraagt om informatle;
17.50 uur AZ meldt dat hij HRVD gaat informeren en vraagt 
of het NCC haar minister gaat informeren. Dzz. aangegeven 
dat wij dat pas doen als hij meer informatie hebben.
18.10 uur AZ meldt dat HRVD de minster van BZK al heeft op 
de hoogte heeft gesteld. Dzz. kgg. zojuist contact gehad 
met het RCC. Men spreekt van 100 doden.
18.20 uur Dzz. contact opgenomen met - "i [ 
dzz. contact gehad met PCC en zij spreken in orde van 
grootte van 10-tallen doden en geen 100.

} had de tijdstippen niet nauwkeurig genoteerd 
en bleek rich achteraf wat in de tijd vergist te hebbenen 
Het contact van 17.50 uur en 18.20 uur staat niet in het 
eerste rapport in het MBS.
00.35 uur
Beveiliging BZK meldt dat er een fax is binnengekomen van 
Hoofd lEM over aanwezigheid asbest op rampterrein. Het zijn 
3 pagina-s. Dzz. niet door laten faxen. Indien alsnog 
nodig, meld ik mij bij de raeldkamer.
06.25 uur
Beveiliging BZK meldt dat er een aanvullende 
bijstandsaanvraag ME is binnengekomen. Het gaat om de 
volgende dienstverbanden:

Kgg.

tnaandag 15 mei 1 peloton ME van 12.00 tot 20.00 uur;
maandag 15 mei 1 peloton ME van 20.00 tot 08.00 uur;
dinadag 16 mei 2 pelotons ME van 12.00 tot 24.00 uur; 
dinsdag 16 mei 1 peloton ME van 20.00 tot 08.00 uur;
maandag 15 mei 6 beredenen KLPD van 12.00 tot 20.00 uur.
Gecottrdineerd wordt door ffesi f—* 
contact met hem op te nemen. Fax is afkomstig van Ira'S:?! [

] en verzocht wordt

Kmar, Utrecht en Limburg-Noord zouden rich al aangeboden 
hebben.
06.28 uur
Dzz. verficatie bijstandsaanvraag voor Enschede gevraagd 
bij i°~-
06.40 uur
fiVei ---- '*--- ! meldt dat zowel hij als i r "
op de hoogte zijn van de aanvullende aanvraag, fftTei

_______  verzoekt ons om nog GEEN actie te ondernemen
totdat hij heeft teruggebeld.

j-

] niet

BELANGRIJK BIJ OVERDRACHT EH VERDER OP TE PAKKEN;
HET CRYPTOKAARTJE LICT IN HET SLEOTELKASTJE
FAX BINNEN GEKOMEN, 3 PAGIHA-S, OVER AANWEZIGHEID ASBEST
UITGEZOCHT WORDT STATUS BIJSTANDSAANVRAAG VAN 06.25 UUR

I

Diversen
‘—i In Telefoon

17-mei-2000 09:55 Piket/ Enschede: aanbieden particuliere 
reddinghonden
17.50h De lijnen worden geschakeld.

geeft aan dat ifflSri [
__ ^ zijn dienst heeft aangeboden. Volgens hem
zijn deze honden beter opgeleid voor het vinden van kleine 
stukken menselijke resten dan de politiehond.
De aanbieding is doorgegeven aagg, het PCC‘rrr~~} o c

D c

3., g—T)
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Oacum H*jul-2000
Bladnr 12

i>u u^uiiaoj. v.uui.ui.iiai.i.e cent.ruin
Rapport dossler/melding/activiteit

20.05h
JSalh ^vraagt of er al een reactie
vanuit Enschede is. Dzr aangegeven dat ik nog geen reactie 
heb ontvangen. Zodra Ik lets verneem ult Enschede zal ik 
hem hierover informeren.
20.25h

—I vraagt naar de stand van zaken van de 
aangevraagde boogtenten (2x3 tenten).
Deze tenten zouden hedenmiddag door defensie worden 
geleverd. Er is echter (nog) niets ontvangen. Gaarne e.e.a. 
met DCBC opnemen.
Dzz gevraagd naar de stand van zaken van de reddinghonden. 
1,02 s "1 geeft aan dat de aanbieding is meegegeven met
de burgemeester. Er heeft geen terugkoppeling over de
honden plaatsgevonden uit het BT. Wei weet --- *---er alleen politiehonden uit Nederland Duits'land en BeigiS 
worden ingezet. Mogelijk wil de burgemeester geen 
particulieren blootstellen aan de situatie.

"1 ziet vooralsnog geen noodzaak ^ ,
de hoogte te stellen. De aanbieding is bekend. Indlen de 
burgemeester er gebruik van wenst te maken zal hij dit 
aangeven.

] dat

--- ^ op

21.00h 
dzz ^ jcvjOl op de hoogte gesteld van de reactie van 

inzake de inzet van zijn honden.
______ is zeer teleurgesteld en dreigt naar de media
te gaan. De honden van het KLPD zijn onbekwaam, de 
hondenbegeleiders weten niet waar ze mee bezig zijn en de 
KLPD honden zijn slecht opgeleid.
Dzz aangegeven dat een dergelijke reactie geen positieve 
bijdrage levert op het geheel.
Dit interesseert hem niet. Het KLPD heeft zich arrogant 
gedragen en de mensen van zijn vereniging bruut 
weggestuurd. Hij is zeer ontstemd en zal de minister 
informeren.

r 1
a

In Telefoonfetal £
Verdouw
KCC
t********************^*******************************^***
17-mei-2000 10:00 Piket/ Enschede: Aanvullend verzoek
politiebijstand
18.30h

—i geeft aan dat hij een planning voor de p^itieinzet voor de komende 3 weken rond heeft.
Hij zal een overzicht naar het NCC zenden.
Het is een Excel bestand. Hij zendt het naar het NCC.
Er is geen haast bij de dienstploeg voor morgen is al 
geregeld.
le.SOh
§8 (CdK Limburg) geeft aan dat hij benaderd is
door zijn ME-coordinator. Er is door PCC Overijssel 
geinventariseerd of Limburg bijstand kan leveren in de vorm 
van ;

22 mei dienstverband 07.00 a IS.OOh (2e peloton Limburg
- 26 mei dienstverband 14.00 & 22.00h (le peloton Limburg
- 30 mei dienstverband 14.00 & 22.00h (2e peloton Limburg

Zd)
Zd)
Zd)
CdK Limburg stemt in met de gevraagde inzet.
Tevens geeft ^ --- ) ----'--- 1 aan dat hij de
bijstandsaanvragen politie en brandweer hedenavond aan het 
NCC zal zenden, De bijstand voor morgen is in voorzien. 
Hedenavond is derhalve geen actie meer nodig.
21.45h
Bureau bewaking meldt de ontvangst van de door 
aangemelde fax inzake bijstand.
Dzz aangegeven dat de fax kan blijven liggen op het NCC.
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In Telefoon
ITBTT'
NCC
********************«**************************««********
17-mei-2000 10:12 Piket/ ©2:5^: programma wljziging 
20.10h
Bureau beveiliging geeft aan dat er een fax is
binnengekomen waaruit blijit dat ^ ^---1 ^
Enschede gaat.
Dzz om de tljdstippen gevraagd.
r2 .‘troTr'vWiie
Brussel vliegt hlj naar Enschede.
Dzz aangegeven dat we daar morgen naar kijken.

jut} naar

gaat conform het eerdere programma omstreeks 
et Catshuis naar het MVKV. In plaats van naar

20.40h
dzz de DKDB gebeld over het bezoek van .©rs:?-''*) aan Enschede, 
wordt opgepiept zal terugbellen.
20.45h

(DKDB( belt terug. Hij had reeds een 
voorwaarschuwlng van DKP ontvangen. Heeft al operationele 
afspraken gemaakt met Enschede.

en de Stas. De Vries (B2K) zullen worden 
opgehaald op het vliegveld. Onder begelelding (Kmar) zullen 
zij naar Enschede rijden. De DKDB zorgt dat er gepantserde 
wagen aanwezig is.

In Telefoonfell I

NCC
Piket*«************•*****•••••*•*•*•*••<»***••**•••*•*•••«**«**
17-mei-2000 10:27 Piket/ Enschede; bezoek aan
Enschede
20.10h
Bureau beveiliging geeft aan dat er een fax is 
binnengekomen waaruit blijit dat t 
Enschede gaat.
Dzz om de tijdstippen gevraagd.

gaat conform het eerdere programma omstreeks 
•OOn van het Catshuis naar het MVKV. In plaats van naar 

Brussel vliegt hij naar Enschede.
Dzz aangegeven dat we daar morgen naar kijken.

] L naar

20.40h
dzz de DKDB gebeld over het bezoek van aan Enschede.
Wordt opgepiept zal terugbellen.
20.45h
tei
voorwaarschuwlng van DKP ontvangen. Heeft al operationele 
afspraken gemaakt met Enschede.
1©^)
opgehaalcr
zij naar Enschede rijden. De DKDB zorgt dat er gepantserde 
wagen aanwezig is.

(DKDB( belt terug. Hij had reeds een

en de Stas. De Vries (BZK) zullen worden 
op het vliegveld. Onder begeleiding (Kmar) zullen

feal In Telefoon
,TOTa' 1
ucc

17-mei-2000 10:29 Piket/ Enschede: VROM raeetingen TNO 
ontvangen.
22.10h

geeft aan dat hij zojuist de meetgegevens van TRO Treert ontvangen. Er zijn GEEN asbestvezels gemeten 
in de binnenste ring van het rampterrein.
Het RCC en de burgemeester van Enschede zijn door VROM op 
de hoogte gesteld.

Eg
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Morgenochtend zal er per fax aan het HCC worden 
gerapporteerd.
Dzz HNCC op de hoogte gesteld van het bericht van
VROM.

In Telefoon
isi:
Piket
NCC•********•****«***•****•**•*•*«•******************•****««

*T Activitcit : Afgedaan S0678
PCC
algemeen
16-mei-2000 09:10 Over!jssel/dzz verzocht ora contact op te 
neraen met het NRK

3 was bekend bij , zal direct contactJu.gg
opnemen.

In Telefoon

Kablnet
Overijssel provincie«***«**********««*#*********«*«««****4*«**«**************
16-raei-2000 11:16 Overtjssel/update bericht MP Kok volgt zsin

uit BT Enschede deelt mede dat de update van ^t net berXcfit MP Kok binnen 1 uur zal volgen i.c. 12.15 
uur
Onderliggende stukken(verzoek a'agv*'~~"i f 
man en macht aan gewerkt volgt zsra

^ In Telefoon

j) wordt met

feS e '' ^ '
KaSinet 
Overijssel provincie
17-mei-2000 11:21 Over!jssel/verzoek overzicht ingezette 
GNK eenheden regio's
l%Tn herbevoorrading vanuit LCZ graag inzicht in ingezette 
regio's

In Telefoon
fsai' 3 £)KaElnet 
Overijssel provincie♦ ***«««**«-***«A****«*#*«*************««*«*«*gt«*«*«**«*«««
17-mei-2000 14:04 Over!jssel/vraag over herdenkingsdienst 
en begrafenis brandweerlieden.
Dzz navraag gedaan over algemen herdenkingsdienst en 
begrafenis brandweerlieden zaterdag.
Tevens gemeld dat Kennemerland 8 trauma slachtoffers heeft binnen de ME gelederen. Wellicht handig ora eea mee te nemen 
bij inzetten overigen.

333 In Telefoon

KaBinet 
Overijssel provincie

&

24-mei-2000 20:19 PCC Overijssel: sluiting PCC m.i.v. heden 
24 mei 2000 om 18.30 uur.
Vanaf dit moment nornsale bereikbaarheid CdK via reg. nrs: 
tel/ 038- 4252525 fax. 038 4223619.
Via piketregeling bcreikbaar.
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In Fax
3

PCC
PCC**********««**********************«*************«********
17-mei-2000 12:23 PCC OV. dzz tel Ned. amb. te wenen ivra 
aanbod om kinderen te laten logeren aldaar.

tJit Telefoon
—1 C}

Kafilnet
Overijssel provincie*********************************************************
17-roei-2000 11:57 PCC OV. aanvraag 20 slangenbruggen 
20 si. brugen, ISOmaun 6 inch, zsm, afleveradres CTPI , 
Boddemkamps te Enschede.

In Telefoon
---i &

Kabinet
Overijssel provincie«*******«*a**********»******«*************A**«***********
17-mei-2000 15:03 PCC OV. dzz: in de wacht zaak 
Kindervakantie Tirol
dzz gevraagd om de aanbieding vanuit Wenen om 
slachtoffres/ktnderen even in de wacht te zetten. PCC; maar 
BuiZa heeft toch acc. gegeven dzz: ja, dat klopt maar het 
is nog niet duidelijk wat het MBT nu ervan vindt.

——I heeft al wel gesproken met 503 [ 
de amb. Wenen, maar hij zal de aanbieding in de wacht laten 
staan. Verder is het zo dat het op de grote stapel ligt 
van alle andere aanbiedingen.

] van

Uit Telefoon
aKabinet 

Overijssel provincie
******irifkit1t1tti***il****»****ir1r1t*************1t**it1f*ii*^*ititit**
17-mei-2000 16:21 PCC Ov. BRW bijstand 18 mei
ipv Rijnmond BRW inzet op 18 mei wordt het aIs volgt.
18 mei: 0800-14.00: 1 BRW pel, Twente/ 1 RIT pel., Twente/ 
1 cie Twente/ 1 pel. commandant Drenthe.

In Telefoon
ifi.-SiS-—’—n Q
Kabinet
Overijssel provincie*********************************************************
18-mei-2000 10:02 PCC/stand van zaken 22.30'uur 17/5 18 
doden 955 gewonden 32 in ziekenhuis

■j In Telefoon

pcc
Overijssel
18-mei-2000 11:04 PCC/dzz medegedeeld dat KLPD motorrijders 
zal leveren
Neman met contact op

In Telefoon

Kabinet
Overijssel provincie
***********•**********^l****1l*^l***^,^,^,^,*^,^,t1,*^,^,^,ttttt^■^■^^,**
18-mei-2000 12:23 PCC Overijssel: bijstandsaanvraag 1 chef 
operatien staf grootschalig optreden. Inzet van l9/5 tot en 
met 26/5 07.00 uur. 
dienstverbanden: 07,00 15.00 uur 

15.00 - 
23.00

23.00 uur 
07.00 uur
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uacum j.x-3Ui.-^yuU 
Bladnr 16Rapport dossier/melding/activiteit

^ In Telefoon{lOXg
] £}.2.3Kablnet 

Overijssel provlncie***********************«*********************************
18-mel'2000 13:00 PCC/taken KLPD motorrijders bijstand 
Enschede
Motorrijders KLPD zullen vrijdag worden ingezet bij de 
begrafenis c.g. herdenkingsbijeenkomst voor begeleidlngs- 
en representatietaken.
Op Zaterdag en Zondag zal het veelal gaan om repressieve 
taken (uitvoering van het plan bestrijding Ramptoerisme)

^ In Telefoon1,1

D2eKablnet 
Overijssel provlncie*********************************«********************»**
19-mei-2000 13:24 PCC: indien nodlg kan voor de KCU 
medewerkers voor onderdak worden verzorgd.
Zij moeten dat dan wel aangeven.

In Telefoon

PCC
Overijssel*****************************«****«*********«************
22-raei-2000 17:45 PCC/Overijssel/sluiten om 10.00 uur en 
23/5 om 8.00 uur weer open.

In Fax
i1b,5e ' '
PCC
Overijssel*****«****#**************»******«r************#**«4k*Vr*****
24-mei-2000 11:30 PCC OVER/doet navraag naar steunverlening 
00 uitbreiding en continuering huidig

In Telefoon
foli----DKablnet
Overijssel provlncie«**«r*ft**«iir«****ik««*«***«*««rir***i|*******4«*********«*«****
24-mei-2000 12:30 PCC Ovcrijssel/additionele 
bijstandsaanvraag 25 t/m 31 mei
25 t/m 31 mei bijstand gevraagd voor 24 uurs bezetting MCU 
mdw.meldkamer(drie dienstverbanden per 24 uur)
Tevens op 27 en 28 mei een hondengeleider van 0700-1400 en 
van 1400-2200
Annulering mdw meldkamer Groningen 24/5 van 2300 * 700 uur

In Telefoon
a^:2:e *-•
Kablnet 
Overijssel provincie

ri D

25-mei-2000 11:00 PCC/verzoek aanvullende info 
hondengeleiders belgig tbv speech staass maandag in Belgie

In Telefoon

Kablnet
Overijssel provincie***********«*-#*«*^*«««-*«*««««^««««,lr^ir«*#*«**«««*«*««*«***

Afgedaan»T Activiteit : 
MBSARP1012 50840
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Defensie
Steunverlening openbaar belang

*T Activiteit : Afgedaan 50B41
EJefensie
Steunverlening openbaar belang Enschede
09-jun-2000 20:24 Bevestiging Steunverlening openbaar 
belang Enschede
Bevestiging van steunverlening t.b.v. de gemeente Enschede, 
door mtnisterte van Defensie per fax blnnengekomen.
aM?*—^ In Telefoon

DCBTC
ministerie van Defensie

MBSARP1012
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w xwiioa X

15-mei'20008825Melding : Afgedaan*«
s.v.z Enschede

•T Activiteit : 49893Afgedaan
Overtjssel 
PCC en CdK
16.55 tot 17.55 uur geprobeerd om kabinet CdK Over!jssel te 
spreken te krijgen.
17.55 uur
Voor het eerst contact gekregen met PCC Over!jssel. aagn 

^ meldt dat hij bereikbaar is via het PCC nummer:
' ~ 1

100 doden is niet bekend bij het PCC zij spreken van 10 tot 
15 doden vaaronder 4 brandweermannen. 100 gewonden is wel mogeiijk.

Op dit moment hebben de nog geen concrete 
bijstandsverzoeken.
18.05 uur

.C45^.-— ---1 meldt zich. Hij vraagt of Defensie
gewondenbakken kan klaar zetten op standby. Dit is 
transport voor licht gewonden. Verder heeft hij geen 
concrete bijstandsverzoeken.
Dzz. geprobeerd het dodental 100 te verifieren.

—-w-q meldt dat het om ehige tietallen doden 
gaat dus rOO is niet uit te sluiten. Men heeft momenteel 
geen overzicht.
s.v.z. NCC 18.44 uur '
- Het PCC Overijssel is actief, bereikbaar via 038-4252321
13-mei-2000 19:15 meldt om 18.56 dat er zeker 20 dodelijke 
slachtoffers zijn, groot aantal gewonden.
De minister en Stass kunnen zich melden te hengelo, 
Demmersweg brandweerkazerne 074-2563333
Op mijn vraag of er bijstand nodig is, meldt hij dat RCC 
dit zsm zal doorgeven

-j In Telefoon& crs til

cdk overijssel
13-mei-2000 19:45 PCC Overijssel: Situatierapport 19.45h

] geeft desgevraagd onderstaand overzicht.
- zeker minstens 20 doden
- zeker minstens 100 gewonden.
- Geen bijstand voor gewondenvervoer van Defensie meer nodig
- geen bijstand SAR helikopter
Inzet Brandweer:
- Eigen brandweercompagnie
- brandweercompagnie Stedendriehoek
- brandweercompagnie A41 uit IJsselland.
Inzet politle
- Geen overzicht beschikbaar
Inzet Internationale hulpverlening:
- diverse Not-artzsen en een duitse traumaheli zijn ingezet.
Situatie in Enschede:
- Vuur is zeer hevig.
- Hulpverlenin g verloopt moeizaam
- Ammoniakcontainer op gebouw Grols niet meer in gevaar 
Opvang gewonden.
- Omliggen ziekenhuizen staan “op scherp" voor opvang 
gewonden.
Bestuur:

HBSARP1012
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* Burgemeester Ebschede in eigen rampenstaf
• Burgemeester Knip is CoOrdinerend b.gm
- ambulancecodrdinatie via brandweer IJsselvecht.

In Telefoon
---

Kabinet 
Overijssel provincie*************«1t*****««*****«**4'*4'*********************«**
14-mei-2000 09:09 Overijse/dzz navraag gedaan st.van zaken 
en melding bijstand politie
Ozz melding gedaan dat Zuid-Holland en Noord-Holland zullen 
voorzien in de bijstand voor de diensten van 14 raei van 
12.00
vraag resteert of Noord-Holland eigen 
verbindingscommandowagen dient mee te nemen. liSss 
dit ult en meldt terug.
Tevens gevraagd om zsm een sitrap te verzorgen. jare 
aan dat televisie waarschijnlijk sneller is dan een 
dergelljke rapportage.

geeft aan dat hij geen schriftelijke bevestlging 
noeft te hebben dat er politie bijstand komt ipv KHAR.

In Telefoon

rrj C3

24.00 uur en 24.00 t/m 15 mei 12.00 uur .
] zoekt

] gaf

Q:2.eKabinet 
Overijssel provincie*************«*******************************«***********
14-mei-2000 10:14 Overijssel/KMAR inzet benodigd en stand 
van zaken

geeft aan dat later aanvullende info mbt inzet KHAR 
zai worden aangeleverd.
Tbv BT/BZK zal door gemeentesecretaris Enschede om 10.30 
uur een sitrap worden aangeleverd.
Brandweerinzet conform haasje*over principe Regio's 
IJsselland en Stedendriehoek Twente zullen elkaar 
aflossen/aanvullen om zodoende het briefen e.d. 
voorkomen.

te

vertrouwelijke info;
Momenteel is er sprake van 400 gewonden en 55 mensen in het 
ziekenhuis(waarvan 11 op intensive care)
De doden worden momenteel geborgen, er worden nog steeds 
doden gevonden.
Psycho-sociale zorg is momenteel op gang gekomen. 
Begrafenisondernemers zijn ter plaatse.
Momenteel wordt uitgegaan van een planning drie dagen 
vooruit.
Op de vraag of er behoefte is aan tafels, stoeien en kasten 
antwoorde
vooraLsnog geenoenoefte.

negatief.

ilt] C

Kabinet 
Overijssel provincie******••••*»••*»*•***»•»*••***♦♦*»•*•**•**•**************
14-mei-2000 15:31 » Kabinet Prov.
Overijssel/perscommunique asbest
Er is per fax een perscommunique ontvangen van de PCC 
Overijssel met betrekking toto het onderwerp asbest. Dit 
onderwerp komt ook aan de orde in het IBT van 14 mei 2000 
15:00 uur

] In Telefoon

HBSARP1012
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nccbcl In Telefoon
a!02eKablnet

Overijssel provincie*********«*********lk*************************************
14-mei-2000 20:10 PCC: PCC met ingang 20.30 uur gesloten. 
bereikbaarheid staat in fax.

i In Fax
PCC
Overijssel
PCC«******«*4^***<r******#************«4****«**********«***t^**
14- mei-2000 21:44 PCC Overijssel: verificatie voor brief 
Tweede kamer:
eerst rond 14 doden daarna via Gemeentcltjk RCC 
doorgekregen: 15 (is moeilijk aangezien er nu delen zijn 
gevonden en identificatie moeilijk is).
Gestopt met bergen RIT gaat morgenochtend verder. 
naar verwachting aantal doden fors toenemen (niet enkelen) 
vermissingen: honderden dit is incl. niet ingecheckte en 
gelokaliseerde personen.
desgevraagd:
Iste brand en ontploffing 15.01 uur binnen gekregen. 
rond 15.30 uur aantal ontploffingen met tussenpozen.

:f5Te
Plket PCC 
Overijssel
15- mei-2000 09:35 Verzoek aan Spierenburg over verloop 
t.b.v. brief aan de kamer

verzocht om om 16.00 half A4 over verloop en 
organisatie van lokaal gezag t.b.v. de vrief aan de kamer. 
Hij zegt dit toe.

In Telefoon

^ Oit Telefoon
aoTe___Kablnet 
Overijssel provincie*********««******«**««***#*v*#****«****<r*«*««***]fe****««r««

m D

15-mei-2000 23:51 CdK Ov. vraag stukken grondslag NOVA 
reportage 22.30 15 mel
Persconferentie door Loco BGM (NOVA) met aantallen en 
soorten bunkers etc., dzz gevraagd aan liSrge 
eerst doorverv,-ees naar Jgi 
overigens met het volgende verhaal kwam: in opdracht van de 
prov. is in 1999 april, door het adviesbureau Avril een 
rapport opgesteld met de alayses en aanbeveling mbt 
opslagplaatsen etc. van gevaarlijk stoffen in de provincie, 
dit om rampenplan/aanvals- te kunnen roaken. Verder hierover 
*niks bekend"), met iit^n i

j, die mij
) , chef Kabinet Ov. (die

) afgesproken dat via 
iemand van het RCC benaderd kan worden die de oe^Be’crefTende stukken boven water kan krijgen tbv het 

kamerdebat morgen. jiSgS i, I!1M3
gg^ Enschede is die het incidentennummer v/h 

et NCtTheeft er er achterheen gaat. Geen tijdsindicatie 
gegeven.

3 meldt dat f
9

Uit Telefoon
QKabinet

Overijssel provincie
************************************** *****9*il*1i1i****tt**

*T Activiteit : Af gedaan 49894
RCC

MBSARP1012
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17.42 uur
RCC Twente meldt zich. Burgemeester Knip van Almelo is 
codrdinerend burgemeester en hij zitt in RCC Twente 
Dhr. Knip meldt dat er sprake zou zijn van 100 doden en 
evenzoveel gewonden. 2 compagnieen zijn al bijstand aan het 
verlenen. Traumateam van Duitsland en Amsterdam zijn al 
onderweg.
s.v.z. NCC 18.44 uur
- Dhr. Knip bgm Almelo is coOrdinerend burgemeester
- hij bevindt zich in het RCC (telefonisch bereikbaar via 
074-256333

Afgedaan 49895•T Activiteit ;
Inspectie Brw 
s.v.z. diverse tijden
16.50 uur Inspectie BBrandweer op de hoogte gesteld. en 
gevraagd om informatie te verifieren.
18.15 uur
Inspectie Brandweer meldt dat hij met moeite informatie kan 
krijgen omdat er geen telefoonverbinding mogelijk is met 
het rampterrrein.
Isnpectie zal dir Brandweer informeren.
Ozz. kgg. 4 dod^ brandweermannen.
13-mei-2000 18:26 : info vanuit locatie nog niet.

*•"1 gaat info vragen kan er niet naar toe; alles is55^
a fgesloten.
heeft contact met reg. commandant; Als comm, vrij heeft dan 
contact met ^ en dan NCC info,

via OTTnrTbereikbaar.
L3-mel-20Q0 20;20 Insp. Brandweer/ situatierap^rt: 20.20h
- 1 brandweerman overleden, 3 brandweerraensen vermist 
(mogelijk dood, waren in het gebouw tijden de explosie.
- De brand is momenteel onder controle
- 2 brandwercompagniSn zijn doende met bluswerkzaamheden en 
de hulpverling,
- 3 brandweerwagen en een autoladder zijn bij de explosie 
verwoest. Zij waren bezig met het blussen van een brandje 
dat uiteindelijk voor de explosie zorgde.

In Telefoon

Inspectie^randweer
**'**^**«*«*-*4ir*ik*'**ik«**»«*****>*««*«*«***iirir«**i»«**^***1k«***

*T Activiteit : Afgedaan 49901
NCC
s.v.z. 13/5 18.44
13-mei-2000 18:44 info mbt Enschede.
- minister de Vries is kgg.
- 4 brandveermenden overleden
- lEig [*-*'"*'—I (insp. Brandweer kgg■ —binra-t, g^andweer
- Defensie stelt 1 heli en een fokker 60 voor gewonden 
transport beschikbaar (via DCBC)
- AZ Q op de hogte gesteld.)
- Minister van WfS heeft rampennummer opengesteld (nummer 
mij niet bekend)
- ministerie VROM kgg.
- Er is informed sprake van enkele tientallen en mogelijk 
100 doden.
- Dhr. Knip bgm Almelo is codrdinerend burgemeester
- hij bevindt zich in het RCC (telefonisch bereikbaar via
iftTe

Het PCC Overijssel is actief, bereikbaar via 038-4252321
MBSARP1012
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- voorlichting DCOM is noXii C telefonisch via
)07e

~ Brandweer Friesland (V,d. Ven heeft 8 ambulances naar het 
gebied gezonden.

contactperoon van VWS (PIKET)- f
- De ministyer-president is op de hoogte 
NN7T)2ST^ —^ is op de hoogte hij is bereikbaar via
' I**"—1 —1 (RVD) is op de hoogte
* De minister BZK en de Stas De Vries zljn afzonderlijk 
(met begeleiding) onderweg naar het RCC te Hengelo
- De milieulnspectie (VROM) is onderweg naar Enschede.
- Defensle ^ 
staan.
Zodra ze niet meer nodig zijn gaarne een bericht.

’—*1 van de politie Groningen biedt 
ter ondersteuning aan. Hij is bereikbaar via

) heeft de gewondebakken op 1 uur notice

-

zikorps

In Telefoon
diversen

*********************************************************

•T Activitcit : 50255Afgedaan
Overijssel 
vragen brief karaer
15-mei-2000 14:10 Over!jssel/additionele vragen mbt 
informeren kainer voorgelegd
ft'S’e'"! gevraagd ora op de volgende vragen op papier en wel 
voor 16.00 uur te beantwoorden.
1. Hoe is de situatie ronora de 200 vermisten te Enschede. 
Wie, hoe en of wat voor mensen zijn dit? Of zijn dit 
slechts "papieren vermisten".
2.Welke aandacht is specifiek besteed aan de situatie 
rondeom de allochtone Nederlanders, in relatie tot de 
illegalen. (denk aan Bijlmer)

2al vragen doorgeleiden naar Gemeente en voor 16.00 
berichten.

£!

Kablnet

In Telefoon

Overijssel provincie
15-mei-2000 18:22 fax vanuit Enschede via provincie met 
antwoorden op gestelde vragen.
Ontvangen de gevraagde fax vanuit Enschede met de info voor 
de brief aan de kamer.
m.b.t. Overzicht van de gebeurtenissen en organisatie 
daarna de 200 vermiste personen wie hoe en wat is het,
Welke aandacht voor allochtonen.

en

l! In Fax

Kabinet 
Overijssel provincie

J o

MaSARP1012
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A*******************************#**********-**************
15-met-2000 21:08 PCC Overijssel met ingang van 21.00 
uurgesloten. Het PCC zal weer worden bezet op 16 mei 2000 
vanaf 08.00 uur.
Voor zaken aangaande bijstand: 06 229 461 60 of CallMax 06 
602 567 82 (eigen telefeoonnr. intoetsen).
Andere zaken: 06 51? 316 10 of CallKax 06 600 584 13 (eigen 
telnr. intoetsen}.

In Fax
mi-—'Kabinet 
Overijssel provincie

j D

50261*T Activiteit : Afgedaan
PCC en DCIM
herdenkingsdienst Turken
15-mei-2000 20:48 Herdcnkingsbijeenkomst. Melding

meldt dat hij van de Turkse bi jeenkomst geen info 
neeit dat morgen beslist zal worden over de officlele 
herdenking en dat zijn verwachting is dat dat niet deze 
week plaatsvindt gezien de werkzaamheden van het RIT. Hij 
zal mij ionformeren als hij meer weet.

3

Uit Telefoon

Kabinet
Overijssel provincie******«********«******************************«******ik***
15-mei-2000 21:08 
Turkse herdenkingsdienst. Hij heeft heden contact gehad met 
Turkse gemeenschap en heeft nergens van gehoord. Dus lijkt 
hem onwaarschijnlijk. Hij zal gaan bellen om te verifieren.

23 Oit Telefoon

m a

] gebeld. Gevraagd naar

inr7e~
CIM

3
BZK*****•****••*••***«•**************•*•**•*****•«**«***•***

*T Activiteit ; Afgedaan 50262
DGOOV
KLPD s.V.z. doden
15-mei-2000 23:03 DGOOV .belt met
Later belt ^ terug.
Onderwerp hoe en wat verschil tussen 15 en 200
van analisten uit bed heeft laten bellen om nu die groep 
van 200 te bezien. Morgen tussen 9.00 uur en 10.00 uur belt 
men terug.

1*^----! In Telefoon
ra faa

isXPD

1 belt later terug en geeft aan dat hij nu een groep

Afgedaan•T Activiteit : 50608
Provincie Gelderland 
bijstandsaanvraag
05-jun-2000 16:55 CdK Gelderland; Bijstandsaanvraag ivm 
Enschede
bijstand door de provincie Gelderland:
1 pel. ME regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland op 21 en 
31 mei 2000
1 pel.ME regiopolitie Gelderland-Zuid op 25 en 27 mei 2000

M8SARP1012
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1 pel.HE regiopolitie Gelderland Midden op 25 en 28 mei 2000

■g In Post
Kabinet CdK Gelderland 
KAbinet
iii****#***********************^***************************

*1 Activiteit ; Afgedaan 50684

vlaggeninstructie
18-mei-2000 19:33 CdK alle; vlaginstructie voor 19/5/2000 
brief MP Kok vlaggen overhetdsgebouwen halfstok voeren op 
19/5/2000,
dzz verzoek aan alle Kab. cdK om bovenstaande door te faxen 
aan alle geraeenten.

C3S
&

^ ,

CdK
alle
alle

KBSARP1012
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15-mei-2000AfgedaanMelding : 8826**

bijstand brandweer

*T Activiteit : Afgedaan 49911
Groningen 
aanbod bijstand
13-mei-2000 19:25 CdK Groningen/ Enschede: Politie en 
Brandweer Groningen bereid voor hulp.

—I q geeft aan dat de politie en Brandweer voor
bijstand beschikbaar zijn.

In Telefoon

Kabinet
Groningen provincie*********************************************************
15-mei-2000 16:55 Groningen: Brw. Groningen staat ingepland 
voor do 18/5 09.00 - 17.00 uur.
Operationeel is contact gezocht met RCC; blijkt dat ze niet 
ingepland zijn.
tJP t.^0:^9 I c ^ In Telefoon
Q C2D !^n

Kab^inet 
Groningen provincie*********************************************************

Afgedaan 49921•T Activiteit :
Reg. Achterhoek 
aanbod
13-mei-2000 19:58 Reg. Brw Achterhoek: interprov. bijstand 
nodig.
dzz doorgegeven vooralsnog neen.

In Telefoon
jtS^
Reg. Brw 
AchterhoekA************-********************************************

•T Activiteit : Afgedaan 49925
Haaglanden
aanbod
13*mei-2000 20:26 Brw. Haaglanden/ Enschede: aanbieding 
mensen en middelen.
bereid

f“~-—geeft aan dat de brandweer Haaglanden gaarne 
is bijstand te verlenen aan Enschede.

Indien daartoe een verzoek komt hoort hij dit graag.

In Telefoon

Cdt. Brandweer 
Haaglanden• ******9**»«9*>*****«****9«t«««*««««««,,««lt****9'**«r9***4w

•T Activiteit : Afgedaan 50010
Roterdam 
fax gezonden
17-mei-2000 15:17 Over!jssel/inzet Brandweercie R'dam

MBSARP1012
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Rijnmond niet meer nodig 
Dzz (Zuid-Holland) geJinformeerd.3L

In Telefoonl

Kabinet
Overijssel provincie*********************************************************
15-mei-2000 18:35 BRW Rijnmond bijstand 16 en 18e mei.
vraag is of er een formele aanvraag Ran komen vanuit het
NCC voor de dlensten die voor Rijnmond zijn aangevraagd
voor 16 en 18 mei. Anders komt wellicht de
bijstandsverlening in gevaar. dzz: we zullen zien wat er
geregeld kan worden.
tel BRW Rijnmond. 010 4144267.

In Telefoon

K*(aaro- Ri j nmond 
Brandweer***1lr*****««A**#**********»**««******«**4r«****««********«'*
15-mei-2000 19:41 Brandweer Rijnmond dzz Conceptbrief 
Bijstand
dzz : concept brief bijstand wordt gefaxed (5599_3) dit 
moot voldoende zijn om de bijstand "gedaan "te krljgen. Van 
Dam: acc.r fax sturen naar feg*! r—*—.
Fax wordt ook verstuurd naar Z-H en Overijssel.

In Telefoon

ant.rij nmond
Brandweer• * *> ****»**-t***tt*******»tt*mn****1t1t***IHr****»*******
15-mei-2000 19:51 Fax conceptbrief bijstand Brandweer 
Rijnmond tbv Enschede
Datum
15 mei 2000
0ns kenmerk 
BC2000/5599_3
Onderdeel
DGOOV/HCC
Inlichtingen

Uw kenmerk

Blad 
1 van 2
Aantal bijlagen

Bezoekadres 
Schedeldoekshaven 200 
2511 EZ Den Haag
Postadres 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag 
Zie verzendlijst

Onderwerp bijstand Brandweer
CONCEPT
In het kader van de hulpverlening naar aanleiding van de 
explosie bij Fireworks te Enschede heeft de Commissaris van 
de Koningln in de provincie Overijssel bijstand aangevraagd 
in de vorm van Brandweer peletons.
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De bijstand betreft :
- 1 Brandweerpeleton op dinsdag 16 mei van 20.00 - 08.00 
uur (17 mei) te leveren door Regionale Brandweer Rotterdam 
-Rijnmond (Zuid'Holland)
- 1 Brandweerpeleton op donderdag 18 mei van 08.00-14.00 te 
leveren door Regionale Brandweer Rotterdam -Rijnmond
(Zuid-Holland)
- 1 peleton ondersteuning RIT op donderdag 18 mei van 
08.00-14.00 te leveren door Regionale Brandweer Rotterdam 
-Rijnmond (Zuid-Holland)

Voor vragen )cunt u contact opnemen met het PCC Overijssel 
tel. 038-4252321.
I)c verzoeJc u in de gevraagde bijstand te voorzien. 
HOOFD NATIONAAL COORDINATIECENTRUM,

Verzendlijst:

10.2.e r Knops
igsdienst

Commissaris van de Koningin in de provincie Zuid-Holland , 
t.a.v. het )tabinet

Commissaris van de Koningin in de provincielaa:
Overijssel,

t.a.v. het Cabinet

^ uit Fax
div
div
div
»******t******»**t»»ft**»****iHH,t**-HH,^ftt*»»»**-ll»»t***-*1l

*1 Activiteit : Afgedaan 50020
CCRB
aanbod diensten
13-mei-2000 23:03 Voorzitter CCRB/ Enschede: aanbieding 
diensten.
1*3 biedt zijnn diensten aan als voorzitter van de
CCRB.

] e.e.a. gemeld

[»■»—-»-- -| In Telefoon
HD.Ze )
Voorzitter CCRB
********»t»***********-n,i,iii,tin,m,t*t**ii********'k**********

*T Activiteit : Afgedaan 50037
PCC
Overijssel zelf Haasje-over.
14-mei-2000 10:14 Overijssel/KMAR inzet benodigd en stand 
van zaken
Braiidweerinzet conform haasje-over principe Regie's
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IJsselland en Stedendrlehoek Twente zullen elkaar 
aflossen/aanvullen om zodoende het briefen e.d. 
voorkomen.

te

In Telefoon
&

Kabinet
Overijssel provincie«***•**•*•**••***«*•**•*************•***•**•**•*****«•***
15-jnei-2000 17:49 PCC: inzet brw. Goningen 18/5 09.00 - 
17.00 uur.
Neen staan nlet ingepland. 
geen inzet van Groningen nodig.
dzz teruggekoppeld aan q
ontvangen van
aangeboden is niet aangevraagd door PCC.
Op later tijdstip even uitzoeken hoe e.e. a is gelopen.

In Telefoon

kabinet 
Overijssel provincie*******«******1»-**«**«*****^***««*«******ik***«*#**4r**i^***i^
15-mei-2000 17:51 PCC: desgevraagd zend PCC per email een 
overzicht aan gevraagde bijstand Brw (gewijzigde versie 
15/5 16.00 uur) operationeel is alles kortgesloten; 
bestuurlijk nog niet s.v.p. actie NCC. 
tevens op verzoek Ncc zend hij overzicht pol en Def.

r~~). Had 14/4 verzoek 
om dit te leveren. dzz excuses

O

In Telefoon

Kabinet 
Overijssel provincie**•***•***••*******«***<>**********•**••«*•***•*•*****•***
16-mei-2000 10:06 Overijssel/ vervallen brandweerpelotons 
Enschede
16/5 20.00-08.00 uur komt te vervallen Rotterdam Rijnmond
17/5 08.00-14.00 uur komt te vervallen Haaglanden
17/5 20.00-08.00 uur komt te vervallen Flevoland
18/5 08.00-14.00 Rotterdam Rijnmond voorlopig handhaven

Zuid-Holland en Flevoland viaDzz doorgemeld aan J3:
SM

In Telefoon

Kabinet 
Overijssel provincie
16-mel-2000 12:39 PCC Overijssel/ Enschede: verzoek 
bijstand 40 EHBO-kisten.
dzz een verzoek voor bijstand ontvangen in de vorro van; 
- 40 EHBO-kisten (Hoofdzakelijk verbandmateriaal)
e.e.a. is reeds via het LCZ ingebracht.

D

In Telefoont
PCC Overijssel

»**••*♦**»******»**••**•••••*****»****«•*********•**»♦*••
17-mei-2000 07:51 Overijssel/bijstandsaanvrag ontvangen mbt 
politie en brandweer

fm

lO??-] Q Telefoon
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Kabinet
Overijssel provincie**«************************4****************««***********

*T Activiteit : Afgedaan 50108
LCZ
Bijstandsaanvragen
15-inei-2000 15:41 PCC Overijssel aanvr. 40 EHBO kisten 
Enschede
aanvraag PCC Ov. voor 40 EHBO kisten met name 
verbandmiddelen. angevraagd door GGD Twente. Reg. Brw, 
Twente Demmersweg, Hengelo (afleveradres).

--■q Xn Telefoon

PCC
CdK Overijssel
******ii1l»ir******1t****t*»1r*ir*******»»*»******il*1i****it1t****

15-mei-2000 15:47 ICZ\ aanvraag via PCC voor GGenGD Twente 
40 kisten met verbandmiddelen.
Wat wordt exact bedoeld; er zijn nu met de nieuwe 
geneeskundige pakketten aanvullingseenhcden; er zijn drie 
soorten aanvullingen.
LCZ zal een lijst zenden wat er in zit zodat men kan kiezen 
welke aanvullingspakket men wil hebben.
LCZ heeft e.e.a. al voorbereld dat men zo spoedig mogelijk 
weg kan. Brw Haaglanden is al geinformeerd dat men een 
haakarmbak mogelijk nodig heeft.

Uit Telefoon

LCZ
LCZ*********************************************************
15-mei-2000 16:07 LCZ: aanvraagfax verbandmiddelen gezonden. 
Tevens verzocht om direct contact op te nemen met 
aanvraagster in RCC om af te stemmen wat ze nodig hebben. 
wel daarna terugkoppelen wat er geleverd gaat worden.

Uit Faxa.
LCZ
LCZ
l5-mei-2000 16:53 LCZ: rijdt met aangevraagde 
verbandmiddelen nu op A12 vraagt of hij VT krijgt. 
Dzz aangegeven neen. (na intern overleg).

In Telefoon
1

LCZ
LCZ
15-roei-2000 19:55 Verband meet naar Enschede i.p.v. Hengelo 

is in Hengelo en vraagt of hij door mag rijden 
naar Enschede om af te leveren.
Akkoord rijden raaar.
fe-ggl In Telefoon

???.2 e
X

17-mei-2000 12:00 LCZ dzz 20 siangenbruggen aangevraagd 
voor BRVf Enschede

T Uit Telefoon
noz.^. . )
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LCZ
LCZ*****«******«***********************4k********************
17-mei-2000 12:01 LCZ dzz Regie's geneesk. uitr. 
doorgegeven.
het betreft Felevoland (stand-by), Zwolle, Nijmegen en 
Doetinchem

Uit Telefoon^ I

LCZ
LCZ*•**•*•*********««•***••**«•*•*•******••*•***•*•*«*•*****
17-mei-2000 12:19 LCZ dzz afladres 20 slangenbr. doorgegeven 
Boddemkampsingel, 2-1- of 210 te Enschede bij de Opel 
dealer. CTPI.

Uit TelefoonL
i

LCZ
LCZ
18-mei-2000 13:59 LCZ: levering filterbussen en maskers 
LCZ gevraagd of ze in staat zijn 1000 filterbussen plus 
maskers en losse filterbussen te leveren. Antwoord: niet 
uit voorraad. Zullen onderzoeken of een leverancier ze kan 
leveren. Zulllen niet uitgeleverd worden voordat NCC is 
geinformerd dat ze beschikbaar zijn.

Uit Telefoon
£r)LCZ

min BZK
18-mei-2000 14:06 LCZ: reservering filtermaskers 

™eldt dat het RIT reeds deze week 1000 
Ttermaskers heeft gereserveerd bij dezelfde leverancier 

als waar het LCZ zijn materiaal betrekt. Dit kan duiden op 
een dubbele aanvraag.

In Telefoon
ffs3^ ] §LCZ
minBZK
*********** **»*»»***********»»******»it*-»***i,*-it*****-»it****
18-mei-2000 15:16 LCZ: maskers en filters.
LCZ heeft een mogelijke leverancier: firma in LUbeck.
Kan evt. morgenochtend geleverd worden; moeten dan vannacht 
rijden.

In Telefoon
796.2 e ' ■

LCZ 
LCZ
18-mei-2000 17:45 LCZ/dzz doorgegeven op verzoek PCC 100 P3 
maskers met filterbus en 1000 extra bussen

In TelefoonL

LCZ
BZK
*********************************************************
18-mei-2000 19:21 LCZ: levering maskers en filters 
morgenochtend 06.00 uur 
Bodemkamsingel 2-19 Enschede.
is afgestemd met RCC; rijden vannacht om 00 uur weg vanuit 
Liibeck.

In Telefoon
aim—
LCZ
LCZ
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«•*»•«•••*•••»•*•«***•***«**•****•«**•***********•*******

50111*T Acttviteit : Afgedaan
Zuid-Holland 
St V zkn gevraagd
16-mei-2000 08:38 Z-H/navraag bevestiging bijstand Enschede

I ---- 1 wacht op de door Jo"?
'bevestiging van de bijstand door RHRR

^ In Telefoon

] toegezegde

^inetCdK
Zuid-Holland«***********»**•***•**•*••*•*••*•*•«***********•••***•***

Afgedaan 50143•T ACtiviteit ;
Overijssl
14, 15, 16, 17 inzet brw comp
14-mei-2000 14:37 Overijssel/bijstandsverzoek conform fax 
BrandweerCie. t/m 17/5
14/5 Inzet 17.00-01.00 uur 2 Cie'en 
15/5 inzet 09.00-17.00 uur 1 Cie 
16/5 inzet 09.00-17.00 uur 1 Cie

inzet 17.00-01.00 uur 1 Cie 
17/5 inzet 01.00-09.00 uur 1 Cie

inzet 09.00-17.00 uur 1 Cie 
inzet 17.00-01.00 uur 1 Cie

14/5 zal worden ingevuld West-Veluwe Valleigebied en 
Flevoland
Dzz medegedeeld aan PCC Overijssel

In Telefoon

DKabinet
Overijssel provincie*********************************************************

)/inzet14-mei-2000 14:24 Kabinet Gelderland S C 
brandveercompagnie ] CI3 [

^ r*—1 kabinet Gelderland heeft medegedeeld dat
cie regionale brandweer West veluwe vallei 1 
brandweercompagnie zal leveren.
hccbcl In TelefooniliS?
Gelderland

] Flevoland verzoek tot brw. cie14-mei-2000 14:35 
heden 17.00 tm. 01.00
Zal mij terug melden of zij in staat zijn,

Ka^net 
Flevoland provincie

In Telefoon

14-mei-2000 15:21 Zuid-Holland/verzoek bijstand Brandweer 
Cie. 16/5 17.00- 01.00 uur
Zoekt dit uit en belt hierover terug.

Kabinet

In Telefoon
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Zuld-Holland***************••****••*****•••**•**••••**«**•*******•***
14-niei-2000 15:23 Noord-Holland/verzoek leveren 
BrandweerCie. A'dam op 16/5 01.00 uur -09.00 uur
Zoekt uit en belt terug.

In Telefoon;uu_a
I

Kamnet
Moord-Holland*********************************************************
14-mei-2000 15:27 N-H/verzoek bljstand Brandweer Cie op 
17/5 09.00-17.00 uur
belt hierover terug

■■—1 In Telefoon

kabinet
Noord-Holland
14-mei-2000 15:53 N-H/accoord bljstand Brandweer Cie 16/5

^ In Telefoon

kabinet
Koord-Holland******************«******«****«*************************fr
14-mei-2000 16:10 Groningen: compagnie vanuit Groningen 
voor Enschede wordt nog afgestemd.
Ziet er naar uit dat het gaat lukken. in loop van de avond 
antwoord.
Is er poiitiebijstand gevraagd voor Groningen? dzz geen 
nieuwe aanvragen bekend. Wei inzet geweest vandaag.
Tevens is het verzoek geweest van reg. brw, Drenthe om 
vanuit Groningen een BOBteam (voor opvang getraumatiseerd 
personeel) te sturen. Is dat bekend bij NCC/Provincie. 
Wordt nagevraagd. indien het geleverd is dan moet 
bijstandaanvraag volgen. Navraag bij Kab. CdK Drenthe.

In Telefoon
ItHD l2DKabinet
Groningen provincie
t******1,*»IHt»»**1itt»****^*lr***-»*»»»**************-k**f**iHl
14-mei-2000 16:19 CdK ZH/ Enschede: 2x brw. Cie voor 16-5 
acc.
^ l1 i**'-------------i- heeft aan dat onderstaande inzet van eentranaweer compagnie accoord is.

17.00h Rotterdam Rijnmond accoord 
Ol.OOh Haaglanden accoord.

i
16 mei, 09.00 
16 mei, 17.00

In Telefoon

kabinet'“CdK ZH

14-mei-2000 16:29 PCC Overijssei: stoppen met verder zoeken 
bijstandsverzoeken.
Gaan nu reshuffelen; mogelijk wat afschaling. nader bericht 
volgt.

In Telefoon

m DKabinet 
Overijssei provincie
14-mei-2000 16:37 Cdk Drenthe/Enschede: kabinet CdK 
geinformeerd.
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*-- van kabinet Cdk Drenthe geSnformeerddZ2 j______
over de inzet van de brandweercompagnie uit Drenthe voor 
de diensteverbanden
15-05, 01.00 
15-05, 17.00

09.00h
Ol.OOh

|gg;g| was reeds door zijn brandweercdt geinfoimeerd.

Telefoon

kabinet CdK 
Drenthe*********************************************************
14-mei-2000 19:51 CdK Overijssel/ Enschede; 
bijstandsaanvraag brandweerbijstand.

-- -----j gee ft aan dat hij de volgende
randweer&Tjstand Compagnie) aanvraagt.
14 met
dienstverband 17.00 Ol.OOh Ede West Veluwe 1
15 met
dienstverband 01.00 
dienstverband 09.00 
dienstverband 17.00

09.00h Ede 
17.00h Twente 2 
Ol.OOh Twente 3

West Veluwe 2

16 met
dienstverband 01.00 
dienstverband 09.00 
dienstverband 17.00

09.00h Amsterdara-Amstelland
17.00h Twente 4
Ol.OOh Rotterdam- Rijnmond

17 met
dienstverband 01.00 
dienstverband 09.00 
dienstverband 17.00

09.OOh Twente 5 
17.00h Haaglanden 
01.OOh Twente 6

De brandweercompagnign en het KCC krijgen 24 uur voor inzet 
aangegeven of de inzet daadwerkelijk nodig is.

Slfe In Telefoon

'KabTnet
Overijssel provincie•*****»*********«****************************************
14-mei-2000 21:03 ZH: navraag wljziging inzet brw pel. 
Rotterdam-Rijnmond en Haaglanden voor 16 en 17/5. 
klopt tevens is afgesproken dat Twente 24 uur van te voren 
belt met de leverende regio's of de bijstand nog door gaat.

] In TelefoonfeS I Cl

b^dk ZHKa
ZH
*****-****»»****-i*ii*******t******ii*t,**»****it******i,m,****-t
14-mei-2000 21:14 Flevoland; brw comp komt terug; geen 
inzet.
navraag btj jjg-^ 
klopt; situatie hu snel gewijzigd naar normaal. snelle 
ontwikkeling: meevallen asbestprobleem en door sneller dan 
verwacht dichtdraaien gas meer brandhaarden onder controle. 
Daarom geen inzet nodig van Flevoland brw.
Operationeel leider RCC Twente had aangegeven bij de 

melding dat Flevoland door hen al is gecanceld.
Nu afspraak 24 uur van te voren wordt gemeld of inzet nodig

1 PCC:

15 .

SItSt
Flevoland provincie
15-mel-2000 13:08 Koord-Holland/vraag of BrandweerCie nog

In Telefoon
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moet worden geleverd
Vraag of cf. afspraak 24 uur van tevoren zal worden gemeld 
of bijstand nog doorgaat.
Bljstand van vannacht 01.00 uur is n.l nog niet bevestigd. 
Zal dit navragen bij PCC overijssel.
iRlfl In Telefoon

-^1 e 1Kabfnet
Noord-Holland, provincie*•******•*••*•**•••••«*••*****«*•»*****•••***••******•*«*
15-mei-2000 13:25 Over!jssel/vraag of bijstand nog steeds 
nodig is vwb Brandweer Cie
24 uur van te voren is contact geweest in de operationele 
lijn waarbij is afgesproken dat voor 14.00 uur zal worden 
gemeld door Tvente of inzet nog doorgaat. Dit zal ook 
gelden voor overige inzetten.

In Telefoon

Kabinet 
Overijssel provincie
15-mei-2000 14:00 NH: brwcorap. Amsterdam zal 15/5/2000 
01.00 aanwezig zijn in Enschede.

In Telefoon_r*. T 110 2.6 }
":r2iI0.2.e

Noord-Holland, provincie*••*•**••»********•*•***•*****•*•*••*****•*******•*•*****

*T Activiteit : Afgedaan 50149
Drenthe
inzet BOB team uit Groningen 
14*ojei'2000 16:10 Groningen:
Tevens is het verzoek geweest van reg. brw. Drenthe ota 
vanuit Groningen een BOBteam (voor opvang getraumatiseerd 
personeel) te sturen. Is dat bekend bij NCC/Provincie. 
Wordt nagevraagd. indien het geleverd is dan moet 
bijstandaanvraag volgen. Navraag bij Kab. CdK Drenthe.

In Telefoon
CID CUS'?"' net

Groningen provincie***■*•***«*««**#****«*•*’••**«*******#•*****«**««**********
a.

14-mei-2000 18:16 CdK Drenthe/ Enschede: geen aanvraag voor 
een BOB team ingediend.
ijofs ^—i r~7neeft ontvangeh,
Zal even contact opnemen met de brandweer.

geeft aan dat hij geen bijstandsaanvraag

In Telefoon
iiTO?
CdK Drenthe
*»*•**♦*******»*»**********••**»»♦*»**»»*•*♦*•*•****»»***
15-mei'2000 09:00 Navragen bij Kab. cdK Drente over 
aanvraag zgn. BOBteam ( opgeleid brw team die 
getraumatiseerd personeel kan opvangen). BOB team is 
afkomscig uit Groningen en zou vandaag 14/5 in Drenthe 
worden ingezet om het terugkoraend personeel op te vangen,. 
indien ja. s.v.p. formele bijstandaanvraag vragen.

intern
intern
intern

r*~'—In Telefoon
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A********************************************************

Afgedaan 50159•T Activiteit :
Utrecht
aanbod
14-mei-2000 19:40 Utrecht brw: zit er nog cen 
bijstandsaanvraag in voor utrecht,
Dzz doorgegeven; in binnengekregen aanvraag niet. 
desgevraagd doorgegeven wel voor Ede.
Bieden zich aan.
—In Telefoon.vu-iC- n.

imrg''—
Brw
Utrecht
*******************************************ft**********•<!«

Afgedaan 50680*T Activiteit i
PCC
filterbussen
18-raei-2000 13:53 PCC Overijssel: akkoord aanvraag 
materieel BT Enschede

n gaat akkoord met aanvraag van BT Enschede, EM 
betreft 1000 filterbussen plus maskers en 1000 

losse fTlterbussen P3.
I

Oit Telefoon

Kabinet 
Overijssel provincie*«*********#«***«**lk«********«««*ik*«*****«««*lk*««**ft«'fl«««
18-mei-2000 14:01 PCC Overijssel: nadere info aanvraag 
filterbussen

meldt dat de filterbussen en maskers dienen 
voor de hulpdiensten die in de binnenring werken. HCC heeft 
gemeld dat LCZ het materieel niet in voorraad heeft. 
Afgesproken is PCC Overijssel te informeren indien LCZ 
nadere info heeft.

D

In Telefoon
j&l DKabinet
Overijssel provincie*********************************************************

*T Activiteit : Afgedaan 50683
PCC
stofmaskers
18-mei-2000 16:16 PCC overijssel/verzoek tot leveren 
stofmaskers aan Overijssel
Brandweercdt wil omwille van voorschriften Arbeldsinspectie 
met spoed de P3 maskers

j had zojuist contact met wiersinga ter plekke die 
Ide dat de P3 maskers af konden en de stofmaskers 

wederom op.
me

dient na te vragen of eea overeenkomt met situatie
ter plekke

In Telefoon
110.2 6 , J
PCC
Overijsse
18-mei'2000 17:08 PCC Ov./verzoek alsnog leveren maskers en 
filterbussen.
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In Telefoon
lfg?e ^

Kabinet
Overijssel provincie*•*•*«***«*****•**•*•••******«*********«•******«*********

Afgedaan*T Activiteit : 50995
Algemene Zaken 
Infonaeert
16-mei-2000 12:04 AZ; verzoek voor info MP navraag bij 
Enschede gewonden e.d. 
dzz navraag bij PCC iig?e~i r~ 
komt er nu niet door) 
totaal aantal gewonden: 629 
totaal in ziekenhuis; 
totaal intensieve care: 
doden:
geidentificeerd 
vermisten:
i.vm. dubbelboekingen, mensen elders enz. )
dzz j )jgg 12.05 uur
dzz ook doorgegeven aan C
—vraagt bij een volgend contact om na te gaan 
mensen zijn getroffen door de ramp.

] (info van 08.30 uur;

36
5

15 waarvan 6
200 (aantal wisselt erg

3 rond 12.45 uur.
ifiij tnoeveel

In Telefoon
—1

AZ
AZ
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Melding : Afgedaan 15-mei-20008827* *
bijstand politic
26'mei*2000 13:28 Kab. CdK:
betreft invullen bijstand 1 pel. ME voor enschede op 
28/5/2000 dienstverband van 08.00 - 18.00 uur.

______________ J moeilijk maar gaan het vragen.
ZH: ^ ^^^"^:kunnen niet leveren; diverse evenementen.

vragen na; rond 13.00 uur nogmaals 
gebeld en via joTg Q ^ ^
meet nodig.

Amsterdam moet maar leveren, maar hebben bezwaar tegen iangere dienstverband;
kunnen wel komen als zij een normaal dienstverband van 8 
uur kunnen draaien.
Dzz aangegeven bij het stafoverleg van"“14.00 uur. 
dienstverband bijv. van 10.00 
uur af uit Amsterdam; starten ora 10.00 uur; dienstverband 
tot 18.00 uur en reizen dan weer af.
(ander 8-urig dienstverband kan ook ).

koppelt terug na het stafoverleg van 14.00

MM;

) laten doorgeven is niet

. Zal dit raeenemen in
18.00 uur. Reizen om 08.00

Iuur.
'2^ uit Telefooni

Kab CdK 
Div
div*********************************************************

Afgedaan•T Activiteit : 49908
Groningen 
aanbod bijstand

, __________ van de politie Groningen biedt
zi'jn ^orps ter ondersteuning aan. Hij is bereikbaar via
jasT'

4_JH

13-mei-2000 19:25 CdK Groningen/ Enschede: Politie en 
Brandweer Groningen bereid voor hulp.

jstand~bescfirkbaar zijn.
geeft aan dat de politie en Brandweer voor

In Telefoon

Xabinet
Groningen provincie
13-raei-2000 22:18 Korpschef Gronitlgen/ gebruik draaiboeken 
Bijlmer,
^ ^ ^... . ^ geeft aan dat hij gelet c
Beelden uitgaat van een inzettljd van circa 2 weken.
Volgens hem zijn er overeenkomsten met de Bijlmerramp. 
Het gebied is ongeveer gelijk etc.
Indian nodig kan met hem van gedachte gewisseld worden. 
dzz e,.e.a. aan f ’’ kgg.

In Telefoon
i

Korpschef
Groningen

•T Activiteit ; Afgedaan 49928
CdK
aanvraag ME volgt
13-mei-2000 20:57 Bijstandsaanvraag/CdK naar Enschede
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^ naar Enschede gaat omdat Ministermeldt dat CdK ^-^a- 
daar ook is

ME en speurhonden in de loop vaner komt een aanvraag voor 
de avond.
operationele contacten zijn gelegd met Limburg, 
ZHolland-Zuid cn de drie Gelderse polregios

i'—I In Telefoon

pcc**************************************«******************

■*T Activiteit : Afgedaan 49973
DM
motorrijders t.b.v. RIT
13-mei-2000 22:03 KLPD/ Enschede: inzet Motorrijders.

3 meldt dat momenteel 6 motorrijders KLPD
aanwezig zijn.
Deza zijn gekoppeld aan het RIT.Morgenochtend 7-17h zullen er weer 6 motorrijders aanwezig 
zijn.
In het centrum van Nederland zijn motorrijders beschikbaar 
voor eventuele VT (lO.OOh).
Inzet via ^

In Telefoonj

Hotoronde rsteuning 
KLPD Div. Mobiliteit******************»****«*«*****************i'*************

50004Activiteit : Afgedaan• 'T
Overijssel
Politiebijstand gevraagd
13-mel-2000 22:56 CdK Overijssel/ Enschede: 
bijstandsaanvragen indienen.

1^""^—1 ——) gemeld dat er langs onofficicle weg
rnterprovin ciFle bijstand wordt geregeld.
Dit moet tocli conform de geldende regelgeving geschteden.

gaf aan dat dit ook maandag achteraf moet
kunnen.
dzz aangegeven dat dit niet kan.

Tevens 
Groningen
Bijlmerramp kan helpen met de afhandeling.

;---- ----^ gemeld dat de korpschef van
} heeft aangegeven dat het draaiboek

—) zal e.e.a. intern doorgeven.

In Telefoon

Kabinet 
Overijssel provincie

O

/icuiviceit : Afgedaan* 1 50005
PCC overijssel
Bijstand ME 14/5 00; 04 uur.
13-mei-2000 22:50 CdK Gelderland/ Bijstand ME: ME is zonder 
toestemming ingezet.
cninzet vanHEruit

is ontstemt over de buiten hem geregelde 
Gelderland aan Overijssel.
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dZ2 aangegeven dat mij geen bijstandsaanvraag heeft bereikt.
Aangegeven dat ik ^ zal --- •--- 1 op de hoogte zal brengen.

—I zelf ook even bellen.

In Telefoon
LT)KabXnet

Gelderlandprovincie
*****************ii********-t******iniii**ini**iiii****t**mt*ii*it
14-mei-2000 00:04 PCC Overijssel/ formele bijstandsaanvraag
ME.

vraagt' formeel bijstand inde vorm van ;□ C~±2
19.00h1 pel

- 1 pel ME uit NO-Gelderland op 14 mei 07.00 - 19.00h
- 1 pel ME uit Limburg Nrd. op 14 mei van 07.00 - 19.00h
- 1 pel ME uit Gelderland zuid 13 mei van 17.00 - ??.??h
- 6 honden en begeleiders uit Gelderland Zuid op 13 mei 
17.00 7? .??h
dzz de aanvragen telefonische geformalieerd bij;
- Limburg,
- Drenthe, gH

Afgedaan.ctiyiteit : 50006
PCC Overijssel
aanv. bijstand 14/5/2000 00:29
14-mei'2000 00:29 PCC overijssel: aanvullende 
bi jstandaanvraag:
aanvang morgenochtend 14 mei 2000: 07.00 uur. 
betreft:
- 7 hondengeleiders uit Gelderland midden.
- 10 AE-ers uit Flevoland.
Desgevraagd deelt i”~~
al besproken is en dat zij kunnen leveren als formeel wordt 
aangevraagd.

j mee dat het operationeel

In Telefoon

kabinet 
Overijssel provinciek********************************************************
14-roei-2000 00:37 Gelderland: aanvullende aanvraag voor 7 
hondengeleiders; 
dienstverband 07.00 
operationeel besproken.

19.00 uur.

^5^-"-^ ^ Uit Telefoon
■nrsa*
Gelderland 
Kab CdK
********»***nnt***inilni**t**1t*»*t**ft********t»* **********
14-mei-2000 00:41 Flevoland:
AE-ers uit Flevoland; 
dienstverband 07.00 
operationeel besproken.

aanvullende aanvraag voorlO
19.00 uur.

C. 3 In Telefoon

kabinet 
Flevoland provincie
*********************************************************
14-mei-2000 01:06 Flevoland: akkoord 10 Ae-ers voor 
morgenochtend 14/5/2000 07.00 19.00 uur.

3 In Telefoon

aoThet
Flevoland provincie
*********************************************************
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50007*T Activiteit ; Afgedaan
PCC Overijssel
aanvullende bijstand ME 14 en 15 mei

14-mei*2000 21:30 PCC Overijssel/ Enschede: aanvullende 
bijstand ME.
aangevraagd (en is ingesteld)
- 14 mei 12.00 - 24.00h 1 pel ME uit Kaaglanden
- 15 mei 00.00 - 12.00h 1 pel ME uit Kennemerland

n meldt dat onderstaande bijstand wordt

In Telefoon

&.aKabinet
Overijssel provincie*********************************************************
14'mei-2000 23:29 Kaaglanden: gerucht dat er 
problemen/wijzigingen zijn bij de aflossing zodadelijk om 
24.00 uur. Zou kennemerland zijn maar daar heeft men 
gehoord dat het Arnhem zou zijn of anderen. 
dzz navraag bij r~^ 3-

^ In Telefoon

Operationele Zaken 
Kaaglanden regiopolitie*********************************************************

*T Activiteit : Afgedaan 50011
PCC overijssel
bijstand ME 14/5 - 15/5 12.00 uur
13-mei-2000 22:36 Pol. Drenthe/ Enschede: 1 pel. HE naar 
Enschede.

geeft aan dat de politie regio Denthe 1 
peioton ME~in Mjstand wordt gegeven aan Enschede.
Het dienstverband is zondag 14 mei van 07.00 - IS.OOh.
dzz aangegeven dat hier geen aanvraag voor is ingediend.Volgens jtfeg--- n is hij door de ME c^rdinator IJsselvecht
voor ben'aderd.
dzz aangegeven dat ik het PCC overijssel en het kabinet Cdk 
Drenthe zal informeren over deze gang van zaken.

In Telefoon
3

Pol. Drenthe
*****««★***«******«««*««***«***♦«**«*#**♦«**««***««******

14-mei-2000 09:09 Overijse/dzz navraag gedaan st.van zaken 
en melding bijstand politie
Dzz melding gedaan dat Zuid-Holland en Noord-Holland zullen 
voorzien in de bijstand voor de diensten van 14 mei van 12.00
Vraag resteert of Noord-Holland eigen
verbindingscommandowagen dient mee te nemen. 1I0.29 I zoekt 
dit uit en meldt terug.
Tevens gevraagd om zsm een sitrap te verzorgen. iio2e 1 gaf 
aan dat televisie waarschijnlijk sneller is dan een 
dergelijke rapportage.

9eeft aan dat hij geen schriftelijke bevestiging 
noeft te hebben dat er politie bijstand komt ipv KMAR.

In Telefoon

24.00 uur en 24.00 t/m 15 mei 12.00 uur .
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Kabinet
Overijssel provtncie4********************************************************
14*mei-2000 09:45 Haaglanden/ navraag of verb.voertutg zal 
worden ingezet

—I geeft aan dat Haaglanden ook hunM 2 e ______ ______ver.coiranandovoertuig zal inzetten.
Tevens aangegeven dater dringend behoefte is aan 
verlichtingsmateriaal.
Op de vraag of hierna nog inzetten te verwachten zijn kon 
op dit moment geen antwoord worden gegeven.

j In Telefoonfei] t

Operationele Zaken 
Haaglanden regiopolitie*****************************************************

*T Activiteit : Afgedaan 50012
PCC Overijssel
ME,honden,CTP,reche 15/12.00-16/20.00
14*raei*2000 17:21 PCC Overijssel/ Enschede: overzicht
politiebijstand

j geeft een overzicht van de gevraagdelO.kpolitie bijstand.
ME
- 1 pel ME dienstverband 15 mei OO.OOh - 12.00h voorkeur 
voor Gelderland midden
- 1 pel ME dienstverband 15 mei OS.OOh - 20.00h voorkeur 
voor Ijsselland (-Provinciale bijstand)
- 2 pel ME dienstverband 15 mei 12.00h - 24.00h voorkeur 
voor Flevoland en M.O Gelderland
- 2 pel ME dienstverband 16 mei OO.OOh - 12.00h voorkeur 
voor Gelderland Zuid en Drenthe
- 1 pel ME dienstverband 16 mei OB.OOh - 20.00h voorkeur 
voor Groningen
Kondengeleiders
- 5x hondengeleiders met bond, dienstverband 15 mei 
06.OOh-18.OOh voorkeur voor Gelderland midden 
• 5x hondengeleiders met hond, dienstverband 15 mei 
18.00h-06.OOh voorkeur voor IJsselland prov.)
Staf Co6rdinatieteam Plaats Incident (CTPI)

07.OOh door N.O. Gelderland 
19.OOh door Ijsselland

dienstverband 19.00 
dienstverband 07.00

Tactische recherche.
Tevens is gevraagd om 15x tactische recherche voor 
toevoegen aan het RIT.
Dienstverband dagelijks (5 dagen) van 07.30h - 20.OOh 
Voorstel is om 5 rechercheurs te halen uit de regio's
- Ijsselland
- N.O. Gelderland
- Gelderland Midden
dzz aangegeven dat het hier een Justitiele aanvraag betreft. 
Spierenburg zal e.e.a. via de Officie van Justitie aan de 
PC voorleggen.
Geen verder actie voor het NCC.

In Telefoon

Kabinet
Overijssel provincie
**********t****tt***ti»*itlttl,t,»ttt*****t*»*»»ii»tt*»*t*i,*li*
17-mei-2000 16:17 Brabant/verzoek bijstand 30/5 omruilen 
met Haaglanden

HBSARP1012



uatum ii.-]ul-2000
Bladnr 42Rapport dossier/melding/activitelt

Bljstaad MW Brabant 07.00*15.00 ruilen met Haaglanden 
23.00-07.00 uur

^ In Telefoon
!rg5:e~~T~r^
kabinet
Brabant
*»****ii*»*****************************»**»******»**-***»*»

14-mei-2000 17:46 Flevoland: aanvraag 1 pel. ME voor 
Enschede.
dienstverband 15 mei 2000 van 12.00 
Zal navragen.
NCC zal Kab. CdK NH hierover informeren en doorgeven dat 
Flevoland regelt.

24.00 uur.

j In TelefoonL

^binet
Flevoland provtncie**•*••*********•*•***•**•«••*«*t********************-*****
14-mei'2000 18:16 CdK Drenthe/ Enschede: geen aanvraag voor 
een BOB team ingediend. 
dde heer |8-r.ei f'-— 
heeft ontvangen.
Zal even contact opnemen met de brandweer.

geeft aan dat hij geen bijstandsaanvraag

Ten aanzlen van de bijstand voor de ME geeft hij aan dat 
hij e.e.a. zal navragen en zal terugkoppelen.
(belt direct terug inzet 1 pel ME op 16 mei 00.00 - 12.00h 
is accoord.)

In Telefoon
.16.2,6'

CdK Drenthe
****^l*t**^t1^*******1r**»*******t******^t*^lt^l**t**t*1l*^^**^Hl^lt
14-mel-2000 18:21 NH: kgg bijstandsaanvraag 1 pel ME 
Flevoland voor Enschede.
Jvkkoord houdt rekening mee als er andere inzetten moeten 
worden gepleegd.

-- ^ In Telefoon

l£ Cdka
NK
*****•••*»*•**•***********•**************»»**•*»»**•*»**•
14-mei-2000 18:23 Flevoland: akkoord levering 1 pel. ME 
voor 15 mei 12.00 24.00 uur.

kabinet
Flevoland provincie
*#«**«* • **«**«*ik******«***A*****«**«4r**«*****;»«*1k**«r*«**

l4-mei-2000 18:27 Groningen: bijstand gevraagd 1 pel. ME 16 
met 2000 van 08.00
ga maar vanuit akkoord; belt nog definitief door.
tf -T ^10.2.6 1 i

In Telefoon1 p-

20.00 uur;

Uit Telefoon
Cn !^=31,2,6 IKabinet

Groningen provincie

l5-mei-2000 16:50 NBrabant: operationeel is geregelt dat 
vanuit Brabant ZO 1 pel. ME ingezet wordt op 16/5/2000 van 
12.00 - 24 .00 uur.
Wordt nagevraagd bij PCC

In Telefoon
fJBSARP1012
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arc?
CdK
NBrabant*4*****«**************************«********«*************
15-inei-2000 17:35 Overijssel: havraag inzet Br. ZO 1 pel ME 
16/5 12.00 - 24.00 uur.
Ja, klopt; Is vanmiddag gemeld aan J 1 ■» J!

feg—^ Uit Telefoon

KaSlnet 
Overijssel provincie«**********■*****««♦******««•***««*******★«*******■********

j3 &

15-mei-2000 17:43 Nbr: klopt 1 pel. ME Br. ZO 16/5 12.00 
-24.00 uur.
dzz aanvraag formeel. Brabant - akkoord.

^ Uit Telefoon

MBr
Kab Cd•A*******************************************************

15-mei-2000 07:52 Overijssel/aanvraag 
wordt ondersteund

inzet ME zoals bekend

PCC OverijsselInzetten zoals aangegeven worden door 
ondersteund

jn Telefoon

KaSfnet^
Overijssel provincie
***-t**il**»****»**»1l***t»*****-t>***i*1lt*itA***tt****t*****tr*
15-mei-2000 08:27 Utrecht/verzoek leveren bijstand peloton 
ME 15 mei van 12.00 20.00 uur
Belt hier zsm over terug.
feel

ims i
kabinet CdK 
Utrecht
**««***»««**««ft««******««««*««««^*«*'ir**«««««*«#*«*«#*«««*«

15-mei-2000 08:31 Utrecht/leveren pel.ME 15 mei 12.00 - 
200.00 uur is accoord

^ In Telefoon

In Telefoonfe^
IKTS-e t
kabinet Cdk 
Utrecht
*********************************************************

*T Activiteit : Afgedaan 50025
PCC Overijssel 
AE voor 15/5

14-mei-2000 18:03 PCC Overijssel/Enschede: 1 sectie AE uit 
Utrecht.
Waarschijnlijk zal er nog een aanvraag komen voor 1 sectie 
AE ter aflossing van de AE uit Flevoland.
Gedacht wordt aan een sectie uit Utrecht.
13 mei Dienstverband 07.00

’.•"I vraagt het NCC contact te leggen met CdK 
Utrecht met een voorwaarschuwing. zodra bekend wordt dat de 
AE zal moeten worden afgelost zal PCC overijssel contact 
met het NCC opnemen.

19.00h
fe;
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In Telefoon

.2,0Kabinet 
Overljssel provincle**«**••*****•«•***••*•••*********************************
14-mei-2000 18:45 Utrecht; belt n.a.v. berlcht op 
antwoordapp.
Afspraak dat Kab. CdK in vervolg (was al eerder geineld door 
5^23 gemeld middels GSMnr’s die in piketboekje staan.
verzoek mogelijk levering bijstand 1 sectie AE 
mergenochtend 15/5 07.00 - 19.00uur.
Zal navragen.
18.50 meldt 
sectie AE gaat niet door, 
dzz —*1 kgg aanvraag kan vervallen.

[”—'] meldt dat als er bijstand nodig is s.v.p. aan 
irtrecht~denken.
K.G.J. Beaumont In Telefoon

* n PCC Overijssel; aanvraag

Kab CdK 
Utrecht
***********«********************************************pi)(e
t
15/5/2000«
01.05 uur

Flevoland, meldt dat gevraagde bijstand AE 
geregeI9~iT. 10 personen van 07.00 tot 19.00 uur.

*T Activiteit : Afgedaan 50112
PCC Overijssel/ Noord-Holland 
bijstand 14/5 12.00-24/ 15 24.00* 1200 
14-mei-2000 10:36 Noord-Holland/ dzz aangegeven wel 
behoefte aan verbindingseommandovoertuig
Tevens grote behoefte aan verlichtingsmateriaal.

In Telefoon
inrsn
kabinet
Noord-Hollandw********************************************************
piket 14/5 07.05 uur
^01 Overijssel, ondersteunt de bijstandsaanvraag
van 2 extra peloton HE. Hoeft niet expliciet Kmar te zijn. 
Werd om gevraagd omdat ze al contact hadden gehad met RMG 
Oost. Dzz. aangegeven dat het waarschijnlijk politic gaat 
worden. Het eerste dienstverband begint om 12.00 uur tot 
24.00 uur.
07,08 uur
Dzz. bi jstandsaanvraag met DDC besproken. Ook is vanmening dat het politie moet worden. Eerst maar Zuid-Holland 
en Noord-Holland vragen omdat zij veel pelotons hebben.
Dzz. aangegeven dat dan nog wel naar de diensttijden 
gekeken moet worden omdat dan met reistijden de arbeidswet 
wordt overtreden.
07.10 uur

__ _ ___ ____ '}> DCBC dzz. kgg. geen Kmar maar politic.‘Kr0& vraagt aandacht voor het volgendc:
- hoe de komende dagen verder?
- zijn de 2 pelotons de aflossing voor de NATRES of is dit 
extra?
Dzz. aangegeven dat het uitgezocht wordt.
07.18 uur

^__ _< Kabinet CdK gevraagd voor bijstand ME voor
eF dienstverband 12.00 tot 24.00 uur heden.
07.18 uur
Beveiliging BZK meldt dat er een fax is binnen gekomen over 
bijstand ME. Is waarschijnlijk dezelfde fax als de vorige.
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Dzz. kgg. laat maar liggen tot 06.00 uur.
07.20 uur

Dzz. bijstand aangevraagd aan Noord-Hoi land, r^' '"'i
voor het dienstverband 24.00 tot 12.00 uur 
Kordt over teruggebeld. Hij vraagt of de 
verbindingscommandoauto ook mee moet omdat zij om 
verbindingsmiddelen vragen. Dzz. kgg. wordt uitgezocht.
07.30 uur

Overijssel, raeldt zich. Dzz. kgg. dat bijstand 
geen Kmar wordt maar polltie. ZH en NH zljn beiden 
gevraagd. ZH voor 12.00 tot 24.00 uur en NH van 24.00 tot 
12.00 uur de volgende dag.

—I geeft aan datde Kmaral aanwezig is in het RMC 
en datzTg het Delta-cie af zouden gaan lessen om 12.00 uur. 
Dzz. aangegeven jammer maar helaar houden we ons aan de 
regels. Zolang politic Nederland nog niet uitgeput is, 
wordt ME geleverd door de politic en niet door de Kmar. (In 
vriendelijke bewoordingen)
__zou dit gaan contmuniceren. Overigens lost het
"Golf-cTe^iet het Delta-cie af. Maar het Delta-cie is door 
eigen mensen (dus ook van Delta-cie) afgelost. Om 12.00 uur 
ouden zij dus agelost worden door de Kmar. Wordt nu dus 
politie.

08.00 uur bereikbaar op nummer:
^ Q(jj 00 00 uur gaat het PCC open.

i2.e

07.32 uur
Haaglanden levert 1 peloton.

meldt dat de bijstand geregeld is.

07.35 uur
—j, Haaglanden vraagt naar contaetpersoon. Dzz.

Kgg.
07.50 uur
DCBC, r~~~’'i kgg. Golf'cie lost niet het
Delta-cie af. Is met eigen mensen van Delta-cie gebeurd. De 
2 pelotons die nu geregeld worden daarvan lost 1 peloton ME 
van politie de Delta-cie om 12.00 uur af.
08.00 uur
PS ^ NH meldt
Kennemerland levert.

5

dat HE geregeld is.

17-mei-2000 11:43 N-H/bijstand politie ME enkele accoord, 
enkele niet
Amsterdam/Amstelland kan op de volgende data niet leveren 
20/5, 23/5, 28/5. 30/5
2/6 zal worden overgenomen door Flevoland 
1/6 zal door Zaanstreek worden overgenomen

In Telefoon
SbKablnet 
Noord-Holland, provincle«**4h’*«««*4k*****«4-******«**«***********«*«*«******«4r*«i»<^«*
17-mei-2000 13:25 N-H/12 rechercheurs Amsterdam ingezet 
16/5 van 14.00 uur tot overname ook op 17/5
Niet geregeld via NCC

Ms-'--- 1 C
[Cabinet

In Telefoon

Noord*Holland, provincie*••**••***•••*•*»»••••**■»********♦*******»♦*•****♦♦♦*****
17-mei-2000 13:58 N-H/aandacht voor traauma verwerking ME 
personeel

vraagt aandacht voor raogelijke 
traumahische ervaringen door personeel ME in Enschede.
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Andere in te zetten ploegen kunnen 
voordeel mee doen.

hier wellicht hun

In Telefoonf
msTT)
kabinet CdK 
Koord-Holland*«**«**«*******************************«*****************
17-mei-2000 09:01 Noord-Holland/formalisatie bijstand ME op 
17/5 18/5 en 19/5
Zal fax zenden met planning overige inzetten.

In Telefoon
^52'
Kafilnet
Noord-Holland, provincie

Afgedaan 50113*T Activiteit :
PCC
ME 15, 16/5 en 5 hondengeleiders
15-mei-2000 14:58 Overijssel/bijstandsaanvraag Politic ME 
volgt per fax voorlopig overzicht
15/5 20.00-08.00 uur Limburg-Zuid
15/5 00.00-12.00 uur Gelderland-Zuid en Drenthe
16/5 12.00-20.00 uur
16/5 12.00-24.00 uur Gooi en Vechtstreek
16/5 12.00-24.00 uur ...................
16/5 08.00-20.00 uur Groningen 2 
16/5 20.00-08.00 uur R'dam-Rijnmond
16/5 06.00-18.00 uur 5 hondengeleiders N.0-Gelderland

^ In Telefoon

Kabinet 
Overijssel provincie

-:n a

\ctiviteit : Afgedaan 50114• T

Limburg
info over bijstand
14-mei-2000 13:58 Limburg/komende week 2 pelotons op afroep 
beschikbaar
Ivm een geplande oefenlng 2 pelotons ME beschikbaar voor 
Inzet Enschede

Cl ^ In Telefoon

K^STnet
Limburg provincie

15-mei-2000 09:54 Limburg/verzoek Peloton ME 15/5 en 16/5 
20.00-8.00
Dzz aan Limburg verzocht om pelotons ME zoals aangeboden te 
leveren op 15 en 16 met 
^ i’-"-—-zoekt uit^ensten gedraaid kunnen worden.of dinsdag en woensdag de beide

Omtrent overnachtingen zal met PCC worden gesproken. 
In Telefoonfere! (1
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.rexe
Kablnet
Limburg
15-mei-2000 10:16 Limburg/Pel-Me op 15 en 16 mei zal worden 
geleverd 20.00-8.00
Sit: ^ In Telefoon
fSXe
kabinet
Limburg
15-mel-2000 10:37 Overljssel/Voorlopig geen actle rabt te 
leveren bijstan ME

geeft aan dat ME coordinator zelf 
TrTformeert waar bljstand vandaan kan komen.
In tegenstelllng tot berlchten van fos;?—^ waarln hlj 2 
pelotons ME aanbiedt en tevens een groep AE is de 
ME-coordinator nogal verbolgen over geplande inzet. 
Cancellen van geplande oefenlng kost 100.000 en Is naar 
zijn mening niet bij kabinet bekend.

)

Tot nader orde hoeven wij geen actle te ondernemen mbt te 
leveren bljstand

1 a In Telefoonjt

Kabinet
Overijssel provincie
******«*«*********«*«*****«**«***«**«**4>**'**-ll4«**1t1l*««**«
*******#*************************«***********************
17-mei-2000 12:27 Limburg/accoord met gevraagde bijsteand 
ME en MCO personeel

In Telefoon

Kabinet 
Limburg provincie*********************************************************
24-mei-2000 08:58 Limburg/dzz doorgegeven HE pel vervalt 
voor 30 mei 22.00-06.00 uur

■j

kabinet Cdk 
Limburg*•»**••***«****•••••***»****•*•*••*»•***«**«*«**********•

*T Activiteit : Afgedaan 50115
Utrecht
info over bljstand
17-mei-2000 13:08 Utrecht/gevraagde bijstand En.schede 
polite ME en MCU accoord

I In Telefoon
3kabinet CdK 

Utrecht
24-mei-2000 08:56 Utrecht/dzz doorgegeven HE pel.25 mei en 
1 juni vervallen 22.00-06:00

I In Telefoon

kabinet CdK 
Utrecht
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50116*T Activiteit : Afgedaan
PCC
aanvraag me 15/5 
piket 15/5 
06.25 uur
Beveillging BZK meldt dat er een aanvullende 
bijstandsaanvraag ME is binnengekomen. Met gaat om de 
volgende dlenstverbanden:
raaandag 15 mei 1 peloton ME van 12.00 tot 20.00 uur;
maandag 15 mei 1 peloton ME van 20.00 tot 08.00 uur;
dinsdag 16 mei 2 pelotons ME van 12.00 tot 24.00 uur; 
dinsdag 16 mei 1 peloton ME van 20.00 tot 08.00.uur;
maandag IS mei 6 beredenen KLPD van 12.00 tot 20.00 uur.

) en verzocht wordtGecottrdtneerd wordt door Cll!
contact met hem op te nemen. Fax is afkomstig van nfeei
C
Kmar, Utrecht en Limburg-Noord zouden rich al aangeboden 
hebben.
06.28 uur
Dzz. verficatie bijstandsaanvraag voor Enschede gevraagd 
bij r~* * *r
06.40 uur 
op de ho<

-’T] meldt dat zowel hij als jfi'^ C_____Tjn van de aanvullende aanvraag, 
i verzoekt ons om nog GEEN actle te ondernemen
totdat hij heeft teruggebeld.

niet

Afgedaan•T Activiteit : 50138
Amsterdam
aanbod geunlformeerden
14-mei-2000 11:35 Amsterdam/Arastelland biedt inzet 75 
geuniformeerde aan.

van de regio Amsterdam/Amstelland biedt de 
nzet aan van 75 geuniformeerde aan. Fax volgt.
nccbcl In Telefoon

Openbare Orde
Regio Amsterdam/Amstelland
*t****t*t**-i,*’t***»*mit***»**tii****»»*»****fn,t,t»i,»i,tinn,**
14-mei-2000 16:32 Amsterdam: Er is 75 personen 
geuniforraeerd politie aangeboden voor Twente. Hoe staat het 
ermee. graag voor 17.00 uur antwoord aangezien het 
personeel anders morgen op cursus gaat en bij inzet de 
locaties afgebeld rooeten worden.
Dzz navraag bij jfen r~‘
maar nu navraag: niet nodig men blijft bij ME personeel.
Dzz antwoord teruggekoppeld aan isji^Zei {
^—a—vraagt of nog ME inzet van Amsterdam nodig is. been berichten over.

j: aanbod niet ontvangen;
).

ft'z'g—^ In Telefoon

openbare Orde
Regio Amsterdam/Amstelland

Afgedaan*T Activiteit : 50151
PCC Overijssel 
inzet ME 30 en 31/5
17-mei-2000 15:09 Zeeland/gevraagd naar politie bijstand 
Enschede
Zai dit zsm terugmelden, nogmaals per email gezonden.

I•!BSARP1012



Dacum II-3UI-200O
Bladnr 49

v^CtlUi.UlUItM V
Rapport dossier/melding/activiteit

ate "1
kabinet CdK 
Zeeland
*********************************************************
17-mei-2000 15:51 brenthe/verzoek omzetten bijstand 31/5 
indien mogelijk
Dzz aangegeven dat dlt nlet meer mogelijk is.

In Telefoon

In Telefoon

kabinet
Drenthe
*********************************************************
17-mei-2000 15:19 Gelderland/dzz navraag gedaan bijstand 
Enschede
Zal uitzoeken en zsm terugbellen. 

In Telefoon
g!:sr:
kabinet
Gelderland
••«*«*********««•******•**«***««•*•*****•.***«•*««**•*****
17-mei*2000 16:00 Gelderland/accoord inzet politie ME 
bijstand Enschede

In Telefoon
ig7:g"
kabinet CdK 
Gelderland
•*******»*•*«****•**•****••******»*******•*******•*•**•**

17-mei-2000 11:33 Haagl/verzoek ruilingen diensten ME 
Enschede
Verzoek 19/5 14-22 te ruilen met KMAR 7-15 
verzoek 21/5 omzetten naar 7-15 
verzoek 29/5 ruilen 23-07 met Flevoland 15-23 
verzoek 30/5 niilen 23-07 met Brabant 7-15
Indien bekend ruilen 1—^ T~'

In Telefoon
1

J CZ

oz
Haaglanden
17-mei-2000 14:33 Z-H/accoord met inzet MCU medewerkers op 
voorgestelde inzetten

iZ
ivzr-—
kabinet CdK 
Zuid-Holland
*********t*******t»HHt***1ttr1t*»»*******i,iHlt***********t»**
17-mei-2000 14:59 Rott.Rijnmond/verzoek luchtsteun vervoer 
ME Enschede

In Telefoon
J

^ vraagt oro luchtsteun om zodoende het
vervoersprobleem naar Enschede op te lessen. Anders worden 
inzetten 17/18 uur, wat mogelijk een probleem oplevert.
Dzz aangegeven dat dit een probleem is. Zal hem 
tyerugbellen op Tel —

In Telefoon
23

mss—n
ROOD
Rotterdam-Rij nmond

•T Activiteit : 
MBSARP1012
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PCC Overijssel 
inotorrijders 21/5/2000
17-n>ei-2000 15:33 Drenthe/3 motorrijders in bijstand worden 
er 2
is reeds overeengekomen met Overijssel.

In Telefoonj

oinet CdK 
Orenthe
*********************************************************

*T Activiteit : 50213Afgedaan
Brabant
afzeggen bijstand
24-mei-2000 09:21 Brabant/dzz doorgegeven dat ME pel 31 mei 
van 22.00 06.00 komt te vervallen

^ In Telefoon

kabinet
Brabant••«*•*••*****************«*•****•*******•********•»•*•***

50257*T Activiteit : Afgedaan
PCC
eigen ME inzet i.v.m. bekerwedstrijd
15-mei-2000 14:48 Gelderland/weekend bekerfinale mogelijk 
inzet ME in Nijmege
In het kader van een mogelijke viering bekerwinst NEC uit 
nijmegen kan een thuissitoatie ontstaan vaarbij het eigen 
ME-peloton zal worden ingezet. Dit heeft mogelijk 
consequenties voor inzetbaarheid Enschede.

In Telefoon

kabinet
Gelderland

•T Activiteit : Afgedaan 50333
PCC Ov
bijstand ME aflasting
29-mei*2000 08:30 Overijssel: 26/5 rond 16.20 uur aantal 
diensten Pel. ME vervallen voor Enschede.
Alleen Fievoland moet nog worden geinformeerd dat 
dienstverband op 2/6/ 2000 van 06.00 - 14 00 uur vervalt. 
Rest zal ik hedeninhet MBS muteren.

—3L_ rx.
L_ ---- ^ In Telefoon

CD9Kabinet 
Overijssel provincie
******ittt1t*^*1r******itii't^*i*iriiit**ittiiit1i1titii^****^******ii***it*

»T Activiteit : Afgedaan 50334
Fievoland 
aflasting mE
29-mei-2000 09:30 CDK Fievoland dzz geinf. vervall ME pel 2/6
voor het dienstverb 0600-1400 voor 1 pel ME te Enschede.

1
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Uit Telefoon^ £

CdK
Flevoland•A*******************************************************
29-mei-2000 14:46 CdK Flevoland/ Enschede: CdK Flevoland 
acc met inzet als gevraagd.

geeft aan dat hij insterat met de inzet van; ' ste~ME Jean verbindingsman regelen voor de HCU
fcg-| In Telefoon

Kabinet
Flevoland provincie*********A*******A***********AAA********A**A****AA****A**

.*T Activiteit ; Afgedaan 50352
PCC overijssel 
afmeldlng hondengel.
29-raei-2000 12:18 CdJ Ov. ME bijstand naar secties etc 
vanaf 29 mei
vanaf 29 mei 15.00. peleton ME bijstand vervangen door 
sectie ME. Verder kunnen als de sectie ME een 
verbindingsman MCU levert de dienstverbanden MCU worden 
gecanceld. Ook per 29 mei 1500.
Dus kljken hoe het zit qua dienstverbanden ME en MCU radw.

In Telefoon&
0.2.« 'Kabinet 
Overijssel provincie***********•***«*»*•«*«***««********«***••***«*••••**•*»•
29-mei-2000 13:01 CdK Ov. bijstand MCU en sectie ME vanaf 
29 mei
het is al operationeel kortgesloten, daarnaast wordt 
verwacht dat de secties ME na 30 mei 1 verbindingsman te 
leveren gedurende de diensten van de sectie ME. dzz: we 
zullen het oppakken.

Uit Telefoon

Kabinet 
Overijssel provincie
29-mei-2000 16:46 Provincies CdK bijstand Enschede sectie 
HE ipv peleton ME vanaf 29 mei vanaf 15.00 
doorgegeven dat vanaf 1500 29 mei ipv een peleton HE voor 
alle dienstverbanden een sectie ME voldoende is. Daarnaast 
het verzoek ora voor de dienstverb. ME (sectie) de 
verbindingsman die er bij hoort als mdw. meldkamer MCU in

S --- 1 L__ .n r-'i r
r

L
29 mei mdw. MCU wordt Flevolandd ipv Utrecht dit doorg. aan 
Utrecht
30 mei mdw. mcu 0700-1500 wordt Kaaglanden ipv Drenthe, dit 
is nog niet aan CdK Drenthe doorgegev.

& Uit Telefoon
provincies
kabinetten
div

MBSARP1012
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29-mei-2000 17:27 CdK Overijssel/ Enschede; bijstand 
hondengeleiders
bijstand aanvraag heeft aangevraagd in de vorm van;
- 01 juni 4x hondengeleiders/ dienstverbanden 07-14 (2x), 
14-22 (lx) 22-07 (lx)
- 02 juni 3x hondengeleiders, dienstverbanden 07-14, 14-22, 
22-07
- 03 juni 3x hondengeleiders, dienstverbanden 07-14, 14-22, 
22-07
- 04 juni 3x hondengeleiders, dienstverbanden 07-14, 14-22, 
22-07

geeft aan dat de gemeente Enschede

de aanvraag wordt door de provincie Overijssel ondersteund.

'i In Telefoone L
-- 1 ^

Kabinet
Overijssel provinciei^********************************************************
30-mei-2000 15:43 Provincies dzz aanvr. hondengel. voor 
Enschede
1-4 juni nodig hondengel.
700-1400 (alleen voor 1/6 een tweede nodig)
1400-2200
2200-0700
gevr. N-B, Z-H, H-H en Geld.
Z-H levert bijna alle dienstverbanden, behalve de extra op 
1/6 de, 2e voor 700-1400. (Amsterdam)

doorgekregen, dat logics mogclijk zijn,
—ontvangen voor contactpersoon.

Van ^ ^
daarvoor tel. nr. ^ j

In Telefoon
Provincies
div
div********•****••**•**•»**••••***••«•**•***•****•**•*•*****
31-mei-2000 17:20 CdK Ov. afl. hondengel. 1-4 juni 
aflasting hondengeleiders, al doorggeg aan H-M en R'dam. 
dzz: Cdk , Z-H Verburg gemeld.

In Telefoon
___Kabinet

Overijssel provincie
****** ************»***t*i,-l,*t****-l,-tii****»1l****1HHH,i>-ht*****

1 D

•T Activiteit ; Afgedaan 50377
KLPD
diversen
30-mei-2000 10:46 KLPD geen honden voor Enschede 
KLPD heeft geen bijthonden voor inzet Enschede. 1-4/6.

In Telefoon
IfgTT
BBC

3
KLPD
*********************************************************
25-mei-2000 16:06 KLPD/verzoek 2 beredenen op 28/5 
1000-2200 tbv enschede

In Telefoont

aai'B.. "i
levende have 
KLPD
*********************************************************
25-mei-2000 16:45 KLPD/accoord met bijstand beredenen 28/5 
voor Enschede 1000-2200

MBSARP1012
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D.R. Willems In Telefoon I
Hakkinga
KLPD
Levende Have
********************«**************ik****lklk***************
18-met*2000 07:55 KLPD/persinformatie ramp Enschede dd 17/5 
13.00 uur
Dzz ontvangen perscommuniquS van de gemeente Enschede 
alsmede 2 ANP berichten

In Telefoon

.Ko&iliteita
KLPO
18-mel-2000 10:41 KLPD/aanvraag motorrljders 20/5 
14.00-23.00(3) en 21/5 06.00-15.00(2)

geeft aan dat eea geregeld zal gaan worden. 
^ In Telefoon

Motorondersteuning 
KLPD Div. Mobiliteit
A********************************************************
18-mei-2000 12:50 KLPD/verzoek aan te geven opdracht 
motorrijders KLPD in Enschede
Dzz voorgelegd aan aSYe~1 C.

In Telefoon
j, belt hierover terug

mi C: J
ISze^'1 ft [ftftotoron^rsteuning 
KLPD Div. Mobiliteit*********************************************************
18-mei-2000 13:20 KLPD/dzz kgg taken motorrijders cf 
bericht PCC za en zo.

In Telefoon
PlC).2:e "
‘WTcriar
««****•*•**«*«•******«*<*«*-****•******«**«*«*-*«*«*«****•***«
18-mei-2000 13:21 KLPD/dzz kgg taken motorrijders KLPD 
Enschede za en zo.

ftftMotorondersteuning 
KLPD Div. Mobiliteit
18-mei-2000 16:13 KLPD/navraag leveren MCO medewerker extra

In TelefoonJ

^ r—I [*-*•—^—I geeft aan dat er geen capaciteit meer’bescblkbaar is voor een mdw vanuit KLPD zijde. Mogelijk kan 
nog wcl tot 19.00 worden geleverd.
Geeft aan dat in principe volstaan kan worden met de 
bezetting die dan resteert.

ft —n In Telefoon
.Vt«* 1r

D

18-mei-2000 17:00 KLPD/verzoek toch continueren KLPD medw 
in de MCU
belt met ft ‘ ) en meldt terug

MBSARP1012
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'—1 In Telefoon
il0.ie" •

KLPD
A^lt******************************************************
18-raei-2000 17:15 KLPD/nav tel.jr5^;e ' ' '') absoluut geen 
raogelijkheid om alsnog mdw MCO te leveren.

.U In Telefoon[

KLPD
A********************************************************
19-mei-2000 19:41 KLPD/MO VT MP Kok aangevr. 16.30 Torentje 
naar MKV Ivro Enschede.
KLPD belt terug met Haaglanden om het toch te regelen.
^ In Telefoon

Motorondersteuning 
KLPD Div. Mobiliteit
a********************************************************

Afgedaan 50446•T ^ctivitelt ;
CdK Ov.
afmeldimng ME 2/6
31-mei-2000 14:24 CdK Ov, afmelding ME 2 juni 
afmelding dienstverbanden 1500-2300 en 2300-0700

N-B afgeneld voor MW Brabant en Verburg voor
ZHz:

1 In Telefoon^ c

Kabinet
Overijssel provincie************************#************ik*«****it************

*T Activiteit : Afgedaan 50682
PCC /Cdk Ov 
algemeen
18-mei-2000 15:27 PCC Over!jssel/ME peloton of platte Pet
Omwille van een cominandostructuur is beheofte aan ME 
peloton ipv Platte pet,

■j In Telefoon
Spierenburg
PCC
Overijssel****«*«*******»«•**«****#****««********«***«■***«*#♦*«*««*#
18-mei-2000 15:49 PCC Over!jssel/verzoek vanaf 19/5 7.00 
uur een extra medewerker MCU
Gezien het feit dat KLPD geen medewerker meer kan leveren 
tsTn capaciteitsproblemen is er voor iedere shift een extra 
medwerker MCU nodig.

11%?^ £ In Telefoon
lES
PCC Overijssel
***•••*********»*•**••***»»♦***•••*»******•»********♦*«*»
18-mei-2000 16:28 PCC overijssel/MCU mdw tot 1900 op 19/5 
tevens 1 mdw voldoende

(KLPD) heeft aangegeven dat met 1 mdw minder 
gewoon kan worden doorgewerkt.
Het is procedure dat KLPD helpt opstarten en na een paar

J
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dagen de reglo zelfstandig laat functioneren.
Zullen wel tot 1900 uur doordraaien.

zal uitzoeken of dit voldoende is. 
In Telefoon

Kabinet 
Overtjssel provincie*********************************************************
18-mei*2000 16:40 PCC Overijssel/vcerzoek toch MCU 
medewerker voor MCD
Chef Staf politic geeft aan dat er geen routine voldoende 
aanwezig is om zonder KLPD medewerker door te draaien.

3 In Telefoon

Ka^het 
Overijssel provincie**********************************************************
19-mei-2000 09:00 PCC: nieuwe aanvraag meldkamerpersoneel 
eigen meldkamer Enschede';
{melding bij NCC 18/5/2000 19.25 uur) 
personeel moet na 22 mei worden afgelost. 
ledere dag betreft 1 functonaris voor onderstaande 
dienstverbanden:

‘"I &

23 mei 14.00
24 mei 08.00
25 met 07.00
26 mei 07.00
27 mei 22.00
28 mei 22.00

22.00 uur 
16.00 uur 
15.00 uur 
15.00 uur 
07.00 uur 
07.00 uur

19/5/2000 wordt dat door NCC geregeld. 
In Telefoon

Overijssel
PCC
t************************************^*********^*********
22-mei-2000 14:25 Over!jssel/annulering vier inzetten 
meldkamer MCU

geeft aan dat de volgende inzetten koraen te vervallen

23/5 07.00-15.00 MCU meldkamer mdw Amsterdam/Amstelland 
23/5 15.00-23.00 MCU t f

/ <
24/5 07.00-15.00 MCU
24/5 1^00-23.00 MCU

DZZ r -
geinformeerd.

/ t

Haaglanden
3 r°—I Noord-Holland en Zuid-Holland

f f

feel •7J In Telefoon
CJto.eKabThet 

Overijssel provincie
♦ ♦«-***-*»»****«*********«1f******««***1^*««-****ft************
23-met-2000 14:40 Ovreijssel/ME bijstand 23/5 22.00 - 06.00 
Noord-Holland Noord komt te vervallen
N-K N Reeds geinformeerd verzoek provincie te informeren

In Telefoon

KaMnet 
Overijssel provincie
******************»**1Hi**t,**tt*********ii*******t******»**
23-met-2000 17:33 CdK Ov. afzeggen bijstand ME vanaf 23 mei

MBSAP.P1012
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k««.a ^ A 14 *

dienstverbanden 2200-0600:
23 met NH-N
24 met ZHZ
25 met Utrecht
26 met Roterdam
27 met H-M
29 mei Gooisvechtstreek
30 mei Limb-N
31 mei Br-N
1 juni Utrecht
2 juni Rotterdam
Komen te vervallen, aangepast op het excel rooster en voor 
CdK N-H , nw. wijngaarden en CdK Z-H doorgegeven.
28 mei: 2300-0700 Kmar komt te vervallen.

Verder graag voor 28 mei het dienstverband 2300-0700 door 
Amstelland la ten opvullen, dit doorg. aan 3.L

In Telefoon

KaSanet zj &
Overijssel provincie****************************k«**********»**k*********4k**

2 beredenen25-mei-2000 15:48 PCC Over/bijstandsverzoek 
28/5 1000-2200 tbv Enschede
Tevens wtjziging bijstand 28/5 0600-1400 in 0800-1800

KaiSThet 
Overijssel provincie••***************»«*******k*kk***k*******k***************
26-mei-2000 13:52 PCC overijssel:27 en 28/5 
hondengeleiders voor Enschede;
27/5 en 28/5 : 07.00 
Dzz nagevraagd bij :
Prov. Friesland voor de zaterdag: kunnen leveren.
Prov. Flevoland: voor de zondag: kunnen leveren.

;kgg kunnen leveren.

In Telefoon

nog 2x2
14.00 uur en 14.00 22.00 uur.

dzz
{feffi” ’’"i £3; ^ In Telefoon

Overijssel provincie
Zj D

26-mei-2000 16:02 Overijssel: afbouw pel. ME van 27/5 
t/m2/6.
27/5:
VERVALT:
22 - 06 HM 
06- 14 MW-r 
15-23 Limb.K

Geleverd wordt:
15 Gron 

23- 07 Gid zuid
15- 23 Kmar
07

28/5
VERVALT:
23 07 A'dam 

18 A'dam 
22 Zeeland

08
14
Geleverd wordt: 
07 - 15 Gld Mid 
15 - 23 Br N 
23-07 KMar
29/5
VERVALT
07 - 15 Utrecht
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22- 06 Gooi en Vecht 
14 - 22 Zeeland
geleverd wordt:
06 - 14 wordt 07 - 15 Twente 

15 - 23 Haaglanden 
23 - 07 Flevoland
30/5 
VERVADT 
07 - 15 MWBr 
22- 06 Limb. N
14 - 22 Limb Z
geleverd wordt
06 - 14 wordt 07 - 15 Haaglanden 
15 - 23 Rotterdam 
23 - 07 Kmar
31/5
VERVALT:
06 14 Drenthe 

22 Kennem. 
06 Br R

14
22
geleverd wordt: 

15 R'dam 
23 Gron 
07 NO Gld

07
15
23
1/6
VERVALT:
06 14 MW Br 

22 MW Br 
06 Otr

14
22
geleverd wordt:
07 - 15 HM 
15 - 23 KHN
23 - 07 Zaanstr. -Water.

2/6
VERVALT:
06 - 14 A'dam sectie 
06 - 14 Flev sectie 
14 - 22 Haaglanden 
22 - 06 R'dam
geleverd wordt: 
07 - 15 Utrecht 
15 - 23 ZHZ
23 - 07 MW BR
dzz bovenstaande doorgenomen met piketfunctionarissen: 
Kab CdK NH;

L

PLevoland niet meer gesemaf^eerd, aangezien het een 
melding is voor 2/6 Zal 29/5 worden doorgegeven.

^ In Telefoon
^^4——'
Kablnet 
Overijssel provlncie

li O

Afgedaan*T Actlviceit : 50966
MCO
div
18-mei-2000 15:36 Flevoland/accoord MCU mdw voor 19/5
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0800-1600 en geregeld operationeel 
In Telefoon

crTTi C:^Blnet Cdk
Flevoland
•a*******************************************************

18-mei-2000 14:22 Flevoland/verzoek mdw MCO 19/5 
08.00-16.00 uur

In Telefoont

kabinet CdK 
Flevoland
a********************************************************

18-mei-2000 14:16 Zeeland/accoord MCU mdw 21/5 2300-0700 uur
In Telefoont

kabinet CdK 
Zeeland
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
18-mei-2000 14:05 N-BR/accoord met MCU mdw voor 20 en 21/5 
op 19/5 niet mogelijk

In TelefoonI i

KJlDJC^PX

rabant
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
18-mei-2000 13:08 Zeeland/verzoek mdw.MCU 21/5 23.00-07.00 
uur tbv Enschede

In Telefoon
D

kabinet
Zeeland
♦ **i^#«****«**4r****ir«***««**************-*««*****«****-****«

18-raei-2000 12:46 Utrecht/accoord MCU mdw.op 19/5 en 20/5 
op 21/5 helaas niet.

In Telefoon
irgZe
kabinet
Utrecht
18-mei-2000 11:39 N.Br./verzoek bijstand MCU medewerkers 
tbv Enschede
betreft
19/5 08.00-16.00 uur 
20/5 23.00-07.00 uur 
21/5 23.00-07.00 uur
zal uitzoeken belt terug 

—, In Telefoon

kabinet
K-Brabant
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
18-mei-2000 11:14 Utrecht/verzoek bijstand enkele MCU 
medewerkers
19/5 15.00
20/5 15,00
21/5 23.00

23.00 uur mdw.HCU 
23.00 uur mdw.HCU 
07.00 uur mdw.HCU

zal uitzoeken en belt teurg

.
^ In Telefoon
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kablnet
Utrecht
•*•****••*****•*«**••***•••****«•«***•*•*•*•*«-***•*•**••«

18-mei-2000 11:13 Frtesland/ivm 2iekte(4) geen mog.leveren 
MCU medewerkers

In Telefoon

Kablnet
Friesland
************4******************4*****«*4****************«
18-mel-2000 10:54 Friesland/verzoek bijstand medewerkers 
MCU voorgelegd

In Telefoon^*07^1 a
&^5

Kablnet
Kablnet CdK Friesland
17*mei-2000 11:26 Noord-Holland/bijstandsaanvraag MCU 
Enschede
MCU personeel A’dam geregeld. 

j In Telefoon1f;

iSTa 3

********«**************«^*********«^*****«r******* 1^*******«
19-mei-2000 10:53 NCC/ extra MCU medewerker bijstand 
regelen en 3 Motoren en 2 x pel.ME
Nog regelen voor de dienstverbanden een MCU medewerker
19/5 van 19.00 07.00 uur
20/5, 21/5, 22/5, 23/5 en 24/5 voor de diensten 0700-1500, 
15.00-23.00 en 23.00-0700 uur
tevens 3 motorrijders voor 14.00 - 2300 uur 
zie overzicht bistand politie overig op G-schijf
2 pelotons ME 28/5 van 2300-0700uur 0600-1400

zie overzicht G-schijf

^ In Telefoon
NCC
NCC
***•**•*••******«*************•*•,*****«**«************•••

19-mei-2000 15:03 Drenthe: bijstand MCU medewerker: 
mogelljkheid tot levering van;
1 medewerker zaterdam 20/5 van 15.00 
1 medewerker zondag 
23.00
voor 22/5 geen beschlkbaar 
1 medewerker dinsdag 23/5 
23.00

23.00 uur.
21/5 15.00 23.00 uur OF

07.00 uur.
15.00 23.00 uur OF

07.00 uur.
1 medewerker woensdag 24/5 
23.00 07.00 OF 15.00 23.00 OF

07.00 uur.
NCC belt terug.

In Telefoon

Kablnet
Drenthe provincie
**♦*♦•***♦♦******•♦*♦**♦*****•**•*♦*****»*•■»»*♦»»•»»*»••»
19-mei-2000 20:54 CdK limb, dzz,- bijstaand aanvr. 
MCO/MK?etc.

MBSARP1012
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t: In Telefoon
:i)

LliQburg provincle*********»**********************^**«*********************
19-mei-2000 20:55 CdK Limburg MCO 1900-0700 voor de 19e ; 
helaas nee.

in Telefoon

Limburg provincie*********************************************************
24-mei-2000 12:49 Gron/dzzkgg annulering bijstand 24/5 MCO 
en aanvraag nieuwe bijstand
verzoek om 1 mdw meldkamer MCO te leveren van 24/5 t/m 31/5 
voor de dienst van 0700-15.00 uur 
Belt hierover terug

r-r-j In Telefoon

Kabinet
Groningen provincie**«•*****••**•****«*******«••***«*****•*****•**•*•**••***
24-mei-2000 14:00 Zuid-Holland/verzoek leveren 
mdw.meldkamerMCO voor Enschede
Betreft dienstverband 1500-2300 uur van 25 t/m 31 /5
tevens medegedeeld dat ME peloton voor 27/5 nog steeds 
nodig is. ^ heeft reeds geinformeerd binnen
provincie en kan slechts een sectie leveren vanuit Hollands 
Midden.

In Telefoon•\ 1

Zuid-Holland provincie*********************************************************
24-mei-2000 14:39 Groningen/geen bijstand MCO mdw. 
mogeleijk 25/5 t/m 31/5

;;3 In TelefoonJXJUJ-

--- 1 £12}
Kabinet
Groningen provincie«***«******•#««**•***«*****•******•»*******••*••*********
24*mei-2000 14:40 Drenthe/verzoek sectie ME op 27/5 en 
mdw.MCU 25/5 t/m 31/5 van 700-1500 uur

In Telefoon

r}xablnet CdK 
Drenthe*******««*********««************«*«*«^«*********«*«^**<^4»A«
24-mei-2000 15:13 Drenthe/MCU mdw van 25/5 t/m 31/5 is 
accoord, sectie ME is niet mogelijk.

In Telefoon
^bX net CdK 
Drenthe

3

24-mei-2000 16:37 Utrecht/verzoek mdw.MCU voor Enschede 
25/5 t/m 30/5 23.00-0700 uur
Belt hierover terug

2 In Telefoon

HBSARP1012



Uatum i.I-3ui-2000
Bladnr 61Rapport dossier/melding/activiteit

kablnet CdK 
Utrecht
**»***««*•*•**«•••**•**««*•*«*****••••***••***•***•******

24-mei-2000 17:27 Overljseel: nachtdtensten medew. MCU 
23.00 -07,00 uur
gedekt door Utrecht vanwege verstek afgelopen nacbt. 
medewerker MCU van 25 tot en met 30 mei 2000 met iedere 
dag het dienstverband: 23.00 - 07.00 uur wordt geleverd 
door Utrecht.
hondenbegeleiders zijn nog niet ingevuld.

In Telefoon

&Kabinet
Overijssel provincie*********************************************************

Afgedaan 50969*T Activiteit ;
Grootschalig optreden

18-mei-2000 13:12 Gelderland/verzoek tot bijstand Chef 
OperatiSn Grootschalig Pol.Optreden
Dzz verzocht om de drie dienstverbanden over de bewuste 
periode door de drie afzonderlijke regie's te laten 
invullen.
Idere regio kan dan iedere dag een shift voor zijn rekening 
nemen gedurende een week.

—I In Telefoon

kabinet~CdK
Gelderland
*»****»***li***tt*»1i****-Hi^*t*****»t*t*****-Hi***»t****f*t*
18-inci-2000 13:54 Gelderland is accoord met Chef Operation 
2300-0700 uur (7 dagen)
Gelderland Zuid zal gedurende 7 dagen een chef operation 
leveren voor de shift van 2300-0700 uur
Over de hondengeleiders volgt nog bericht

In Telefoon

3kabinet CUR 
Gelderland
18-mei-2000 14:25 Groningen/definitief accoord met Chef 
OperatiSn van 19/5 t/m 26/5
Diensten van 0700-15.00 uur en 15.00-23.00 uur worden 
ingevuld door Groningen 
Neemt zelf contact op met i’—^
{Sit\ ^—'] kabinet CDK is accoord met aanvraag.

In Telefoon

13

ilt]
!K):£e---------1
Codrdinator OOV 
Groningen

Afgedaan*T Activiteit : 51186
CdK N-Brabant
formalisering aanvr. pol.bijstand
14-jun-2000 11:30 formalisering 3 bijstandsverzoeken Brab. 
politieregio’s van aan Enschede verleende bijstand in de 
periode 16-28 raei jl.
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nccadmoOl in Fax
CdK N-Brabant

*********************************************************

*T Activiteit : Afgedaan 51365
Zuid Holland 
Indienen declaraties
16-jun-2000 18:52 ZH: indienen declaraties bijstand 
Enschede; (5599)
Politieregio ZHZ heeft te horen gekregen dat de decl. 
bijstand voor Enschede voor eind volgende week (25) bij BZK 
moeten rijn.
Verzoek dit door te geven aan jfo^n f* 
hedenavond.
dzz doorgegeven; ^—*■
ZHZ; indien nodig zal hfj via NCC info vragen.

In Telefoon

; liaison bij NCC
i neemt maandag contact op met

&KaSInet 
Zuid-Holland provincie

MBSARP1012
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15-mei-2000Melding : Afgedaan 8828It *

bljstand defensie 
18.00 uur

van DCBC meldt dat er al verschlllende 
BT^standsverzoeken heeft binnen gekregen voor Enschede. Hij 
verwijst iedereen door naar het NCC.
Er komen verzoeken binnen voor ambulance.
Dzz. kgg. datdat niet via het NCC gaat.
Defensie kan eventueel transport regelen voor lichtgewonden 
of een vliegtuig en zo veel gewonden over brengen via 
Soesterberg naar Dtrecht en natuurlijk kunnen zij ook 
personeel leveren.

Za

*F Activitelt : Afgedaan 50153
NCC/DGOOV
NCC: reactie steunverlening
23*raei-2000 15:40 NCC dzz gevr. steunverl./bljstand voor 
Enschede
probleera voor nleuwe aanvr. van 23 met voorgelegd. De 
aanvraag voor bljstand verlening van de mililtairen die 
reeds aanwezig in Enschede. Dit bltjft gewoon bijstand< het 
schijnt zo te zijn dat de aanvraag er al ligt voor t/m 31 
met. Dit behalve de 10 man die voor 23/24 mel zijn 
aangevraag voor het helpen van de st. Karmel.
De nieuwe aanvr. : terugkoppelen aan ~: 
schriftelijk verzoek moet worden ingediend op basis van 
steunverlening ihkv het Openbaar Belang. Wij kunnen dit 
doorsluizen aan defensie. Aan Defensie zal worden 
medegedeeld dat dit niet door het NCC is getoetst.

In Telefoon

1 dat een

^
CC
NCC
**1l*w»tt*1ir***1i*****t*t******iit*1Ht*1r****-********i,ir*******
23-mei-2000 16:58 NCC dzz gevr. bijstandsverl. aan Enschede
kan de aanvr. verlening bljstand aan Enschede met 
goedkeuring aan Defensie worden voorgelgd. 
wel aangeven dat Enschede goed mote nadenken of zij rond 31 
mel de zaken zelf kunnen behapstukken.

In Mondeling

): ja<

^ £
&ifs?NCC

NCC

*F Activiteit : Afgedaan 50154
Provincie(sJ 
bljstand EOCKL op 15/6
08-jun-2000 17:57 Enschede/Bijstand: iRfe'ei ! T. CdK 
Overijssel. Aanvulling:
Heeft tevens aangegeven dat het verzoek op 25 mei is 
ingediend en dat de NATCO is ingelicht dat de aanvraag er 
aan komt.
nccbc2 In Telefoon

C^ OvefTgssel

13-jun-2000 18:10 Welten/CdK Overijssel: Bljstand Enschede 
vuurwerkramp.

verzoekt heden avond nog teruggebeld te worden: 
Betrert bljstand die gevraagd is voor het opruimen van 
explosieven/vuurwerk op rampterrein. Is dit geformaliseerd? 
A.s. donderdag 15 juni wil men beginnen. In verband hlermee 
wil hij graag werkafspraken maken.
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nccbc2 In Telefoon

KaKnet
Overtjssel provincie************************<********************************
14-jun-2000 09:35 CdK Ov. EOD inzet 15/6 te Enschede, DCBC 
gewaarschuwd 7
dzz; we zullen kijken wat er bekend is qua bijstandsverzoek 
van EOD nvbt inzet op 15/6 voor de taak opruimen van 
vuurwerk resten op het terrain. aWg 
hoogte en van de EOD is op de hoogte.

!) C ) LCO is op de

In TelefoonE3

Overijssel provincie»•************«*******•«****«**************••••***•**'****
l4-jun-2000 14;18 14 juni 14:11 Militaire steunverlening in 
algemeen belang van CdK Overijssel
nccadmoOl In Telefoon
Kabinet CdK Provincie Overtjssel

**■******«****•****««******««******«***«***«**«**#«««*****

*F Activiteit : Niet van toepassing 50155
Directie Brws Rampenbestrijding

•F Activiteit : Niet van toepassing 50156
Ministerie van VROM

*F Activiteit : Niet van toepassing 50157
Ministerie van VWS

*F Activiteit ; Niet van toepassing 50158
Directie Communicatie

Afgedaan*T Activiteit : 49897
PCC
aanvraag gewondenbakken 
18.05 uur
gewondenbakken Ran klaar zetten op standby. Dit is 
transport voor licht geworiden. Verder heeft hij geen 
concrete bijstandsverzoeken.

roeldt zich. Hij vraagt of Defensie

18.08 uur
dzz. aan Defensie gevraagd hoeveel en cm hoelaat zij 
gewondenbakken in bijstand kunnen leveren. Graag stand by 
zetten.
s.v.z. NCC 18.44 13/5
- Defensie heeft de gevondebakken op 1 uur notice
staan.
Zodra ze niet meer nodig zijn gaarne een bericht.
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•T Actlviteit ; Afgedaan 49902
defensie
ter beschtkking gesteld/ inventarisatie 
s.v.z. bij NCC 18.44 uur.
- Defensie stelt 1 heli en een fokker 60 voor gewonden 
transport beschlkbaar (via DCBC)

13-mei-2000 18:33 DCBC; middelen voor bijstand: 
indien aanvraag: formeel schrifteltjk verzoek wat er 
precies nodig is en wie de contactpersonen zijn.
Overzicht van middelen die geleverd kunnen worden:
- 2 SAR heli met 1 arts en 1 verpl. (lx leeuwarden en 1 x 
kooi) later bericht; notice ® | ^5 minuten.
aantal ambulances voor licht gewonden (voldoen niet aan 
eisen).
2 pel ME KMar notice 2uur 
1 pantserwagen Kmar notice 2uur
meer tijd nodig dan kan geleverd worden:
6 pel ME Kmar (6x50 pers)
Brw vliegbasis Twente ingezet 
geneesk. dienst Twente ingezet 
verkeersleiding geactiveerd
F60 (notice 8 uur nodig) F60 ( 30 liggende of 60 zittende 
gewonden)
uiterste geval kan men leveren: 
Chinoux (3 uur notice)
Couar
Aluecte (voor verkenningsvluchten).

3 In Telefoon
il6.-2,a

DCBC 
DCBC**•******•**•**•***•***•****•*•••**•*******•*•***•*******
13-mei-2000 18:29 Alamcentrale Friesland; suggestie 
standby vragen van vliegbasis leeuwarden.
Vliegbasis Leeuwarden beschikt over 3 SARheli's; (1 moet 
paraat blijven voor de eilanden).
staan op 1 uur notice, Suggestie om personeel van de 
vliegbasis al te laten komen scheelt weer tijd.

S

dzz na gesprek met DCBC gemeld dat personeel al aanweizg
is.

-- In Telefoon

Alarmcentrale Friesland 
058-2996691**********«*******«*«****«******«*«*4^******«****^,t*******
13-mei-2000 18:47 DCBC: aanvulling middelen die gevraagd 
kunnen worden 
Sar Heli marine f~~
Orian kan 15 zittende gewonden vervoeren (notice 2 uur en 
dan via Valkenburg naar Twente),

binnen 15 min. inzetbaar.

In Telefoon
3

DCBC
DCBC
13-mei-2000 19:59 DCBC: Calamiteitenhospitaal te Utrecht op 
0 notice beschikbaar voor 100 patienten. 
dzz doorgegeven aan iifian [
- voorbereidingstijd geneeskundige eenheid bedraagt 5 uur 
en dan nog een 2 uur reistijd.

3 vws.
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In Telefoon
nHUJW

DCBC
DCBC•***************************«****************************
13-mei-2000 20:57 DCBC/ Personeel gewonden transport niet 
meer beschlkbaar.

—i DCBC geeft aan dat hij de stand-by voor de
gewonden vervoer heeft afgeblazen.
Gevraagd wordt of er rekenin ggehouden moet worden met het 
openstellen van militaire huisvesting voor 
hulpverleningsdlensten.
Indien men op de vliegbasis Twente kan overnachten kan dlt 
zonder probleem.

In Telefoon
rose i
DCBC
***********«'tit**ii*****1i*******»»»**ilin>**ilil*-t»***»*»******

\ctiviteit : Afgedaan 49922*

Defensie
kgg geen inzet aanvraag
13-mei-2000 19:59 DCBC: kgg dat er vooralsnog geen inzet 
van defensie wordt gevraagd.

'*-[ Uit Telefoon
^Q.2.e "3
DCBC
DCBC

*T Activiteit : Afgedaan 49972
defensie 
DCBC koelunits
13-mei-2000 21:54 DCBC: koel transport niet via luchtmacht 
geleverd.
teruggekoppeld aan 
SFOR of KFOR,
dzz doorgegeven aan DCBC zullen verder zoeken.

Ju 9. 3; waren oude wagens van de

In Telefoon
3ro.te-~~

DCBC
DCBC***«*<^***<rik***«****************************«*****«**«****

14-mei-2000 23:08 DCBC: inventarisatie rond van 
koelvoertuigen.indien nodig dan s.v.p. formeel aanvraag;

kgg zijn bij Defensie aanwezig. 
aanvraag volgt per fax. gaat om 2 voertuigen en een optic 
op nog 2 voertuigen.
FAX ontvangen.

DCBC
••***********»**»»»*»***»****«**«*«**-»*»«i»****«**»******«
14-mei'2000 00:12 DCBC: kgg aanvraag van RIT2 
koelvoertuigen en optie op nog twee, wordt per fax

In Telefoon
^3
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gezonden aan DCBC.
Tevens gemeld justltlele bijstandsaanvraag. maandag 
formalisatie.
Locatle hangar 9 Vlb Twente.

Hit Telefoon

DCBC
DCBC.****«••*****««***************«* **•**•*•*****••*«********•*
14-inel-2000 00:59 DCBC: n.a.v. aanvraag koelvoertuigen: 1 
voertulg nu beschikbaar.
Gekeken wordt wanneer andere voertulg kan worden geleverd. 
Technische zaken zoals afmetingen en soort voertulg: 
onderllng overleg met ^ !---—----
Zullen wel tenkoste van de 6 tonsregellng komen. 
dzz aangegeven is voor Just, over kosten wordt later 
overlegd.
Container wordt momenteel voor opslag in buitenland 
gebrulkt. moet dus worden gereinigd dan wel vervangen.

In Telefoon

y.

J

itox? 3
DCBC
DCBC*••*****••**••********••****•*****************•*****«**•*
14-mei-2000 00:11 Just: aanvraag RIT 2 koelvoertuigen en 
optie nog 2.
Is een justttlele aanvraag; Justitie akkoord en zal maandag 
forinele aanvraag indienen.

Uit Telefoon

Birectie PoTitle 
Justitie roinisterie
**ir************1f***iit1it**itii***********ii*********»1>******
piket 15/5 
01.25 uur

vraagt of hij incontact kan komen met 
, van DCBC. Het gaat over de stalling van de
koelwagens. Dzz. het nummer van DCBC gegeven.
01.30 uur

i”—j ^, DCBC medlt inzake de koelwagen voor hetRiT het v^gende:
2 koel/vriescombinattes, elk 20 foot lang, worden nu op een 
vrachtwagen geladen om richting Twente af te reizen. In 
opdracht van het RIT zullen de containers op vliegbasis 
Twente in Hangar 9 buiten neergezet worden.

02.10 liur
Dzz. de GSM voicemail van jSTe'i C 
laatste informatie van rd’rr]

14-mei-2000 23:08 DCBC; inventarisatie rond van 
koelvoertuigen.fndien nodig dan s.v.p. formeel aanvraag; 
dzz f-*—'
aanvraag volgt per fax. gaat om 2 voertuigen en een optie 
op nog 2 voertuigen.
FAX ontvangen.

] ingesproken om de 
^ mee te geven.1 CU c

kgg zijn bij Defensie aanwezig.

3 In Telefoon

DCBC

Afgedaan•T Activiceit : 49974
dcbc
openstelling vlb Eelde? neen 
13-mei-2000 22:10 DCBC: inzet defensie:
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nu alleen de eenheden die daadwerkelijk aan het werk zljn;
- vlb Twente (150 mensen incl. logistlek)
- art 10 Kmar: ondersteunlngstaken (50 personen)
dzz doorgegeven dat vraag van vlb. Eelde is ontvangen of 
zij nog open moeten blijven.
DCBC zegt dat zlj niet gevraagd zijn om open te blijven.

—n vlb Eelde gebeld en aangegeven dat er geen 
aanvraag is om open te blijven.
Blijkt een onderonsje te zijn tussen N-Millingen en het 
rampenteam. (mogelijk omdat men denkt dat er mogelijk 
vluchten zijn naar het ACZGron. of Brandwondencentrum 
Groningen.
dzz aangegeven niet formeel aangevraagd.
Indien vlbasis open moet dan kan gebeld worden met

I

Ji-3. J-J

-*) Uit Telefoon
3

DCBC
DCBC*********************************************************

Afgedaan 49975*T Actlviteit :
DCBC
inzet 15 junl e.v,
13-mei-2000 22;10 DCBC: inzet defensie;
nu alleen de eenheden die daadwerkelljk aan het werk zijn:
- vlb Twente (150 mensen incl. logistiek)
- art 10 Kmar; ondersteunlngstaken (50 personen)

Uit Telefoon

DCBC 
DCBC*«-*«-***«****‘***«*1»******«*#****ik-******«******«««****1k*«**
15-met-2000 17:03 DCBC ter info rail, bijstand, lOx vau
1. Verzoek tot militaire bijstand in de vortn van 
transporteenheid (lOx vau). Dit is een aanvulling op 
eerdere aanvraag voor corapagnie handlangers.
2. POC: PCC Overijssel 038 425 2321
3.--- Additionele kosten komen ten laste van 6 ton regeling. 
fee ^ In Fax

—I n i"n r~i
DCBC
min. van Defensie / Def. Staf *••******•***********•*********«•******•••***«**••******•
15-mei-2000 17:06 DCBC, overzichtvan ingezette / stand-by 
gehouden eenheden / middelen van MinvDef tbv ramp Enschede. 
Bijgewerkt tot 11.00 Lt.

\

Voor volledige lijst zie DCBC fax, volgnummer 506. In 
dossier.
§12 In Fax

DCBC
min. van Defensie / Def. staf
15-mei-2000 17:06 DCBC, starttijd KMar/ME in Enschede
1. Verzoek tot tijdig kenbaar maken moment van inzet 
personeel KMar/ME voor taken In/rond rampgebied Enschede.
2. Bevestiging dat plaatselijk politic tot di 24.00 
personeelslnvulling heeft zekergesteld.
3. Tijdige voorwaarschuwing staat garant voor snelle 
realisatie voor verzoeken om mil. bijstand in vorra van 
KMar/ME personeel.
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—'—I In Fax
G

CCBC
min. van Defensie / Def. stafft**********************-**********************************
15*mei-2000 17:50 DCBC 4-tonners na 22.00 15 mei nodig ? 
Ozz: nee, na 22.00, zoals de 120 man te Oiekmanhal.

—] In Telefoon

DCBC
Defensie*•**••****••**••«**•*•****«•**•*••*•*•******«****•****•**
15-inei-2000 18:23 DCBC dzz gevraagd 120 man/4-tonners 16 
mei 8.00-17.00
DCBC: zal moelijk zijn, zal kijken,. Belt terug.

In Telefoonj
3iroar

DCBC
Defensie*********************************************************
16'mei-2000 11:06 DCBC/bijstandsverzoek Cie militairen en 
10 viertonners voor 16/5 en 17/5

gaat de bijstand regelen en zal ons een^scITFtfn^n interne opdracht zenden.

DCBC
Defensie***************«*'************4***************************
16-mei-2000 11:51 DCBC/verzoek KMAR ME nog in te zetten 
anders 12.00 uur terug
Verzoek of KMAR zal worden ingezet in Enschede .

In TelefoonJ

In Telefoon

DCBC
Defensie
****ii***i,t**-li*»1,1t**li**»*1i***ir****t********-<i»li»l,**********
16-mei-2000 12:02 IXZBC/verzoek ME KMAR voor 16/5 van 23.00 
- 07.00 uur
Accoord verzoek leveren bijstand, en accoord inplannen t/m 
3/6

In Telefoon
(TOel
DCBC
Defensie
*********************************************************
16*mei-2000 12:15 IXZBC: akkoord 1 pel ME Kmar voor heden 
16/5 23.00
verder zal gekeken worden inzet van 1 pel. ME Kmar per 24 
uur tot 3 juni. Belt later terug.

, geeft aan is al doorgegeven aan EID 
PCC overijssel).

07.00 uur.

r”"*I

L
fSZS^i
DCBC 
DCBC•**•****■•****•••*******•»****•**♦♦*«*•****♦****•*«*****•*
15-mei*2000 19:27 Bevestiging ontvangen aanvraag defensie 
bijstand.

In Telefoon

Fax meldt het volgende:
HBSARPiai2
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Voortzetting cie +10 tenners heden in eerate instantie 
19.00 uur —> 22.00 uur
Cie + 10 tenners voor 16 mei vanaf 08.00 tto 17.00 uur 
(aanvrager dient rekening te houden met latere opkomst) 
Tmaal m3 boogtenten 16 mei oiti 12.00 uur
Tevens bijstand voor 17-5 voor 12.00 uur op 16-5 melden.

In Faxfea er:
DCBC
Defensie
•***********«*************4******************«***********
16-mei-2000 13:54 OCBC, militaire bijstand; inzet ME 
peloton tbv Enschede.
1. Verzoek tot militaire bijstand. Een peloton ME tbv 
regiopolitie Tvente, lokatie Enschede. Periode: 16/5, 23.00 
tot 17/5 7.00.
2. Verzoek tot levering 1 peloton per 24 uur ter 
ondersteuning regionale politieivm ramp Enschede. Ingang: 
17/5, voortzetting t/m 30/5 24.00
3. Verzoek tot informatie betreft voortzetting 
ondersteuning van regiopolitie ddor 1 peloton ME t/m 3/6
4. POC is ME coordinator bij PCC Overijssel, 038 425 23 21
5. Additionele kosten tlv 6-tons regeling. 

j In Faxii?
MinvDef / Def. staf*******ft********^***********************««*****«*****««i«*
17-mei-2000 08:12 DCBC/navraag waar levering boogtenten is 
mis gegaan.

aan het uitzoeken waar tijdens de levering ^noe boogtenten mogelijke fouten zijn gemaakt. Dzz 
medegedeeld dat ik zal uitzoeken wat bekend is.

M-i- In Telefoonf j
|f5:5T~i
DCBC
Defensiet********************************-!,***********************
17-mei-2000 10:05 Piket/ Enschede: verzoek om boogtenten. 
20.25h
^ vraagt naar de stand van zaken van de
aangevraagde“boogtenten (2x3 tenten).
Deze tenten zouden hedenmiddag door defensie worden 
geleverd. Er is echter (nog) niets ontvangen. Gaarne e.e.a. 
met DCBC opnemen.
Dzz het DCBC gebeld. De korporaal wist er niets van af zal 
de vraag Intern uitzetten en belt later terug.
21.15h
DCBGo^^+l CZ
tenten staan opgesteld bij de Diekmanhal of de het 
Arkestadion.
Als er nu een probleem is dan gaarne even contact met het 
DCBC.
Dzz ^ |+--- 1 _______
nagaan waar de tenten staan. Indien niet niet de goede 
locatie is horen wij van hem.

belt terug met de mededeling dat de

] op de hoogte gesteld. Hij zal

21.55h
|5B I meldt dat hedenmiddag 2x3 tenten zijnafg^everdTBIj de Diekmanhal. Daar aanwezig zijn 120 
militairen. Eerder op die dag hadden zij intern aangevraag 
de levering van 2x3 tenten voor overnachting van eigen 
personeel.
De tenten zijn door deze militairen in gebruik genomen. 
Formeel verzoek van het PCC Overijssel om de levering van
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2x3 boogtenten in te zetten voor het CTPl en het 
verstrekken van voedsel.
De locatie voor aflevering en plaatsingen van de tenten kan 
geschleden in over leg met de roilitaire LSO ___
Inoien mog^lDk de tenten hedenavond nog afleveren en 
opzetten.
Dzz aangegeven dat ik de vraag zal voorleggen aan het DCBC.
22.00h
Dzz gebeld met het DCBC, i”—) r
m.b.t. de eerder geleverde tenten uTitgelegd.
Tevens formeel verzocht om levering van 2x3 tenten voor het 
CPTI en het verstrekken van voedsel op het rampterrein. 
Tevens aangegeven dat de tenten hedenavond indien mogelijk 
nog worden verwacht. Dzz de adj. De telefoonnummers van de 

^--- verstrekt.
DCBC zal e.e.a. uitzetten en het NCC op de hoogte houden. 
22.50h

van het DCBC geeft aan dat men op dit mcHnent 
oraen?eg gaat met de levering van 2x3 boogtenten voor het 
CTPI.
De locatie voor de plaatsing van de tenten is afgesproken

—) in Enschede.

"j. Hem de situatie

met de Q
17 mei 
01.45h 
Het DCBC j&fge*! r—I r"--- ^ meldt dat de 2x3 boog tenten
onder gaan uit Stroe naar Enschede. Geschatte aankomsttijd 
03.00h.
Er is reeds overleg geweest met de ^31 
over de locatie waar de tenten been moeten.

] in het RCC

In TelefoonU>2"e 1 J

NCC
♦•••**«*»**•*»**************************•*•******•**••***
18-mei*2000 08:10 DCBC/afschrlft ontvangen aanvraag 
boogtenten tbv opslag hulpgoederen
feel In Telefoon

DCBC 
Defensie****«********i********»******)ii*****************»****»****«

J

18-mei-2000 09:09 DCBC/verzoek bijstand ME peloton 20/5, 
24/5 en 30/5 KMAR

I

Antwoord volgt zsm 
fe.ei In Telefoon
aOz.e 1

DCBC
Defensie
• ****»»***t********),*1l*t*1,H,ttTt**1l*»*******it***-Hr****1l*»*
18-mei-2000 10:13 Onrust bij defensie-personeel over asbest
Wil graag (namens Mindef)
- svz asbestgevaar
- wie doet woordvoering en voorlichting
- ziet gevaar dat RIT en def straks met 'kapjes’ oid lopen 
en burgers niet.
Svp DCBC bellen met antwoorden.
Web plan van aanpak uit IBT gisterengemeld {VWS
coord).
Mondeling doorgegeven aan f—r

dcbc

^ In Telefoon
J
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*********************************************************
15-jun-2000 01:26 DCBC/5599; bevestiging bljstand EOCKl tbv 
oprulraen vuurwerk te Enschede
iB I" ps*
DCBC
Defensie
*********************************************************

50024Afgedaan•T Activiteit :
PCC Overijssel 
continuering
14-mei-2000 00:10 PCC Overijssel/ Enschede: Inzet NATRES.
^ --- 1 meldt dat hedenmiddag met goedkeurlng
van RMC Dost (Lk^. Hermes) voor de inzet van;
- 50 personen van Delta Cie van 10 NATRES.
Tevens is door RMC Dost goedkeuring verleend voor de inzet 
op 14 mei van;
- 50 personen van Golf Cie van 10 NATRES.
Dzz aangegeven dat ik DCBC op de hoogte zal stellen.
dzz de van het DCBC gebeld. Hem gemelddat heden Is^ngeret 50 personen van 10 NATRES zie boven.
Dit was hem bekend. De 10 NATRES was op dat moment in de 
buurt aan het oefenen. Men is vervolgens voor hand en span 
diensten aan de politie uitgeleend.
Hem tevens gemeld dat voormergen is aangegeven door het RMC 
dat zij morgen 14 mei 50 personen van 10 NTRES gaan inzeten.
adj. van den Bosch vraagt om een bijstandsaanvraag vor de 
inzet van Golf,-Cie.
dzz aangegeven dat de RMC cost heeft aangegeven de Golf-cie 
in te gaan zetten. Er is geen bijstand gevraagd, er is een 
inzet gemeld.
ifej:e~T^ r*~n r-~-—^ gaat contact leggen met RMC oost.

In Telefoon

RaoTnet
Overijssel provincie#*********«*******«***************««***ii***«^**********«*
14-mei-2000 13:43 Overijssel /pel.ME KMAR naar vliegbasis 
Twente
Op eigen initiatief pel.ME naar vliegbasis Twente tbv 
bewaking binnenring.
Verzoek om Natres enkele uren langer aan te houden dan 
overeengekomen.
Er zullen metalen hekwerfcen worden geplaatst ter zekering 
van de binnenste ring.
Bijstand Natres verlengen totdat eea gerealiseerd is.

In Telefoon1*^
JKabinet 

Overijssel provincie
*********************************************************

14-mei-2000 13:54 NATCO/natres inzet tot 19.00 uur ipv 
enkele uren
^ 'I geeft aan dat hij geluiden heeft ontvangen
at aeze inzet tot 19.00 uur zal duren.

Dzz aangegeven dat het slechts gaat om enkele uren en dat 
er geen sprake is van 19.00 uur.
Overlegd met 
orde max, 17.

a r’

J, is absoluut mniet aan der®
uur
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In Telefoon

hJATCO
•««*•***«********•*******«*********•**•***********•**•**«

15-mei*2000 16:35 PCC: verzoek plaatsing 2x 3 boogtenten. 
Dienen voor schuilgelegenheid hulpverleningseenheden ter 
plaatse i.v.m. wijziging weersomstandigheden.
(met reg. defensle is al overleg gepleegd over aantal dat 
benodigd ts)

ocBc gevraagd of dit geleverd kan worden. 
Ligt eraan wanneer klaar moet zijn, Kan zich voorstellen 
dat 16/5 12.00 uur een goed etndtljdstip Is. eerder kan 
problematisch worden. 
dzz navraag bij PCC.

In Telefoon

KaTBljnet ^
Overijssel provLncie
******************** *** * t ******** tr* ***************** K * * *
15-mei'2000 17:29 PCC: verzoek verlenging bijstand 120 
militairen bij Diekmanhal, heden 15/5 19.00 
in tegenstelling tot eerder bericht is inzet voor morgen 
bij die locatie niet nodig. 
dzz doorgegeven aan DCBC aSfegi [
Akkoord doorgegeven aan ffSfen C

22.00 uur.

; akoord.
3- (19.34)

02eKabinet
Overijssel provincie*********************************************************
15-mei-2000 17:30 PCC: verzoek verlenging bijstandaanvraag 
120 militairen bij Diekmanhal van 19.00 - 22.00 uur. en in 
tegenstelling tot eerder bericht inzet morgen van mil. op 
deze locatie niet nodig.

: akkoord.
^ doorgegeven (19.34 Uuur) akkoord.dzz aflfi

In Telefoon
] £}K^inet 

Overijssel provincie
*******************************************'**************

14-mei-2000 14:33 Over!jssel/verzoek verlenging inzet 
Natres conform eerdere verzoek enkele uren.

t '~q In Telefoon

ID DK^binet 
Overijssel provincie

15-mel-2000 17:47 PCC: 
boogtenten. 
tljd: 16/5 12.00 uur gcplaatst akkoord.
dzz doorgegevenaan DCBC jSZJ ,-- n i' •
leveren.
17.34 uur kgg 
16/5 12.00 uur.

PCC: verzoek plaatsing 2x 3

1; defensie zal
3: 2x3 boogtenten geplaatst

Uit Telefoon

Kabinet 
Overijssel provincie
15-mei-2000 18:17 PCC OV. aanvr. 120 man/4-tonners 16 mei 
8.00-17.00
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IHKV zelfde hulp bij Diekman hal. dzz: het zal een probleem 
worden bij defensle.

^ In Telefoon

Overijssei provincie***********«******«r**«4^*****«1^********«*****************tk
15-mei-2000 19:48 Spicrenburg 16 is 15 en gemeld over 
bijstand defensie per fax en ook mondeling.
16 is 15 geldt voor de brief van de burgemeester 16 doden 
onder 3 is 15. Ook aan doorgegeven.

t Uit Telefoon
----------i D

Kabinet
Overijssei provincie*•****«*••********** *****«4t******«*************«*********
16-mei-2000 10:50 Over!jssel/bijstand continueren mlitairen 
120 plus 10 viertonners
De bijstand van de militairen zal vrorden gecontinueerd op 
16/5 van 08.00 - 17.00 uur en 17/5 van 08.00-17.00 uur in 
dezelfde samenstelling als 15/5 i.c. 120 man met 10 
viertonners.

,1 In Telefoon

Kabfnef
Overijssei provincie
tit*******************************************************
16-mei-2000 11:56 Overijssel/verzoek inzet KMAR 16/5 23.00 
- 07.00 uur
Verzoek leveren bijstand en of het mogelijk is of KMAR in 
te plannen t/m 3/6

In Telefoon

Kabinet
Overijssei provincie
16*mei-2000 12:08 Overtjssel/KMAR bijstand accoord en 
meenemen in planning t/m 3/6

1 j In Telefoon
-- -Kabinet 

Overijssei provincie**«****««********«*******t^***«*«************«#****#***«*#
17-mei-2000 09:34 Overijssel/dzz navraag continuering 
bijstand defensie zsm
Tevens gevraagd of tenten naar tevredenheid zijn. Eijn ok 
ncemt zelf contact op met DCBC.
ZSM inzicht in evt continuering militairen

In Telefoon
---------- i Cj

KaFinet
Overijssei provincie*********«**««-****«**«*4t**^«*4'**»*«***#*#«***«*«i^«***-»«*#-
17-mei-2000 12:05 PCC OV. 120 man mil. t vrachtw. t/m 19 mei 
120 man _ vrtwg nodig t/m 19 mei. zaterdag eeh slag om de 
arm. dzz aan DCBC gemeld.

In Telefoon

D

£

Kabihet ^
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Overijssel provincie•***«*•****«•*«**********•**•**•••****••***•*************
17-inei-2000 18:31 CdK Ov, 20 boogtenten bljsdtand Enschede 
500 m of tewel 20 boogtenten nodig bij Dlekmanhal voor 
opslag huisraad. . zsm.
dzz; doorgegeven aan DCBC , t—) [
melde dat er geen garanties kunnen worden gegeven over de 
hoeveelheid en tijd. dit doorgegeven

^ In Telefoon

~3t die

□ DKabinet 
Overijssel provincie
18-mei-2000 09:15 PCC/navraag boogtenten reeds aanwezig ?
Dzz aangegeven dat reeds 24 boogtenten aanwezig zijn bij de 
Diekmanhal

—q Xn Telefoon
3 &Kanlnet 

Overijssel provincie**•*«•*••**********•*•**«•******•***«**«*••**••***•**••*•

14-mei*2000 16:47 DCBC/ Enschede: dienstverband NATRES 
Het DCBC vraagt of er al duidelijkheid is over het 
dienstverband heden van de NATRES.
dzz contact opgenomen met het PCC. ---- *-■-
overleg.
Zodra hij hier uit komt wordt het NCC teruggebeld.

j hiervan in kenis gesteld.

j zit in

dzz ^ (I

In Telefoonitefi

DCBC
»**♦*♦•**•*»•*»**»*«♦********♦*■***•****«■*******♦*********
14-mei*2000 17:02 PCC Overijssel: dienstverband Natres; 
einde diensttijd is en blijft 17.00 uur. (er is een gerucht 
geweest dat zij door moesten tot 19.00 uur) maar het blijft 
17.00 uur.

aSlTe—n
KabTnet 
Overijssel provincie******«**«**********t^«**1^*1k**«*******t****«**********«***
14-mei-2000 18:20 DCBC: Natres is nog steeds aanwezig;
dienstverband zou ora 17.00 uur aflopen.
zijn mensen die morgen gewoon naar hun werk moeten.
Van de comp, commandant gehoord dat zij nog niet weg
kunnen; geen aflossing in zicht;
als zij nu weg gaan vallen er gaten in het cordon.
Dzz om 18.23 uur doorgegeven aan itft'gyi p— •—) pcc
overijssel: zal navragen als mensen nodig zijn dan komt er 
een nieuwe aanvraag, Eerst inventarisatie.

tn Telefoon

^ Uit Telefoon

I !
Alden??
DCBC 
DCBC
14-mei-2000 18:30 PCC: gemeld natres nu nog aanwezig; moet 
weg.
Zal contact opnemen met Nijlat RCC dat hij met die 
politiefunctionaris gaat bellen die voor inzet 
verantwoordelijk is en zal zorgen dat ze weg gaan.

*5 Uit Telefoon

PCc
PCC Overijssel
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*********************************************************
14-mei-2000 18:34 DCBC: steuntoezegging van Vlgb. Twente 
aan Enschede mil vrt en personeel.
Onder onsje geveest maar in na terechtwijzing dat formele
aanvraag eerst meet toch toesteimnlng van DJZ ---’—
en DCBC.
Ingezet per 14 mei 2000 18.30 uur:
- 7 daftrucks
- 2x personenbusjes
- 30 militairen
nodig voor vervoer materteel en personeel t.b.v. 
huisvesting daklozen.
dzz kgg bovenstaande aan PCC Overijssel 18.SO uur. Zal 
navragen en formeel aanvragen.

i^-’^**'"***^ In Telefoon

3

ifg57a~

DCBC
DCBC*********************************************************
14-mei-2000 18:00 DCBC: kgg dat Natres nu (19.00 ) uur weg
is.

^ Uit TelefoonI

DCBC
DCBC
t********************************************************
23-mei-2000 14:42 CdK Overijssel: aanvraag Bijstand 
Militairen
aanvraag verlening van de huidige railitaire bijstand tot en 
met 31 mei. Behalve waarschijnlijk de 10 ^n die voor 23/24 
mei zijn aangevr. voor het vullen van de vrachtw.
Daamaast: uitbrelding van de bijstand,
2 medwk intakediensten vanuit maatsch./mil. werkhoek, 
loketfunctie mey ranmaatsch. tintje.
4 onderoff. Logistiek voor orderverwerking ivra 
nieuwgeplaatsen (mensen die een nieuwe woning krijgen)
2 onderoff. transport ivm nwgeplaatsen 
2 onderoff. Logistiek uitgifte goederen nwgeplaatsen 
2 onderoff. uitgifte materiaal (klein app. zoals 
koffiezetapp.)
5 Korporaals voor alg. inzet
Verder door efensle zelf in te schatten 10 man voor het 
ophalen van goederen etc.
Reden aanvraag: [^ll] [
terug per 25/5. Gem Enschede heeft via WSW 
(Werkvoorzieiningsscvhap) geprobeerd mensen te krijgen, 
deze zijn echter niet geschikt. De zogenaamde Dienst 
Complementaire Kerken.
Verder is de gem. Enschede niet gelukt om verhuisbedr. Deze 
zijn nl. ingeschakeld voor woningcorporaties. Binnen de 
gem. Enschede wordt bekeken vanaf welke datum zij zelf het 
allemaal weer kunnen behapstukken.

trekt het kader vrijwilligers

In Telefoon

Kabinet
Overijssel provincie
23-mei-2000 15:18 CdK Overijssel dzz geinform steunverlen. 
Gem. Enschede
dzz: de aanvraag van zoals ontvangen in de melding van 23 
mei 14.42 het volgende over gemeld: aangegeven dat de 
aanvraag, net zoals de aanvraag van 22 mei mbt 10 man voor 
vullen van vrachtwagens, wordt de aanvraag gezien als 
steunverlening ihkv het Openbaar Belang. Daarvoor kan 
defensie een rekening richting Enschede sturen.

: dit voorgelegd aan 5^^, gem. Enschede, geen 
s er een rek, komt.

rr] D

probleem ai
^ Uit Telefoon

Mk
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Kabinet
Overijssel provincle
23-mel-2000 16:53 CdK Overijssel steunverl./bijstarvd 
Enschede
robleem voor nieuwe aanvr. van 23 mei voorgelegd. De 
aanvraag voor bljstand verlening van de mililtairen die 
reeds aanwezig in Enschede. Dit blijft gewoon bljstand, het 
schijnt zo te zijn dat de aanvraag er al ligt voor t/ta 31 
mei. Dit behalve de 10 man die voor 23/24 mei zijn 
aangevraag voor het helpen van ^
De nieuwe aanvr.: terugkoppelen aan
schriftelijk verzoek moet worden ingediend op basis van 
steunverlening ihkv het Openbaar Belang. Wij kunnen dit 
doorsluizen aan defensie. Aan Defensie zal worden 
medegedeeld dat dit niet door het NCC is getoetst.
Dit doorgegeven aan
aan HCC te sturen. Goed onderscheid tussen verlening 
bijstand, en steunverl. aangeven.

dat een

. met het verzoek dit snel

Uit Telefoon
\

Kabinet 
Overijssel provincie*********************************************************
23-mei-2000 18:35 CdK Ov. aanvr. bijst/steun ivm Enschede 
voortzetting van de mil. bijstand tot 31 mei 
steunverlening in het Openbaar belang met achtergrond 
aanvraag tot 31 mei. 2 mdw t/m 5 korporaals.

In Fax

Kabinet 
Overijssel provincie**♦♦****•«********•***«**♦***«««***•***«*******«*•********

J &

29-mei-2000 17:34 Cdk Overijssel/ Enschede; continuering 
steunverlening

geeft aan dat het verzoek om steunverlening 
ft is ontvangen.op schrii

Het betreft;
- 60 personen (iplv 120) voor hand en spandiensten
- 15 vrachtwagens (niet uit particuliere markt verkrijgbaar
- Detachement 00 Logistiek
- 10 personen voor toegangscontrole Diekmanhal
Morgen (30 mei) komt de aanvraag.

23 In Telefoon
zn DKabinet

Overijssel provincie*********************************************(t***********
31-mei-2000 14:50 Cdk Ov. steunverl OB Enschede raonteurs 
vliegbasts Twente
vanaf 5 juni as.
dzz doorgestuurd aan DCBC, als zijnde postbus functie van 
het NCC.

---- 1 Jf,

8^33—o
Kabinet
Overijssel provincie
• *******»**ii*****ii**1H,t1,tttin,1,tttii**********1n,***-m******»

Afgedaan*T Activiteit ; 50026
DJZ/PCC/MP 
Kmar inter
14-mei-2000 08:25 DJZ/vraagt na of inzet KMAR vandaag nog 
nodig is
Dzz medegedeeld dat bijstand voor vandaag niet benodigd is.
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Pelotons zuHen geleverd worden door oplitie N-H en Z-H. 
Op de vraag of nu helemaal geen bljstand meer benodlgd Is 
heb Ik hem aangegeven dat daar op dit moment geen inzicht 
in is. In beglnsel zal bljstand worden Ingevuld met 
polltle, indlen deze niet meer kunnen leveren zal RMAR 
worden Ingezet.

In Telefooni

Ministerie van Defensie****•«*******•*•••****«**•************«•****•*«**********
1(5*2^—I geeft aan dat hij geen schriftelijke bevestlging 
hoeft te hebben dat er politie bijstand komt ipv KMAR.

In Telefoon.iJ-XJ.

&
Kabinet 
Overijssel provincie*•**•*••*•****«***************************•*****•*•**•*•*
14-mel-2000 09:54 Over!jssel/MP Kok doet navraag over inzet 
KMAR in Overijssel

naar aanleiding van gesprek inmeldt dat MP
overijssel heeft gehoord dat er KMAR beschikbaar is en niet 
Ingezet wordt. Is woedend en zal met minister van Defensie 
bellen.

In Telefoon
ifoTt-
Kabinet 
Overijssel provincie
*********************************************************
14-mei-2000 10:02 DJ2/min.van Defensie vraagt waaroom KMAR 
niet wordt ingezet.
Vraag waarom wordt KMAR niet ingezet. Behoefte wordt 
vooralsnog door politie ingevuld.
Geen aanvullende verzoeken gekregen.

i D

werd gebeld door minister van Defensie
In TelefoonL

KJZ
Ministerie van Defensie•*******•****•*••**••»«*•••*•«*•***«*********•••*«•****«*
14-mei-2000 10:05 Overijssel/verzoek voorgelegd bljstand 
te concretiseren

'*1

Verzoek om aan te geven of en wanneer en in welke aantallen 
behoefte is aan de inzet KMAR.
—I heeft Chef kabinet CDK met MP Kok horen praten waarln 

aangegevne werd dat er wel behoefte was aan inzet KMAR.
Tevens aangegeven dat er een aanbod was voor gratis stoelen 
tafels en kasten door een bedrijf uit Culemborg.

In Telefoon

Dap-: s_,____Kabinet 
Overijssel provincie
14-mei-2000 11:12 DJZ/navraag omtrent bljstand KMAR

5 wil met spoed een uitspraak over de inzet 
V pcrsconferentie minister.

In Telefoon
Gazenbeek
DJZ
Defensie
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V4

*****«**************««.*#*♦**************«****«********«**
14-mei-2000 11:33 Over!jssel/uitspraak omtrent inset KHAR

9eeft aan dat indien zijn kabinetschef tegen de MP 
heeft gezegd dat er behoefte is aan inzet KKAR deze ook 

re&el is. —| komt later terug op concrete invuLling
hiervan.

In TelefoonjH-X-a.C
&

Kabinet 
Overijssel provincieA********************************************************
14-mei-2000 12:01 DJZ/dzz geantwoord wel inzet KMAR vorm 
nog niet bekend
Dzz gemeld aan DJZ dat KMAR zal vorden ingezet. 

—I In Telefoongsfj ll

OJZ
DefensieA********************************************************
14-niei-2000 13:43 Overijssel /pel.ME KMAR naar vliegbasis 
Twente
Op eigen initiatief pel.ME naar vliegbasis Twente tbv 
bewaking binnenring.
Verzoek om Natres enkele uren langer aan te houden dan 
overeengekomen.
Er zullen metalen hekwerken worden geplaatst ter zekering 
van de binnenste ring.
Bijstand Natxes verlengen totdat eea gerealiseerd is.

In Telefoonfeii

Overijssel provincie*******«****ftfk***'****A************k*********************it
14-mei-2000 14:07 Overijssel/verzoek fromeel voor 1 
Brandweer Cie in bijstand tbv bewakingsdoeleinden
Formeel verzoek voor bijstand peloton ME op vliegbasis 
Twente betreft KMAR-inzet
Zullen worden ingezet voor bwakingsdoeleinden binnenste 
ring.

—I In Telefoon
&-Kabinet 

Overijssel provincie

•T Activiteit : Afgedaan 50161
DCBC
KATCO en RMC-oost nacht sluiten
14-mei-2000 20:42 DCBC/ Enschede: NATCO en R14C-Oost voor de 
nacht gesloten.
Het DCBC raeldt dat het R14C Dost en de NATCO voornemens zijn 
te gaan sluiten.
Beide organisaties blijven via piket bereikbaar.
Heeft het NCC het idee dat op korte termijn er verzoeken 
voor inzet militairen of middelen te verwachten zijn.
dzz aangegeven dat het PCC inmiddels is gesloten. Ik 
verwacht op korte termijn GEEN verzoeken voor militairen of 
mil. middelen.

In Telefoont.MBSARP1012
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DCBC
Defensie*********************************************************
14*mel-2000 21:39 DCBC/ Enschede; Formele bevesttging 
slutting NATCO ontvangen.
dzz per fax de formele bevesttging ontvangen van bet 
Opsroom van NATCO terug te brengen naar normale OVD 
regeling.

In Telefoon

02eDCBC
*****************************«**************«********«***

50162•T Activiteit : Afgedaan
DCBC
verzoek om overzicht inzet
14-mei*2000 23:22 DCBC: verzoek om fax bijstandlevering. 
morgenochtend rond 07.30 uur doorbellen of er lets aan bet 
geleverde formulier Is gewijzigd.

Uit Telefoon

DCBl
DCBC
14-mei-2000 23:35 DCBC: i.a.a, verzoekuitevoering te geven

DCBC 
DCBC 
DCBC*********************************************************
15-mei-2000 07:39 DCBC/aanvullingen op fax overzicht 
Defensiebijstand

In Fax

fax van zondag 14/5 16.00 uur
-Vliegbasts Twente voorziet in de voeding van de 
Hulpverleners
-voorziet eveneens in de huisvesting RIT 
-levert transportondersteuntng
-hangar ingericht voor verdacht materiaal mbt onderzoek 
-Kapel voor confrontate familieleden-slachtoffers en 
psychische bijstand.
fax volgt om circa. 21.00 uur

In Telefoon
arrs-j—}
DCBC
Defensie

•T Activiteit : Afgedaan 50167
DCBC
verzoek 10 miiitairen steunverlening
23-mei-2000 08:19 PCC Overijssel/verzoek 10 manschappen 
Defensie 23/5 t/m 24/5 22.00 uur
Betreft inzet tbv nazorg werkzaamheden in bet kader van de 
vuurwerkramp.
Werkzaamheden vinden plaats bij de Diekmanhal te Enschede.
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^ In TelefoonT.t4—1-a{

---- *—n Cd
Ka&inet 
Overijssel provincie*•***•**•*«***•**•«•************ik »«****•*****************

50173Afgedaan*T Activiteit :
DCBC
inzet Natres/Natco/Kmar 15/5? 
piket 15/5 
05.15 uur

DCBC meldt het volgende probleem. Hij 
fs benadeM door NATCO over de inzet van mllitairen. De 
Golf-cle (50 personen) van RMC Oost zou vandaag het 
Delta-cle gaan aflossen. Nu heeft men echter gehoord dat de 
Golf-cie vandaag Ingezet zou gaan worden voor het afzetten 
van het rampterrein. Het GOlf-cie is daar echter niet toe 
bevoegd. oat mag alleen Kmar of politie doen. Een oplossing 
zou kunnen zijn dat de Golf-cie dit werk onderbegeleiding 
van politie of kmar gaat doen.
Een ander probleem is dat het NATCO heeft gehoord dat nog 
eens extra SO tot 60 militairen ingezet zou gaan worden. 
Defensie wil hier graag over spreken met het PCC maar kan 
ze niet bereiken. Dzz. aangegeven dat het PCC gesloten is 
tot 08.00 uur gesloten is.
05.28 uur

n gesproken van het kabinet Overijssel.Dzz- ®et ^_____
Hij zal contact opnemen met Defensie.
05.55 uur
Bewaking BZK meldt dat er een fax is binnengekomen van 
Twente met het bijstandsverzoek voor 2 pelotons Kmar. Beide 
voor een dienstverband van 12 uur. Aanvangstijd eerste 
peloton wordt niet vermeld. Tweede peloton zou om 24.00 uur 
mooten beginnen.
06.05 uur
Gesproken met DCBC, 
de taakstelling van 
politieondersteuning en bewaking van gebouwen en 
bezittingen. Hiertoe is het Natres helemaal niet bevoegd. 
Dit mag alleen de Kmar. Een oplossing zou zijn om de NATRES 
te laten blijven totdat zij afgelost zouden kunnen worden 
door de Kmar. Om 08.00 uur zou de oorspronkelijke aflossing 
gaan plaatsvinden.
Dzz. aangegeven dat ik zojuist een bijstandsaanvrag vanuit 
regiopolitie Twente heb ontvangen voor 2 pelotons ME van de 
Kmar. Dzz. aangegeven dat ik de aanvraag eerst ga 
verifieren bij de provincie en als inderdaad blljkt dat 
extra bijstand nodig is, ga ik in overleg met FHNCC of het 
geen ME van de politie moet worden.
DCBC geeft aan dat indien de Kmar zou moeten komen zij dit 
zo snel mogelijk wil horen.

■ DCBC geeft aan dat 
zou worden:

06.10 uur
—p, Overijssel meldt het volgende nav ons laatste 

gesprek. Er is GEEN sprake van een extra inzet van 50 tot 
60 militairen. Het betreft alleen de aflossing van het 
Delta-cie. Het Golf-cie zou alleen de taken overnemen van 
de Delta-cie. Het Delta-cie ondersteunt momenteel de 
politie en werkt in de nabije omgeving van de ME.
Dzz. kgg. dat ik zojuist een aanvraag voor 2 pelotons ME

nog nietsvan de Kmar heb ontvangen. Daar wist jifen 
van. Sterker nog. Hij had de informatie gekregen dat er 
geen extra bijstand nodig is.
Dzz. gevraagd of Overijssel de aanvraag ondersteund en of 
aangegeven kan worden of het ME van politie kan zijn of 
waarom specifiek Kmar. Kordt over teruggebeld.
06.15 uur
Met DCBC gesproken, r”—j —'y. Aangegeven dat er
geen sprake is van EXTRA inzet NATRES maar alleen van 
aflossing van het Delta-cie. Dzz. de taakomschrijvng gemeld zoals itcfej'n hierboven heeft omschreven. i i r*'^

geeft aan dat dat nog in de gedoogzone valt.
Maar formed gezien zou de Kmar daar naartoe moeten en niet 
de NATRES.
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Over inzet Kmar is nog nadere informatie dan dat Overijssel 
nog steeds de aanvraag aan het verifieren is.
07.05 uur
JS'xr} Overijssel, ondersteunt de bijstandsaanvraag
van 2 extra peloton ME. Hoeft niet expliciet Kmar te zijn. 
Ward om gevraagd omdat ze al contact hadden gehad met RMC 
Oost. D2Z. aangegeven dat het waarschijnlijk politic gaat 
worden. Het eerste dienstverband begint om 12.00 uur tot 
24.00 uur.
07.08 uur
Dzz. bi jstandsaanvraag met DDC besproken. Ook is van
mening dat het politic moet worden. Eerst roaar Zuid-Kolland 
en Noord-Holland vragen omdat zij veel pelotons hebben.
Dzz. aangegeven dat dan nog wel naar de diensttijden 
gekeken moet worden omdat dan met reistijden de arbeidswet 
wordt overtreden.
07.10 uur

DCBC dzz. kgg. geen Kmar maar politic. 
DCBC vraagt aandacht voor het volgende:
- hoe de komende dagen verder?
- zijn de 2 pelotons de aflossing voor de NATRES of is dit 
extra?
Dzz. aangegeven dat het ultgezocht wordt.
07.18 uur

Kabinet CdK gevraagd voor bijstand ME voor 
net dienstverband 12.00 tot 24.00 uur heden.
07.18 uur
Beveiliging BZK meldt dat er een fax is binnen gekomen over 
bijstand ME. Is waarschijnlijk dezelfde fax als de vorige. 
Dzz. kgg. laat maar liggen tot 08.00 uur.
07.20 uur

Dzz. bijstand aangevraagd aan Noord-Holland, 
voor het dienstverband 24.00 tot 12.00 uur 
Wordt over teruggebeld. Hij vraagt of de 
verbindingscommandoauto ook mee moet omdat zij om 
verbindingsmiddelen vragen. Dzz. kgg. wordt uitgezocht.
07.25 uur

^ AZ vraagt naar laatste sitraps. Dzz. kgg. 
vanna^t zijn er geen sitrap meer gekomen, Dzz. kgg. 
laatste svz. Hij wil schriftelijke informatie ook graag 
toegefaxt krijgen op 070-1549289.
07.30 uur

f__
geen Kmar wordt maar politic. ZH en NH zijn beiden 
gevraagd. ZH voor 12.00 tot 24.00 uur en NH van 24.00 tot 
12.00 uur de volgende dag.
ifoaT] geeft aan datde Kmaral aanwezig is in het RMC
en datzTj het Delta-cie af zouden gaan lossen om 12.00 uur. 
Dzz. aangegeven jammer maar helaar houden we ons aan de 
regels. Zolang politic Nederland nog niet uitgeput is, 
wordt ME geleverd door de politic en niet door de Kmar. (In 
vriendelijke bewoordingen)

zou dit gaan communiceren. Overigens lost het 
-cie niet het Delta-cie af. Maar het Delta-cie is door 

eigen mensen (dus ook van Delta-cie) afgelost. Om 12.00 uur 
ouden zij dus agelost worden door de Kmar. Wordt nu dus 
politic.

roT^sn

, Overijssel, meldt rich. Dzz. kgg. dat bijstand

JBJIel iGolr-'

is tot 08.00 uur bereikbaar op nummer: 
1^1610. Om 08.00 uur gaat het PCC open.

07.32 uur
meldt dat de bijstand geregeld is. Haagl^en l^ert 1 peloton.

07.35 uur
' I Haaglanden vraagt naar contactpersoon. Dzz.kgg. ifo^i

07.50 uur
DCBC, [-*■"-| f——Kgg. Golf-cie lost niet hetDelta-cie aiT^Is met eigen mensen van Delta-cie gebeurd. De 
2 pelotons die nu geregeld worden daarvan lost 1 peloton ME 
van politic de Delta-cie om 12.00 uur af.

[
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08.00 uur
^“'1 r*—I I NH meldt dat ME geregeld is.

Kennemerland levert;
15-met-2000 14:42 DCBC/verzoek bijstand militairen 
gehonoreerd en kortgesloten

gevraagd of Defensie kon voorzien in de 
jstand. Is reeds begin middag geregeld echtergevraagde bi 

niet teruggemeld bij NCC.
fsiti a
mn.
DCBC 
Defensie*••*****••***********************************************
15-mei-2000 14;57 DCBC/verzoek aangeven behoefte bijstand 
KMAR komende dagen
Dzz medegedeeld dat er momenteel geen behoefte vanuit 
Enschede Itgt.

—} In Telefoon

] In TelefoonjCJLXJ.JU

itergei
DCBC
Defensie«-*•****««*****««***********•***«*•*•*•***•*********•*•••«

Afgedaan»T Activiteit : 50175
DCBC
inzet Comp, en 10 4 tenners diekmanhal
15-mei-2000 11:37 Qverijssel/verzoek railitaire bijstand tbv 
distributie hulpgoederen Diekman stadion

verzoekt om een Compagnie militairen i.c. 120 
man/vrouw tbv distributie hulpgoederen opvang Diekman 
Stadion.
Inzet a.s.a.p. t/m 19.00 uur geen aflossing benodigd.

T In Telefoonl!:

Kabinet 
Overijssel provincie•*•••••••*•**•••*••**•*•*••«•••*******«********«•********
15-mei-2000 11:42 DCBC/verzoek compagnie Enschede Diekman 
stadion
Aanvang a.s.a.p. t/m 19.00 geen aflossing Compagnie 
vooralsnog

''•^'1 In Telefoon'l.r,fSxg"i

DCBC
DefensieA********************************************************
15*mei-2000 15:12 DCBC/dzz ontvangen interne opdracht 
leveren mllitaire bijstand Cie.Enschede

—1 In Telefoon

DCBC
Defensie«**••**•«**•••*«••••••••*•**•••**•**•*••****«***«********
15-mel-2000 15:26 Overijssel/verzoek 10 stuks viertonners 
voor Cie militairen.
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Dzz verzoek gekregen voor 10 viertonners tbv militairen in 
Diekmanhal. RMC cost Is reeds aan het regelen.

In TelefoonVIjCJUAi

Kabinet 
Overijssel provincie♦♦♦♦Ik****************************************************
15-mei-2000 15:34 DCBC/verzoek tot het leveren van 10 
veirtonners voor Enschede.

---- 1

^ gaat eea regelen. 
In Telefoon

asm
DCBC
Defensie*********************************************************

Afgedaan 50258*T Acciviteit :
DCBC
bijstand 1/4
22-mei-2000 15:17 DCBC/militaire bijstand tbv 
bewakingsdoeleiden asap afbiuewen
Defensie is niet blij met de taak van het bewaken bij de 
Diekmanhal.
Is een
problemen opleveren.
Nadere info volgt.

reguliere politietaak en kan juridisch gezien

In Telefoon

DCBC
Defensie••••♦x**************************************************
22-mei-2000 15:34 Proj, Enschede: inzet militairen Enschede

meldt dat CdK Overijssel heeft gevraagd wie
van BZK bezwaar heeft tegen de inzet van militairen ter 
vervanging van de werkzaamheden van de vrijwilligers en 
waarom.
Vrijwilligers van een stichting voor hulpgoedercn Roemenie 
zouden helpen bij de distributie van noodgoederen. 
Militaire bijstand zou worden ingezet voor de taak van de 
vrijwilligers.

i meldt dat aan
bTjstand voor de eigenlijke doelen dient te worden ingezet 
maar dat operatlonele indeling van werkzaamheden aldaar 
plaatsvindt.

j is gezegd dat militaire

—I In Telefoon

dTFr PoiTtie 
min BZK*********************************************************
23-mei*2000 17:02 DCBC vraag: extra bijstand te verwachten ? 
dzz doorgegeven dat een fax met verlening bijstand te 
verwachten, plus extra aanvr. op basis van steunverlening 
ihkv Openbaar belang,
vraag om aan de prov. om de 10 man bew. eenh. boogtenten 
door normale reg. diensten pol. op te laten vullen. Dit 
doorgegven aan Prov, J.
Vrezoke om de rechtstreekse contacten tussen vliegbasis 
Twente en rampenstaf te verbreken en alien via de 
kontnklijke weg te laten gaan, via prov en NCCaan Defensie. 
Allen operationele vragen vuia liaison EU4C Cost bij de 
rampenstaf, add. aanvr. via NCC.
Dit laatste doorgegeven aan [TO.'S.a : Deze geeft: is
doorgegeven aan RMC oost liaison. Het schijnt trwouens te
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w ^Wttuu X

zijn dat mensne buiten de vliegbasis dit onderling 
regeleden met de rampenstaf. Alla, het zij zo.

In Telefoon
fitlTe

DCBC
Defensie*********************************************************
23“mei-2000 18:12 DCBC fax algm. verhaal ivm normalisatie 
sit. Enschede
de aanvragen kunnen en moeten weer via de koninklijke weg 
worden ingediend, dus via Prov. Ov. en het NCC. 
fax doorgestuurd aan Prov. Overijssel.

-•V] In Fax& ^
DCBC
Defensie
Defensie*********************************************************
29-mei-2000 15:25 DCBC bijstand Enschede 1/4 juni 
ihkv Kernelvaartweekend, er is aangegeven dat er 1 t/m 4 
juni geen werkzaamheden van Defensie worden verwacht. Dit 
is aangeven vanuit de geroeneete. Defensie laat een eenheid 
van 45 man op stand by staan ivm evt. aanvragen. Fax 
hierover volgt.

^ In Telefoon
r"\

DCBC 
Defensie*********************************************************

Afgedaan 50373*T ActLviteit :
DCBC
div
29-mei-2000 17:16 DCBC fax bijst. 1 sectie ME ipv 1 peleton 
KMAR, vanaf 29 mei 1500, bevestiging die aan KMAR is 
verstuurd

In Fax
DIV
DCBC
Defensie
*********************************************************
29-mei-2000 17:18 DCBC samenv. inzet Def. 1-4 juni Enschede 
en stand-by van 45 man.

In Telefoon^ i

div
DCBC
Defensie
25-mei-2000 18:32 DCBC dzz: aanvr. 12 trailers doorgezonden 
eerst telefonisch aangemeld, daarnaast fax met aanvr. 
doorgezonden aan DCBC

Oit Telefoon
jDCBC

Defensie
*****••****♦■•*****»**♦****»*«***♦*****♦*********♦*******»
16-mei-2000 14:19 DCBC/ EK2000: Overzicht bereikbaarheid 
DCBC tijdens EK2000.
Tijdens het EK2000 zijn (24h pd) bij het DCBC bereikbaar;

O C
CD cn c

R.C. Verdouw in Telefoon

] C 3 r—j
3 C ] G 33 L] L

DCBC
MBSARP1012
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*********************************************************
18-mei-2000 16:57 DCBC/gaat bijstand milltalren viertonners 
regelen voor 19/5,21/5 en 22/5

n In Telefoon11.3Ssl] t
!l0 2.e 1
DCBC

****
19-mei-2000 19:50 DCBC 120 man/15vrtwg zijn geregeld op 
20/22/23 mei
verder: jpj r^-~) van de 120 man kunnen een aantalpers. worden af^handeld om de toegang contr. te behandlen. 
Verkee rregelen is verboden.

In Telefoont
ro.s.e' 1
DCBC
Defensie*********************************************************
22-inei-2000 09:57 DCBC/verzoek aangeven bijstand na dinsdag 
vwb inzet militairen

In Telefoon

dCBC
Defensie
22-mel-2000 10:45 DCBC/verzoek continueren bijstand 
Defensie t/m vrijdag 22.00 uur

In Telefoon» £

DCBC 
Defensie*********************************************************
23-mei-2000 19:42 DCBC: Verzoek uitvoering te geven tot mil 
bijstand & steunverlening
- continuering lopende bijstand: boogtenten, 100 pers. 
ISxvau 4 ton
- uitbreiding personeel: 17x logistiek, HDD, kpl/sld

en

voor 26/5 12.00 uur bericht omtrent inzet in weekende

In Fax
DCBC
DCBC
DCBC******•*•**••*•**•***•*****•••••«**«**••«•«*•«**«*****««*
23-inei-2000 19:57 DCBC: uitvoering steunverlening:
10 man t.b.v. nazorgwerkzaamheden. 23-5-2000 09.00 - 24/5 
22.00 uur.

ngi e r\ i . ^
DCBC 
DCBC
Defensie
*****************innt»l,*t,iftinn,in,fi,t-t-ttinnn,t**ii**»********
23-mei-2000 22:02 DCBC: normale procedure handhaven.
KCC-DCBC-DJ Z-KL/NATCO.
directe aanvragen van autoriteiten doorverwijzen naar 
HCC/NATCO.
VERZOEK aan NCCom prov. en lokale autoriteiten in kennis te 
stellen van dit besluit.
24/5 BC bericht faxen.

In Fax

^ In Fax
DCBC
DCBC
DCBC
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24-mei-2000 16:53 DCBC/verzoek extra capaciteit 80 ton 
transport vanuit Bommelerwaard.
Cf aanvraag g. eerst
omtrent details D L

In Telefoont

0^ ^
DCBC
Defensle***************************’***************«**************
24-met-2000 16:50 DCBC/ volgens hun gegevens betreft vracht 
hulpgoederen Roemenie
Svp blj g nagaan

In Telefoon
nfliT;'—1
DCBC
Defensie***#*************************«*«***tb*********«t*«********«
24-mei-2000 17:06 DCBC: 80 ton hulpgoederen Enschede
Aan fslgl bertcht dat 80 ton hulpgoederen bestemd
zijn voor Enschede.
Hij wacht officieel verzoek af, Heeft 'point-of-contact' 
nodig voor aflevering.
jfg-IT—"

OCB'C 
min. Def»*•***••*•******•*•******•************•*****•*•*•*****••*

In Telefoon

24-mei-2000 18:59 DCBC: waar blijft aanvraag voor transport 
80 ton vanuit Bommelerwaard;
Is toegezegd dat NCC die faxt.
Nagegaan hoe e.e.a. is gegaan;

geeft door dat de aanvraag al van gisteren 
Ogt. Nu hoort hij pas dat er een aanvullende aanvraag moet 
komen omdat defensie aangegeven heeft (gisteren) dat de 
levering moet komen uit de capaciteit die er al is 
(Diekmanhal). Deze wagens kunnen niet het transport erbij 
hebben: wagens rijden al 24 uur.
dzz aangegeven dat mogelijk via part, transport geregeld 
kan worden. Volgen33gf^~~i g-r-"——al toegezegd dat 
defensie kan rijden. Tevens orastreken Enschede geen 
transporteur meer te vinden. Steunverlening en indien 
nodig betaald Enschede.
Desgevraagd deelt j____ _______
(mogelijk) gehonoreerd kan worden (evt. met rekening 
afhankelijk vac inhoud lading) als er een aanvraag komt. 
Wordt niet meer hedenavond gereden. Aanvraag wordt 
morgenochtend in behandeling genomen.
dzz @-n C-—______
NCC te zcnden waarblj duidelijk inhoud van lading wordt 
aangegeven (- huisraad en div.).
NCC zal dan aanvraag aan defensie zenden'.

3 mee dat steunverlening] C

verzocht om aanvraag morgenochtend aan

a'Sag ^1 In Telefoon

DCBC
DCBC
****1i***i,**»1il,*»»t»1,**********************ii*************»
25-mei-2000 09:32 BCBC/dzz gevraagd naar stand van zaken 
transport 80 ton vracht
Wil fax met aanvraag PCC Overijssel. Volgens zijn info 
betreft het hulpgoederen RoemeniC.
Dit was aanleiding voor de vertragingen in uitvoering.
Dzz de fax van PCC gezonden met daarin de opmerking dat 
steunverlening wel via het NCC verloopt maar geen toetsing 
door NCC wordt uitgevoerd. Steunverlening mag ook nooit een
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beleimnering zijn voor de uitvoering van de 
bijstandsverlening, Steunverlening verder regelen tussen 
DCBC en PCC.

--- 1 In Telefoon

D
DCBC
Defensie*********************************************************
25-mei-2000 15:35 DCBC/verzoek levering peloton ME voor zo 
23/5 van 2300-0700 door KMAR

,t4. ^'\ In TelefoontsSj (I

r**"!
DCEC
Defensie
h********************************************************

50456*T Activiteit : Afgedaan
DCBC
standby
31-n>el-2000 14:57 DCBC melding stand-by regeling
Hemelvaartveekend
tkgg aangenomen.

23 In Telefoont:
llO'g e ' ~ 1
DCBC
Defensie•****•••**••*»****•*****»•***«*************************««

*T Activiteit ; Afgedaan 50629
DCBC
monteurs vliegbasis
06-jun-2000 10:22 DCBC vraag inzet monteurs voor 
spandiensten Enschede
Het is niet duidelijk of die de 2 monteurs nu wel of niet 
op de vliegbasis Twente voorradig zijn. De specifieke 
benaming is onduidelijk. dzz; ga na bij prov. Ov.

, de of f.dzz gevraagd aan prov. Ov. ___
benaming is monteurs gronduitrusting.

In Telefoon
pXe
ic^oc
Defensie*********************************************************
06-jun-2000 10:37 DCBC monteurs gronmduitrusting Enschede ? 
nog steeds niet duidelijk, want monteurs gronduitsrusting 
heeft de vliegbasis Twente ook niet. De vraag is nu waar de 
zogenaamde monteurs al de afgelopen 2 weken vandaan komne. 
In ieder geval niet van de basis Twente dzz: ga uitzoeken 
waar die 2 "monteurs’nu vandaan komen ?

23 Uit Telefoon

iDCBC
Defensiefk*********lk*****«**«tk**4r***««**«««**ft**#*****««**********

*T Activiteit : Afgedaan 50630
CdK Overijssel 
stoelen herdenking 8/9-6
06-jun-2000 10:26 CdK Ov. vraag 25 man 8&9/6 plaatsen 
stoelen ?
is dit geregeld ? steunverlening ? dzz: zal navraag doen i 

DCBC, fax met positief antwoord komt eraan.rMBSARP1012
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In Telefoonfj.

] £}
Kabinet 
Overijssel provincie
06-jun-2000 09:39 Defensie/ Enschede: Acc met 
steunverlening dmv 25 personen voor Enschede (8 juni) 
dzz een accoord gekregen op het verzoek van steunverlening 
in de vorm van 25 personen voor het plaatsen van 4000 
stoelen voor de herdenkingsdienst te Enschede.
dzz geen verdere actie op ondernomen.

In Telefoonfcfl i

DJZ
Ministerie van Defensie***«*************«***************************************
05*jun-2000 12:43 Overijssel: aanvraag steunverlening in 
algemeen belang t.b.v. Enschede 8/9 juni 2000.
T.b.v. de herdenkingsdienst worden 4000 stoelen geleverd 
door een partikuliere instelling. er is niet genoeg 
menskracht om deze voor de dienst op te stellen en na de 
dienst weer af te breken. 
ook niet via uitzendburea,
dzz verzoek om steunverlening in algmeen belang.
A1 operationele contacten geweest met RMC Dost; ( 25 
personen van vliegbasis Twente dan hoeft geen overnachting; 
catering.)
dzz DCBC aangevraagd; wil schriftelijk
verzoek en zal daarna terugkoppelen.

In Telefoon
'^3 aKabinet 

Overijssel provincie••»*•»•••*•*****•»*•••«»*••*•***•♦***»«**♦***•*♦»*••*****

•T Activlteit : Afgedaan 50681
PCC/CdK Ov 
algemeen
18-mei-2000 15:17 PCC overijssel/verzoek duidelijkheid 
bijstand militairen komende dagen

2al binnen een uur berichten

In Telefoon
IfgTa JPCC Overijssel
*********************************************************
18-raei-2000 16:39 PCC/Overijssel verzoek militairen op 
19/5, 21/5 en 22/5 met 15 viertonners

fee-----tebinef
Overijssel provincie
24-mei-2000 12:12 PCCOver/Dzz kgg bijstand is geregeld met 
DCBC

In Telefoon

In Telefoon

feSinet^ ' ’
Overijssel provincie
*********************************************************
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24-mei-2000 16:13 PCC/Overijssel navraag 80 ton 
transportcapaciteit
Verzoek door PCC aan DCBC om 80 ton transportcapaciteit. In 
de planning heeft Defensie dit afgedekt door de IS 
viertonners bij het Diekman stadion. Deze zijn echter 
volledig ingezet voor andere activiteiten.
Vooraf telefonisch contact gezien het
feit dat de lokatie gelegen is onderaan een dijk in de 
Bonunelerwaard.

—j In Telefoon
------*----- i &Kabinet

Overijssel provincie****««•*•****«*#****.«**'*****«•*•*************«**•********
25*mei-2000 18:03 CdK Ov. aanvr. Steunverl OB trailers St. 
Karmel
aanvraag stalling op de vliegbasis Twente van 12 trailers 
van de st. Karmel.
onderbouwlng naar het NCC. NCC stuurt dit door aan DCBC 
Defensie. Lijkt op Steunverlenlng ihkv van OB.

Dzz svp fax met aanvraag en

In Telefoon
—T

CDK
Overijssel*«•**•••**•••*••••*••****•****««*»•»**•***»»•*••**•»•»***
25-mei-2000 18:30 CdK Ov. fax. aanvr. Steunverl OB trailers 
St. Kamel
aanvraag stalling op de vliegbasis Twente van 12 trailers 
van de st. Karmel. 
fax ontv.

In Fax

CdK
Overijssel
05-jun-2000 17:02 Overijssel; verzoek steunverlenlng 1 
persoon.
Verzoek om de steunverlenlng _______

j I®---^ te verlengen tot 8/6~i.v. .m. zijn
speciTieke kennis rondom het logistieke proces in de 
Diekmanhal.
Betrokkene heeft wrs. tot nu toe op vrijwillige basis daar 
gewerkt. Nu kan men hem niet raeer missen.
__ _________ is per semafoon bereikbaar.
zz doorgegeven aan DCBC; wordt nog over teruggebeld.

In Telefoon

Kabrnet
Overijssel provincie
t********************************************************
22-mei-2000 10:25 PCC/Overijssel/verzoek aangeven 
behoeftestelling Defensie bijstand

In Telefoon

Kabinet 
Overijssel provincie*********************************************************
24-mei-2000 17:03 PCC Overijssel: bijstand DCBC

gevraagd of 80 ton hulpgoederen voor Roemenie 
of Enschede zijn bestemd.
Antw: bestemming Enschede.

3 Uit Telefoon

123 G}

21 &Kabinet 
Overijssel provincie
**************t********it****»***'t*int»»in>»tf»tik-»w***it*'»**it
22*mei-2000 10:42 PCC Over/continueren bijstand t/m vrijdag
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Datum ll-jul-2000
Bladnr 91

22.00 uur
Blj deze vraagt bijstand aan t/m vrljdag 22.00 voor
de 120 militairen en de vijftien viertonners

In Telefoon
&,2.eKabinet 

Overijssel provincte•**••***»*•**«**••**•***•**•*«••**«*•••»*•••«•*•••*••»•••
19-mei-2000 19:00 PCC OV. dag 19 mei bijstand/PB Mans
; aanvraag 10 pers. bewaking + baas, vol continu voor 
toegangscontrole + verkeer regelen, daarnaast 's nachts 
bewaking t/m 22/5 tot 24.00 voor bij de diekmanhal 
boogtenten.
Dit meot tngebed worden in een al eerdere aanvr. richting 
DCBC. Toetsemming van DJZ van brief off. aanvr. BGM 
Enschede.
9.30: aanvr. 6 mwd. meldkamer MK Enschede voor 23 t/m 28 
mei/mdw. meldkamer MCO, 19/24 mei/120 militairen + 15 4 
-r\tonners, 22, 22 en 23 mei, 0800-0700
10.20; aanvraag PB voor BGM Mans
: ivm PB voor BGM Mans, is door de crisisstaf en de lokale 
driehoek besproken en acc. gegaan met PB
11:45 dzz: 120 mil. + 15 4-tonners was al geregeld via 
DCBC/10 man overdag voor toegang/loketfunctie kan van de 
120 man worden weggetrokken, die zijn geschikt voor hand & 
spandiensten. Echter zeer zeker niet voor het verkeer te 
regelen vanwege evt. Juridische gevolgen. Cdk: vraag 
aflossing 120 man door de 10 man 's avonds zit 4 uur 
tussen. Kan niet.
dzz; gemeld adt DCBC pg-gy; melde dat de mil.
120 man weggaan bij zonsondergang en dan de 10 man daarvoor 
in de plaats komen.
12.01: de 10 man zijn gergereld voor overdag qua 
loktefunctie....
12.55: de 2 pel ME op 28/5 is vanwege de bew. aangevraagd 
en vanwege de comm, structuur wat beter is dan bij de 
platte petten.
dzz; PB voor Mans wordt aangewerkt
13.30: bijstand extra aanvr. 21 mei 23.00- 22 mei 0800 
stafchef/ 23e mei 1500 23 mei 2400 stafchef
17.59: in overleg met _______ 22m mdw. MCO voor 19 mei
afgeblazen wegens tijdtekort. daarnaast staat open 23/5 
1500-2300 1 chefstaf. Verder is alles ingevuld

In Telefooni

Kabinet
Overijssel provincie*********************************************************

Afgedaan•T Activiteit : 50708
DCBC
25 man tbv herdenkingsdienst
07-jun-2000 11:41 OV: vraagt of DCBC accoord is met de 25 
man voor morgen
Dzz. aangegeven dat dat inderdaad het geval is. 

In Telefoon
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Kabinet
Overijssel provincie•*••••**••••*****•*•*•*•*«••*•*****•****•••***••••«*•*'»**

Afgedaan•T Activiteit : 51195
DCBC
EOD inzet Enschede 15/6 etc
14-jun-2000 09:35 CdK Ov. EOD inzet 15/6 te Enschede, DCBC 
gewaarschuwd ?
dzz; we zullen Kijken wat er bekend is qua bijstandsverzoek 
van EOD mbt inzet op 15/6 voor de taak opruiraen van 
vuurwerk resten op het terrain. HSjt"—^ 
hoogte en [-*'i is op de hoogte.

is op de

—[ In Telefoon
n &

Kabinet 
Overijssel provincie
**»********ttt**t-*»****tt*****************»***»**»»******

14-jun'2000 14:19 CdK Ov. steunver EOC Enschede vanaf 15/6 
voor 7 werkdagen
opruimen/verkennen vuurwerkrestanten, daarnaast advies voor 
sloop en ruimen van delen van het rampterrein. 4 tndw. EOCKL 
nodig.

In Fax
^---1 &

Kabinet 
Overijssel provincie
**»*^**•i^»*»*»*^r»*»^l*****^Hl**i^***»^l*^t***^^*^nt*****^t***^l»^l^l
14-jun-2000 12:58 DCBC EOC capaciteit voor Enschede de 15/6 
problemen: als er een team nodig dan zou het betekenen dat 
vanwege capaciteitsproblemen het team wat ingezet wordt te 
Hoogschuuren , Veluwe, op een andere datum gezet moet 
worden. Dit team is buiten NCC om ,ingezet om een 2e WW bom 
onschadelijk te maken. Verder heeft de LCO defensie in 
Enschede aangegeven dat het opruiraen van de rotzooi te 
Enschede langer dan 44n dag lijkt te gaan duren. 
dzz; nog formele aanvraag van Overijssel krijgen en dan 
zien we verder.
& In Telefoon
if5^
DCBC
Defensie•***•**«**«**«•****«**•****«*««***•***««**««««««**•*««««*
14-Jun-2000 09:35 CdKOv. EOD inzet 15/6 te Enschede, DCBC 
gewaarschuwd ?
dzz; we zullen kijken wat er bekend is qua bijstandsverzoek 
van EOD mbt inzet op 15/6 voor de taak opruiraen van 
vuurwerk resten op het terrein. 96'S:r"~^, is op de
hoogte en is op de hoogte.

In Telefoon& tl

fp-j-lr-—C}
K¥blnet
Overijssel provincie
14-jun-2000 14:51 DCBC EOCKL Enschede kan doorgeleid worden 
want EOCKL man ter plekke heeft het bekeken en besloten dat 
ook DDM KW de zaak te Veluwe aan kan pakken. Dan blijft er 
"speelruimte" over voor EOCKL om evt. inzet te plegen.

DCBc
Defensie♦♦*******************************************************
14-jun-2000 10:10 DCBC dzz Infora. inzet EOD voor Enschede 
aangevraagd
dzz; formeel verzoek volgt nog, maar nu alvast een 
informeel verzoek van een team EOD voor Enschede voor het

^ In Telefoon
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opruimen van vuurwerk. DCBC: dat kan, maar dan loopt de 
tnzet mbt EUR02000 in de weg. dzz: gaarne een overzicht van 
inzetten van EOD wanneer etc. ihkv het plannen/toetsen van 
NCC kant.

I- In Telefoon
mi tn iDCBC
Defensie

*T Activiteit : Afgedaan 51196
fax aan betrokkenen
EOCKL inzet Enschede 15/6 verz.
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Datum ll-jul-2000
Bladnr 94

Melding : Afgedaan 15-mei-20008829
bijstand overig en Internationaal

Afgedaan•T Actlviteit ; 49898
ambulances
18.25 uur

1 meldt dat er 6 ambulances onderveg zljn
vanuit Friesland.

49913•T Activiteit : Afgedaan
stichting reddingshonden 
standby?/ bereikbaarheld

i
13-mei-2000 19:45 Reddingshonden: standby in Deventer 
Betr. heeft contact gehad met Crisiscentrum in Enschede. 
Geen aanvraag voor reddingshonden. Maar ziet er zo ernstig 
uit dat de stichting heeft besloten dat men standby gaat in 
Deventer (5 combinaties pijnhonden en 1 lijkenspeurhond. 
Indien nodig betrokkene is bereikbaar via
dzz aangegeven aanvraag honden nog niet ontvangen van PCO

In Telefoon

of

___ !St. Reddingshonden 
Nederland**««**********•********************<>****«*•*************•
13-mei-2000 21:21 Reddinghonden/ bereikbaarheidsgegevens; 
Bereikbaarheidsgegeven SIM, ^ ^
0
a 0

^“*1 In Telefooni*~‘
3SIM

14-mei-2000 11:02 SIN (stichting Inzet Reddingshonden Ned) 
biedt wederom hulp aan.

van de SIN was in eerste instantie (op 
verzoek) afgeretsd met 8 teams naar Enschede. Daar zijn zij 
om 00:30 uur onverrichtte zaken terug gestuurd. ^ ft"—\ 

meldt dat als er nog behoefte is aan inzet hij 
alsnog bereidt is af te reizen naar Enschede.[

3 i S 3k d-
nccbcl In Telefoon

SIN (reddingshonden)♦ «****4«********««#****«A****A**«tir«*******«********«««***
14-mei-2000 16:15 Stichting speurhonden: navraag 
terugtrekken van standby.
Gisteravond (13/5) na contact NCC en besluit van de 
Stichting Speurhonden om zelf alvast standby te gaan staan
in Deventer is gebeld door pol Twente a'S.'ig:'g~) CD C______
gevraagd om door te gaan naar Enschede bureau Noord. Daar 
is een team geweest en zonder inzet weer huiswaarts 
gezonden. Was niet meer nodig, Nu is media via perscomraite 
dat speurhonden nodig zijn.
Moet men standby blijven?
dzz navraag r--"---- -*--- 1 PCC Overijssel: na navraag
antwoord: voorlopig standy blijven.
dzz doorgegeven aan Stichting Speurhonden iiton Q

Akkoord standby maar wel op huisadres d.w.z. 3 
uur nodIg om in enschede te komen. 
dzz 3 uur doorgegeven aan rcc Overijssel

) en

[
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akkoord.
^ In Telefoon

Stichting Speurhonden 
06-21240950*********************************************************
15-mei-2000 09:15 iT)Sli~^—^1 Reddiongshonden vraagt SVZ en 
hun inzet.
Ik geef aan dat ik hem terug zal bellen.

t In Telefoon

Reddlngsh^den
SIN******•*•*••**•****•****••*****«•****«******•***********•
15-mei-2000 09:36 ^ 
reddingshonden.
—I meldt dat zij nu geen behoefte hebben maar de 

stand-by Instand wlllen houden. (is reeds zo sinds zaterdag.

^ Verzoek over s.v.z.

Oit Telefoon

Kabinet
Overijssel provincie•«*«*************************««**************«******tk*«**

*—^reddingshonden geinformeerd over15-met-2000 09:40 
'stand by* staan

)

In Telefoon

reddingshonden
*********************************************************

•T Activiteit : Afgedaan 49914
Rode KJruis
Matrassen en dekbedden
13-met-2000 19:50 Rode kruis: noodzaak liaison Rode Kruis 
bij NCC;
neen, nu nog geen noodzaak; info vanuit Enschede druppelt 
maar langzaam binnen.

r~n geeft volgende info:
5 geneeskundige ccmipagnie Ingezet
4e SIGMA ingezet (2x IJsseland, lx Achterhoek, lx Maas en 
Waal) Flevoland is standby.
GGD Twente volledig ingezet * vrijwilligers standby voor 
opvang en verzorging van slachtoffera ( gestationeerd 
Haaksbergen in RAC(?)gebouw.

n__ X., !WX<I I [ In Telefoon»»»»

Rode Kruis 
Rode Kruis*********************************************************
13-mei-2000 22:40 Rode Kruis; vervanten info,
Codrdinator RK weet dear niets van; normaliter bemensd het 
tel. team van het Rode kruis dit gebeuren.
Bij Rode Kruis weet men van niets. 
dzz doorgegeven aan r

belt.
----1 VWS dat hij

Tevens^]^ 1 kgg van het aanbod van noodhospitaal 
orp en contactpersonen.uit Dusse

In Telefoon
m o ^
Rode Kruis
Rode Kruis
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*«******«**********•*********•««*•*****•**•****«***•*•**
piket 15/504.38 uur
Het Rode Kruis heeft zlch afgemeld bij het NCC via de 
meldkamer van BZK.

29-mei-2000 10:48 Piket/ Enschede: drtngedn verzoek om 
matrassen en dekbedden.
14.10h

___van het Nederlandse Rode Kruis meldt dat
frtj gebe'Td'ls door Enschede met de vraag met spoed bedden, 
etc. te leveren. Het betreft;
100 stuks 1-persoonsmatrassen 
50 stuks 2-persoonsmatrassen 
250 stuks l-persoons dekbedden 
125 stuks 2-persoonsdekbedden.
Het NRK heeft deze niet.

heeft het LCZ gebeld, raaar krijgt een bandje met 
■QTt nummer.
Dzz aangegeven dat de gemeente Enschede een 
bijstandsaanvraag via de provincie in moet dienen.

zegt dat volgens Enschede de provincie niet 
oeteikbaar is.
Dzz aangegeven dat ik jfois---- :
TOegezegd ^
vorderingen via .
Dzz —I --- j gebeld. Hij is even weg belt binnen
een uur terug.

zal oppiepen.
-) op de hoogte te houden van de

14.45h
dzz de Coordinator van het LCZ gepiept om de vraag van het 
HRK voor te leggen. (heeft niet gereageerd)
15.30h
Tweede maal een oproep gedaan voor de coordinator van het 
LCZ.
(reageert wederom niet)
15.40h

-- j meldt zich. Hem de vraag van het NRK
voorgelegd. Hljzal even contact leggen met het NRK en de 
gemeente Enschede.
Spoed lijkt niet aan de orde. wtj horen nog.
15.45h

___n meldt dat er sprake is van
miEcommunicatie, De gemeente Enschede heeft de 
contactpersoon in de Diekmanhal gevraagd of hij nog zaken 
nodig heeft. Aangegeven is dat er behoefte is aan dekens, 
matrassen en mogelijk dekbeden.
Het NRK heeft dit opgepakt. En direct dekens geleverd.
Is vervolgens direct verder gaan zoeken voor de matrassen 
en de dekbedden. Kwam uit bij het LCZ en vervolgens bij het 
NCC. Maandag zal de gemeente Enschede zelf de actie 
oppakken voor het zoeken naar dekbedden en matrassen.

In Telefoon

NCC
Piket*****•**•*•••*****••******•••*«*••******«••*************•

•T Activiteit ; Afgedaan 49931
CDK
diverse hulpgoederen
13-mei-2000 20:57 Bijstandsaanvraag/CdK naar Enschede
meldt dat CdK hendriks naar Enschede gaat omdat Minister 
daar ook is
er komt een aanvraag voor 
de avond.
operationele contacten zijn gelegd met Limburg, 
ZHolland'Zuid en de drie Gelderse polregios

ME en speurhonden in de loop van
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—I In Telefoon& IZD t

pcc
13-mei-2000 21:03 Reddinghonden/ Enschede; zijn onderveg 
met 0 honden.
^ I*--- i --- i ----- =1 van SIM geeft aan dat zij met 8
honden onderveg zijn. Waarkunnen zij zich melden.
dzz na overleg met het PCC gemeld dat men kan gaan naar het 
stadhuis van Enschede.

^ In Telefoon
fcd^ings^n^n

*********************************************************
08-jun-2000 17:36 Enschede/bijstand: Wever/CdK Overijssel: 
Er is een bljstandsaanvraag:
5000 kub meter hulpgoederen. die van Vliegbasis Twente naar
een lokatie in Enschede moeten: Vral. Praxishal, Lage
Botlofstraat 161 te Enschede. Nodig zijn:
van 16/6 t/m 16/6, 10.00 tot 17.00 uur: 30 man
van 19/6 t/m 23/6, 10.00 tot 17.00 uur: 30 man
van 26/6 t/m 30/6, 10.00 tot 17.00 uur; 10 man
Drie vorkheftrucks
Vier paletwagens.
Het betreft hulpgoederen van de stichting Carmel en een 
aanvulling uit den lande die geschonken zijn door de 
gemeente aan de stichting. Het betreft ongeveer 20 trailers 
die deels op vliegbasis Twente en deels op kamp Twekkelo 
staan.
De aanvraag vordt 9 juni 's morgens per fax aan het NCC 
gestuurd.

nccbc2 In Telefoon
r—77C<ik Overijssel

09-jun-2000 10:59 CDK Overijssel: Aanvraag militaire 
steunverlening voor Enschede
het gaat om het overladen van goederen tbv de Stichting 
Karmel op de nieuwe lokatie Praxis-hal aan de Lage 
Bothofstraat 161 te Enschede.

L

CdK pverijssel

—) In Fax

•T Activiteit : Afgedaan 49935
DKP
Israel e.a. aanbod hulp
13-mei-2000 21:35 DKP: Israelische amb heeft alle hulp 
toegezegd yoor gemeente Enschede.
(sturen experts enz). 
dzz kgg aan @-ri f"’- 
dzz aangegeven aan ' *1 dat Spaanse amb al gebeld
heeft; doorverwezen naar Buza. Ook andere amb. die bellen 
worden doorverwezen.
Bijstand aangeboden door Belgie en Duitsland.
later zal worden nagevraagd of er buitenlanders onder de 
slachtoffers zijn. Dan contact met buza.

-- 1 PCC.
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In Telefoon__X-,e__^

insTe J
DKP
BuZa mlnlsterle*****«4****************««*************«*****«r***«********
lS-mel-2000 16:58 DKP vraag hulpaanbod Bondsland Tirol 
Enschede
vraag aan DKP was of gelet op de politieke gevoeligheid het 
standpunt is van DKP om het aanbod van Tirol door te zenden 
aan Enschede. (MP Kok niet naar Wenen, amb. Oostenrijk pas 
na vertrek een lintje 
DKP: okay, geen probleem.
D22 2al het aanbod doorzenden aan PCC Overijssel.

In Telefoon
! P-,I o^7DKP

BuiZa
»A*********-***»*****»»******»****»****iHf****iHi**t*it****«*
15-mei-2000 22:23 Telefoongesprek en fax vanuit Griekenland. 
Aanbod EMAK team.
Hartelijk dank geen behoefte gesteld
Als nodig dan maken wij graag gebrulk u hoort nog van ons.

In Telefooni3^ L

cur^iekenland 
BInnenlandse zaken

J

*******«^««**«*#*««***********************«***************

•T Activttelt : Afgedaan 49936
Belgid
hulpaanbod politie
13-mei-2000 21:36 belgie biedt hulp aan
belgische (politie) 
biedt namens belgie hulp aan. hem svz medegedeeld en 
bedankt voor aanbod, Zodra nodig contacten wij CGCCR en hem 

Hij zal CGCCR op de hoogte stellen van zijn

liaison bij ambassade te Den haag

aanbod?
^ ^In Telefoon

Ambassade Belgie
13-mei-2000 23:28 Antwerpen: Gent hondenteam;
Blijkt dat het hondenteam van Gent standby staat als Ned. 
inzet pleegt.
Er 2ijn contacten geweest met Reg. pol Twente raaar tel. 
werd verbroeken. daarna geen contact meer kunnen krijgen. 
Contact eprsoon: CJ Ldzz doorgegeven aanpCC''^,5'T f 
pol. terugbelt.

S-~~3: zal zorgen dat

---r In Telefoon
9g2T
Ned. Consul 
ANtwerpen
**********»t**»*»inn,»*i,tin,iii,t***ii*t**tift****t*ii*tit**mi***
13-mei-2000 23:53 Belgid/ Enschede: bericht van medeleven 
van Belgie en aanbod hulpverleningsdiensten. 
dzz een bericht van medeleven ontvangen van de minister van 
BInnenlandse Zaken Belgifi aande Minister van BZK.
Tevens aanbod Belgische hulpverleningsdiensten.

3

msz
ii?fl r ‘"~"1 In Telefoon

3MBSARP1012



Datum H-jul-2000
Bladnr 99

Nationaal CoOrdinatie Centrum
Rapport dossier/melding/activiteit

minister van Binnenlandse ZaRe 
Bdlgie
15-mei*2000 15:59 Consulaat/Antwerpen: kleding nodig 
Enschede ?/begrafenis BRW
vragen binnengekomen over kleiding noodzaak. Dzz: geen 
info bekend, ntet nodig.
ivm een evt delegatie van de Antwerpse BRW voor de
begrafenis van de 4 brandweerlieden r------- 1
door —1 gemeld dat er nog niks bekend is.

3 In Telefoon

is er alxz

ItgTe
Ned. Consul 
Antwerp/consulaat*********************************************************
25-mei-2000 11:43 PCCOverijssel/inzet Belgische honden 
succesvol verlopen
De Belgische speurhonden zijn ingezet van 16 t/m 18 mei en 
23 en v.m 24 mei in de binnenste ring
Alle honden hebben gescoord(dwz hebben menselijke resten 
aangetroffen) en zijn dus succesvol ingezet

1 In Telefoon
^ &

Kabinet 
Overijssel provincie************««t«*****i>**********#******»*«****************
26-met-2000 15:03 Overijssel: navraag Belgische 
politiespeurhonden.
Zijn ingezet en wel op 16 t/m 18 mei 2000 en 23 mei en 24 
mei in e ochtend. 
dzz info doorgegeven aan i proj . Enschede.

^ Uit Telefoon

Kabinet 
Overijssel provincie

I.. n !>

♦T Activiteit : Afgedaan 49937
Duitsland
aanbod brandwonden bedden
13-mei-2000 21:36 Duitse ambassade/ bedden voor brandwonden 
patienten beschikbaar.

geeft aan dat hij een fax heeft ontvangen 
beden voor brandwonden patienten ter beschiklng 

worden gesteld voor Enschede, 
dzz de fax aan ons laten doorzenden.

^ n
waarin

^ In TelefoonL

Duitse ambassade.
***********1i****»**il»*IH,*-H,-HH,i,i,**it1,****ti,*****-H,********

13-mei-2000 21:38 Aanbod Duitsland
Zullen fax aan NCC zenden waarin Innenminister hulp 
aanbledt (brw etc)
Zodra wij vragen is zaak snel te regelen.

In Telefoon
innenministerium Dusseldorf
BiZa NordRheinWestfalen*********************************************************
13-mei-2000 22:51 Dlisseldorf: aanbieden noodhospitaal aan 
Enschede, 
contactpersoon
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PCC Overijssel.dzz doorgegeven aan i C

fef-^ r— ---^ In Telefoon

■■—^DU^eldorff 0049-231800683
*********************************************************
14-mei-2000 00:05 DUsseldorf; fax met 
aanbieding.Doorgezonden aan PCO

In Telefoon
Feuerwehr
Ousseldorf
DusseldorffA********************************************************

Afgedaan 50679•T Activiteit :
algemeen

18-mei-2000 13:28 OOV Groningen/dzz gemeld dat zij 2 Chefs 
Operatien willen leveren voor Enschede
^ ^—I geeft aan dat zij twee Chefs Operation
hescfiTkbaar wfllen stellen tbv Enschede.
voorstel 1 Chef 7 diensten van 7.00-15.00 en 1 chef 7
dlensten van 15.00-23.00 uur.
indien definitief meldt hlj dit door.
zal dit opnemen met ^2}

•"} In Telefoon

Coordinator OOV 
Groningen

Afgedaan*T Activiteit : 50968
gasmaskers

18-raei-2000 14:41 melding aanvraag gasmaskers Enschede door
vws

meldt dat VWS gehoord heeft van aanvraag gasmaskers.
hem info verstrekt van mutatie MBS - VROM j'sSg 
toegezegd te info zodra j

In Telefoon

3) en
met info komt.

^ CZD

dir benR••*••**•******•••*********•*««*••**•*•*••*••***•*••****•*
18-mei-2000 15:22 Maskers en filterbussen-asbest-melding 
VROM
Meldt het volgende
maskers met filter P3 (als aangevraagd door figgar:-- ^—
moeten ingevolge regelgeving van de arbeidstnspectie 
tesamen met een overall gedragen worden indien de kans 
bestaat dat men met asbest in aanraking kan komen 
(preventie).
het is dus niet zo dat vanwege asbestverspreiding er gevaar 
voor de volksgezondheid is, want er is geen 
asbestverspreiding.
Hij zal e.e.a. bevestigen per fax.

I In Telefoon

3)
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VROM*******•**•*•***«*«•****••*****«**••**•«********•*•******
18-mei-2000 16:19 maskers met filterbussen
Meldt dat hij opdracht heeft gekregen de maskers met filter 
P3, die zij dragen in de binnenring vanwege regelgeving 
arbeidsinspectie, af te doen. Reden: dragen masker en 
filter veroorzaakt kennelijk ook lichamelijke klachten. Ipv 
het masker en filter moet men nu in de binnenring witte 
kapjesvoor de mond dragen.
In de binnenring kunnen burgers niet zien wat er gebeurt of 
gedragen wordt/wefd.
Indian medewerker RIT of andere hulpverlener binnenring 
verlaat wordt hij schoongemaakt en komt in de buitenring 
zonder masker of kapje. Pas bij verlaten buitenring krijgt 
publiek te zien wie er bezig is/was. dus zonder maskers oid.
hij vraag zich wel af vie de opdracht heeft gegeven om 
voorschrift arbeidsinspectie naast zich neer et leggen. Zet 
ik uit bij VWS dtv VROH-f^

In Telefoon
iiQ.i.8 .

KLPD-RIT*********************************************************
18-mei-2000 16:54 Wel of geen gasmasker met filter in 
behnenste ring??
ik meldde info die ^-52-^
Hij stelt dat de arbeidsinspectie onverkort vasthoudt aan 
hun regels.

(KLPD) kwam.

inspectie 053-4556063 
regelgeving geldt

ofvia steunpunt arb.
Gebeia met arbeidsinspectie C 
onverkort. Dus "halfgelaatsmasker" met filterbus P3 en 
overall. Hij stuurt inspecteur naar rampterrein.

pp jje hoogte gebracht. Hij zal 
commandant rampterrein op de hoogte brengen dat regels 
arbeidsinspectie wel gelden.

In Telefoon^ a

VROM-arbeidsinspectie-•*•*****«************•**•«***«*•**********•*******•*«**•*
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Melding : Afgedaan 15-mei-20008830
bezoeken viP's en VT

*T Activiteit : Afgedaan 49905
min BZK
naar Enschede
S.v.z. NCC 18:44
- De minister BZK en de Stas De Vries zijn afzonderlijk 
(met begeleiding) onderweg naar het RCC te Hengelo
13-met-2000 18:51 DM: verzoek VT voor 2 ritten. 
lx vanaf Marinekazerne Amsterdam; min bzk 
lx vanaf Rusthoekstr. 42 Den Haag: stass bzk 
Beiden naar RCC te Hengelo; Brwkazerne Demmerseweg te 
Hengelo. 
tel. 074 2563333

Uit Telefoon
1iTOTe

DM
KLPD********************************************************* 
13-mei-2000 20:16 KLPD: verzoek contact motorrijders min 
BZK om hen te leiden naar Hengelo en niet naar Enschede.

Uit Telefoon
—)

meldkamer KLPD 
KLPD*«******•**«*•*•*•********•*****•**«•*•**•****•**********
13-mei-2000 20:54 PCC ovberijssel: navraag of min al 
gearriveerd is in hengelo.Later teruggemeld; ja is er.

In Telefoon
f6?t----
Kabfnet 
Overijssel provincie****-**#******«*******«**«***-*********«««**ft*'**«****dr**1k**

□ O

13-met-2000 20:57 Bijstandsaanvraag/CdK naar Enschede
meldt dat cdK hendriks naar Enschede gaat omdat Minister 
daar ook is
er komt een aanvraag voor 
de avond.
operationele contacten zijn gelegd met Limburg, 
ZHolland-Zuid en de drie Gelderse polregios

ME en speurhonden in de loop van

In Telefoon& err)
i1b~2:8---1
pcc

*T Activiteit : Afgedaan 49906
Stass BZK
naar Enschede
s.v.z. 13/5 18.44 uur
- De minister BZK en de Stas De Vries zijn afzonderlijk 
(met begeleiding) onderweg naar het RCC te Hengelo
13-mel-2000 18:51 DM; verzoek VT voor 2 ritten. 
lx vanaf Marinekazerne Amsterdam; min bzk 
lx vanaf Rusthoekstr. 42 Den Haag; stass bzk 
Beiden naar RCC te Hengelo; Brwkazerne Demmerseweg te 
Hengelo. 
tel. 074 2563333
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■ ;* I Dit Telefoon
j

DM
KLPD
13-mei-200'0 19:07 Stass de Vries; verroek om taxi te 
regelen met autotel.
Zijn chauffeur is onder weg.
Chauffeur min. beltheeft zelf taki (laten) regelen tel. nr.
Chauffeur gaat naar huis en zal daarna naar Kengelo rijden 
om de taxichauffeur af te lossen.
dzz FAZ door Bew.Bev. laten oppiepen;

kgg dat er al een taxi geregeld is voor
stass.

I In Telefoon
Stass de Vries 
BZK
BZK*♦*******■****♦★*#*******«♦•*#***•«******«**#«***********«
13-mei*2000 20:22 bereikbaar onder 06-28202830
m ti ^ In Telefoon

C
stassA**************************************************-******

*T Activiteit : Afgedaan 49933
MP Kok 
bezoek
13-mei-2000 21:12 AZ/ Bezoek mp aan Enschede: ZONDAGOCHTEND 
gaarne info voor bezoek

I*Ensclvede te gaan.
Graag wil hij a'feg---- ^ morgenochcend geinformeerd worden
over het volgende;
- Hoe laat kan de MP waar terecht,
- Wie ontvangt de MP,
- wat kan bezichtigt worden
- met wie kan eventueel worden gesproken.
- belangrljk blijft: wat is voor Enschede makkelijk.

3 geeft aan dat de MP voornems is morgen naar

Gaarne zondag ochtend ^ ^ 3 informeren.□ C

j In Telefoon
El
AZ
***«**************«*****«*«******«**«********##*,k********
13-mei-2000 21:42 AZ: verzoek contact met burg. Enschede 
over bezoek MP kok 
later teruggemeld ire^T 3 a d] c

lEJUU
335 In Telefoon

AZ
AZ
***•••♦♦*•*******•***•***•*****•*♦**********♦************

Afgedaan•T Activiteit : 50002
MP KOK VT 
Herdenking 19 mei
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17*mei-2000 14-.56 BVA/AZ aavr. VT MP KOK Enschede 19 met 
aanvraag. VT HP Kok 19 met, vertrek torentje 16.30 met 2 
auto's SX PP 29/56 FK LD, voor de Herdenktngsdienst. Off. 
aanvraag komt via SG nog eraan.

^ In Telefoon

BVA
AZ
*********************************************************
18-roei-2000 10:23 BVZ/A2 VT MP Kok ivm Enschede 
route is nu Torentje (zelfde tijd, 16.30) naar MKV ipv 
Enschede.

^ In Telefoon
3itrog'

BVA
AZ
it********************************************************

50034•T Activiteit : Afgedaan
bezoek MP Kok 14/5
escorte
3-mei-2000 23:25 AZ/ Escortering minister en directuer RVD 
vanaf gemeentegrens.
^ geeft aan dat de MP en de Directeur RVD
graag vanaT^e gemeentegrens van Enschede een escorte 
willen naar het stadhuis van Enschede.
Zij moeten om 09.00h in Enschede aanwezig zijn.
MP Kok rijd in een keteken

rfjdTin eenrrfr^ ^“*1 1
czD-nC:^Id

2SZ3rSi I

gemelddzz e.e.a. aan ^ f*^

inrJT
^ In Telefoon

AZ
*********************************************************

ctiviteit : Afgedaan 50042*n

BuiZa
VT van Aartsen
19*mei*2000 09:00 Zie melding 18/5 17.12 uur VT voor v. 
Aartsen naar vlb. Twente.
(gegegens voor '-‘i
tr -rllg?e 1 i
intern 
INTERN 
intern
*******
18-mei-2000 17:12 Buza: verzoek VT voor min buza v. Aartsen 
19/2 voor ontvangst min. buza Dhr. Cook.
verzoek VT omdat v. Aartsen vanuit de kamer op tijd (14.25
uur) aanwezig moet zijn op vlb. Twente.
dzz overleg met KNCC doorgegeven NCC gaat kijken, geen
garantie.
Later belt joseg r”'*'"'"'! DKP dat ook de pr. seer. v. v. 
Aartsen het verzoek aan NCC zal doorbellen.
Tevens als de motorrijdera toch daar zijn of min. Cook en 
zijn gevolg dan begeleid kunnen worden naar Arnhem en 
Apeldoom.
dzz 1.0.m. HNCC neen; alleen rit Den Haag-Vlb. Twente en 
briefing. Geen andere rltten.

':d

jjj Telefoon

MBSARP1012



Datum ll-jul-2000
Bladnr 105

A uxlidcsnciruiQ
Rapport dossier/melding/activiteit

dzz contact met DM: akkoord zal gaan zoeken en
NCC kan er vartuit gaan dat VT zal worden geregeld.
12.15 uur vanult Den Haag.
Morgenochtend gegevens doorgeven aan r—'

Vertrek

dzz kgg aan O
verterk vanar”Mauritshuis 12.TS uur

gegevens;
V rt - <r%r\ _ ft ilrj

dzz kgg aan mw. Burgers DKP; deze meldt dat de BRIEFING 
PLAATSVINDT OP HET VLIEGVEDD.
DUS AAN K»ur-xpc DOORGEVEN ALLEEN RIT VAHAF
mauritshdis'“naar“vi:b twente .

^.~e i

Buza T486m)'2---

In Telefoon

*********************************************************
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15-met-2000Afgedaan 6833Melding :• *

BTOOV;BTBZK,I8T,MBT

Afgedaan•T Activiteit : 50140
BTOOV
14 mel 2000
14-mei-2000 10:30 Aandacht fin. hulpverl. en nazorg. 
Aan plv.dir. BfiR de vragen van de staatssecretaris 
voorgelegd met het verzoek e.e.a uit te zetten.
Hij zal e.e.a. in gang zetten.
nccbc2 In Telefoon

*********************************************************

Afgedaan 50142*T Activiteit :
IBT
14 mei 2000
14-mei-2000 11:56 Vrom vertegenwoorders IBT 14*05-2000 
15:00 uur
Het ministerie van vrom wordt ivm het komende IBT 15:00 
uur (14-05-2000) vertegenwoordigt door ^ ^ CD aI]—
nccbcl In Telefoon

■2Di
Vrom
14-mei-2000 12:41 DCC VROM/verzoek afvaardiging IBT om 
15.00 uur
Verzocht om op DG-nivo.directeur afvaardiging naar IBT te 
zenden.
Hadere info VROM:
SGS Ecocare is door VROm ingehuurd voor een aanvullend 
onderzoek mbt vrijkomen asbest.
Bunkers waren bekleed met asbest. Hierdoor ztjn tonnen 
asbest vrij gekomen over een grote oppervlakte.
10 corapartimenten met een oppervlakte van 10-20 m2 cm's dik
In de omgeving zijn grote en kleine stukjes asbest te 
vinden, tevens zijn door een groot gebied vezels 
aangetroffen.

JL.lw-s—^■^'1 [ In Telefoon

"dcc
VROM
14-mei-2000 13:22 VROM/verzoek afvaardiging IBT om 15.00 
uur
^ f—'~2 I 2a 1 met f-—~i
IBT vanmiddag.

] meekomen naar het

'"Tj In Telefoon
>•
j.:__ I

mdrn
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Datum ll*jul-2000
Bladnr 109

n-********************************************************
14-met*2000 13:46 Min van Ftnancien/vertegenwoordiger IBT 
14-5-2000 15:00 uur

—1 van Financien belde met de mededeling dat
—I naar het IBT toe

^ I*'—-) ^
^ ^ ------- ^ ------- 1 of J 3 c:d ikomen.
nccbcl In Telefoon
ministerie van financien 
Inspectie Rijks financien
*^il-*A*A1k'llr*^*<^**1k'A*#1til'!(k**«**#*AA4t4*'<t-****il^4rAi^A**1k**A''**4»*****

14-mei-2000 13:53 —) aanwezig bij IBT om 15.00 uur
i®Tel d In Telefoon

DJZ
Ministerie van Defensie*********************************************************
14-mei-2000 15:31 Rabinet Prov.
Overijssel/persconmunique asbest
Er is per fax een perscommunique ontvangen van de PCC 
Overijssel met betrekking toto het onderwerp asbest. Dit 
onderwerp komt ook aan de orde in het IBT van 14 mei 2000 
15:00 uur
nccbcl In Telefoon

Kabinet 
Overijssel provincie***•.•****•***«*******«*«******«*********••••*****«*•*****
14-mei-2000 17:40 DGOOV/ Enschede: DG-OOVheeft minister 
geinformeerd over uitkomst IBT.
En zal Stas De Vries eveneens informeren over de uitkomst 
IBT.

J D

In Telefoontee~l |]

**«>*********************«***•***•*•*****•*•***«****•**•**

.ctiviteit : Afgedaan*' 50163
IBT
15 mei 08.00
15-mei-2000 08:00
Verslag van het BT/BZK
Datum: 
Tijd: 
Locatie:

15 mei 
08.00 uur 
NCC-BZK

Aanwezig: DGOOV
Directeur

Politic
pDB&R
HNCC
AHBXIZZDB^SR

DGOOV bespreekt eerst de notitie met tekstblokken te 
bespreken in het MBT:
1.
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Algemene aanwijzlng m.b.t. het stuk:
Tekstgedeelten duidelijker scheiden en aangeven velk 
ministerie verantwoordelijk is voor de betreffende 
passage/beleid;
ad 2} Indelen in 2a); vuurwerk, 2b} Arbo, 2c) Asbest; 
ad 3) - VWS:
Ad 4) - B2K;
ad 5) in twee blokken opdelen zoals afgesproken 
(evaluatie-onderzoek en pverige, eventueel anderszins, 
verplichte onderzoeken/evaluaties; 
ad 6) ook in twee blokken indelen
Besluitenlijst IBT toevoegen ter kennisneming van ministers. 

Korte toelichting stand van zaken door HNCC:2.
Het ruiinen van het rarapterrein zal vandaag verder gaan. Ook 
het zoeken naar en bergen van slachtoffers zal voortgezet 
worden; het HIT zet werkzaamheden voort.
M.b.t. huisvesting: de herhuisvesting van dakloze 
slachtoffers zal verder gaan, Er is inmiddels een groot 
aantal woningen door diverse woningbouwcorporaties in de 
regio ter beschikking gesteld (ca. 300). Op dit noment is 
nog sprake van ca. 200 vermisten maar dat getal zal zeker 
nog bijgesteld worden in de loop van de week.

Overige actiepunten: n.a.v, notitie teksteleraenten 
brief Tweede Kamer:
3.

pDBsR zal met spoed zorgen voor passage/informatie over 
asbest-probleraatiek; DGOOV dient daarover in leder geval 
voor aanvang van volgende BT geSnformeerd te worden, 
desnoods mondeling;
DGOOV vraagt om aandacht voor het feit dat van de zijde van 
VWS wel teksten beschikbaar zijn over de psycho-sociale 
zorg maar geen inzicht bestaat in de feitelijke 
inspanningen van min VWS t.a.v. dit aspect;
Schadevergoeding/ financiSle tegemoetkoming;
DGOOV verzoekt pDB&R om:
a) apart groepje in te stellen dat i.o.m. DFEZ, DAD en 
Fin/IRF t.a.v. de problematiek' van de schadevergoeding/ 
financiSle tegemoetkoming;
b) vandaag maandag 15 mei nog een eerste (informele) 
bespreking te beleggen met verbond van verzekeraars over de 
schadevergoeding/ financiSle tegemoetkoming;
c) DGOOV daar vandaag in de loop van de dag over te 
rapporteren;
Directeur Politie wijst op het ontbreken van de eerder 
besproken duidelijke indeling in de brief om het algemene 
beleidsmatige en juridische kader duidelijk te scheiden van 
specifieke kenmerken van de situatie in Enschede en het 
feit dat de inleiding nogal "vanuit Den Haag’is geschreven. 
DGOOV onderschrijft opmerking en vraagt aandacht daarvoor.
Bouwstenen speech MP;
DGOOV verzoekt pDBSR ervoor te zorgen dat uiterliijk 12.00 
uur heder) de tekstblokken gereed en afgestemd zijn met 
Bauco van der Wal van DCDB;
Evaluatie-onderzoek van ramp en rampenbestrijding;
DGOOV heeft uit dagbladen opgemaakt dat er veel over 
evaluatie/onderzoek wordt gesproken en dat er ook al niet 
door de regering geSntameerde onderzoeken genoemd worden; 
er zal snel overleg moeten plaatsvinden met gemeente en de 
betrokken ministeries; DGOOV zal daartoe contact opnemen 
met Bm Mans van Enschede;
Uitspraken Stass De Vries over rarapenplannen;
DGOOV vraagt pDBfiR met spoed te zorgen voor een notitie 
over kortgezegd de rechten en verplichtingen die 
voortvloeien uit het wettelijk kader voor rampenplannen en 
dat dan gerelateerd aan de casus in Enschede;
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In Internjr._, a.flQ2e I r
^0.2.e
seer. 
BTBZK

}

{
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15-niei-2000Melding : Afgedaan 8834*«

VROM
Omstreeks 17.30 uur VROM, gesproken

*T Activiteit : 49907Afgedaan
VROM
milieuinspectie er naar toe 
s.v.z. NCC 18.44 uur 13/5/18.44
- De milieuinspectie (VROM) is onderweg naar Enschede.

49909Afgedaan*T Activiteit :
VROM
berekening ammoniakopslag
13-mei-2000 19:09 VROM: berekening ammoniakopslag;
Verzoek om berekening gevaarzetting ammoniaktank (van een 
bierbrouwerij) die op 5 - 10 meter afstand staat van de 
brandhaard. De tank is afgeblokt. Bij de berekening gaat 
men uit van worst-case.
070 - 3505644/ ^
feg' ’ I In Telefoon
fern lDDCC
VROM********«*******«****************************************

*T Activiteit : Afgedaan 49926
Vrom
verrichting metingen en asbest
13-mei-2000 20:49 Meldingen metingen door VROM. Onderzoek 
naar opslagvergunning

meldt dat
1. VROM berekeningen maakt ivm ammoniaktanker Grolsch. 
Gevaar is geweken maar men wil de getallen toch nog hebben.
2. Ter plekke worden metingen gedaan maar stoffenneerslag 
(zware metalen etc)
3. In Delden (hoewel ver van explosie) 
een aantal klachten

wordt gemeten nav

Alle gegevens worden ter beschikking gesteld aan RCC Hengelo
De Minister van VROM laat onderzoek instellen naar 
vergunningverlening voor opslag van 100 Ton.
50 ton zou al zwaar seveso-bedrijf betekenen.

In Telefoon
I

dec vrom******************************«***********«**************
«****«**••******•*••****«*•********•*«•*****••**•*••*•
14-mei-2000 12:41 DCC VROM/verzoek afvaardiging IBT om 
15.00 uur
Verzocht om op DG-nivo.directeur afvaardiging naar IBT te 
zenden.
Kadere info VROM:
SGS Ecocare is door VROm ingehuurd voor een aanvullend 
onderzoek mbt vrijkomen asbest.
Bunkers waren bekleed met asbest. Klerdoor zijn tonnen 
asbest vrij gekomen over een grote oppervlakte.
10 compartimenten met een oppervlakte van 10-20 m2 cm's dik
In de omgeving zijn grote en kleine stukjes asbest te
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iiaoi-unaai. Lioorainatie Centrum
Rapport dossier/melding/activiteit

vtnden, tevens ztjn door een groot gebied vezels 
aangetroffen.

In Telefoon
ff}7j
DCC
VROM***•***•*******»*****«*«***««***•***«**••******«*•****«**
00.35 uur
Beveillging BZK meldt dat er een fax is blnnengekomen van 
Hoofd lEM over aanwezigheid asbest op rampterrein. Het zijn 
3 pagina>s. Dzz. niet door laten faxen. Indien alsnog 
nodig, meld ik mij bij de meldkamer.

Afgedaan 49927«T Activiteit :
VROM min.
onderzoek naar vergunnning'verlening
De Minister van VROM laat onderzoek instellen naar 
vergunningverlening voor opslag van 100 Ton.
50 ton zou al zwaar seveso-bedrijf betekenen.

f-*^**^ In Telefoon

dec vrom

MBSARP1012
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i^awxviciaaj. uoorai.naci.e centrum
Rapport dossier/melding/activiteit

Afgedaan 8835 15-mei-2000Melding ;**

vws
Omstreeks 17.30 uur VWS ito'gTi C_____
meldt dat zlj het telefoonteam gaan opstarten.
VWS had de informatie dat er 10 tot 100-tallen gewonden 
zouden zijn. Er is veel paniek en chaos.

is bereikbaar op .
o i

gesproken. VWS

van VWS (PIKET)

49904Afgedaan*T Activiteit :

openstelling rampennumroer
- Minister van VWS heeft rampennummer opengesteld (nummer 
mij niet bekend)
14-mei-2000 10:27 §_____
belasting 0800-1100 nummer.

VWS dzz info gevraagd inzake

meldt dat alleen al bij VWS ongeveer 1500 
tel^f^nt^es zijn binnengekomen. Ook contact gehad met irasel 

van VWS. Hij zit momenteel bij SNT te Eoetermeer 
(079*3686970) waar te telefoontjes van 0800-1100 binnen 
komen. Daar zijn op dit moment 2108 gesprekken binnen 
gekomen.
nccbcl In Telefoon
llta.e t

DCM
VWS rainisterie*******»****»************************»***»*****t*****»***

*T Activiteit : Afgedaan 49910
VWS
verzoek s.v.z. diverse tljdstippen
13-mei-2000 19:19 VWS: s.v.z. gevraagd; worden teruggebeld. 

Uit Telefoon

VWS
VWS*********************************************************
13-mei-2000 20:12 VWS/ situatierapport: situatierapport 
20.10h
- nieuw telefoonnummer verwanteninformatie:,088
- omstreeks 20.15h zal er een persconferntie worden 
gehouden.
- raw. Borst is/gaat vanavond nog naar het rampgebied.

1100

afafl 1*^—'*-- 1 in Telefoon
itg.gr
VWS
***••**••*•*******•••***•******«*****•***•**««•**•••*«•«•
13-mei-2000 22:49 meldt dat irW3~i [ 
info dat vws-technisch geen bijzonderheden te melden zijn. 
Alles loopt naar wens.
Heb —I info over svz hier. NCC concentreert op
(aflossing) bijstand.
heb haar ook info dat VWS-technisch wij niet zo tevreden 
zijn, want verwanteninfo en punlieksinfo loopt slecht want 
zelfde nummer.

(vws) haar heeft

cn tiz In Telefoon

fgd dgoov
****^*»*************»*^*****iit*ti,i,»»*i,-fHit* **************
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Datum ll-jul-2000
Bladnr 115

watiuiiaai (joorainacie Centrum
Rapport dossier/melding/activiteit

13-mei-2000 23:16 VWS; nr. vervanteninfo: 
eigen vrijwilligers zijn ingezet; nummer was bedoeld voor 
vervanteninfo.; verkeerde melding op teletekst; nu 
ontwikkelt zich er naar toe dat het een algemeen infonummer
is.
Opschaling nu gaande met Clall centrum SMT en vrljwilligers 
van het rode kruis.
Mogelijkerwijs enige dagen duren. Dan evt. Pb 51.

Uit Telefoon

VWS 
VWS*****«**•»•«•*•***•••***•***•********••**«****••*•*••***•

3

50021AfgedaanActiviteit :*1
VWS
contact met plv, DGOOV
14-mei-2000 00:07 VWS: verzoek om contact te hebben met 
fDGOOV.

gevraagd terug te bellen.

In Telefoon

DG Volkgezondheid
VWS
ii**********-*****************^****************************

«T Activiteit : Afgedaan 50032
Stass BZK
centr. psycho sociale nazorg
14-mei-2000 09:23 Stass. de Vries:aandacht 
fin.hulpverl/nazorg.
Hij verzoekt te bezien 1. of er nog geld beschikbaar is in 
het Katlonaal Rampenfonds
2. contact op te nemen met VWS inzake aanbod voor centrale 
psycho-sociale nazorg.
Afgesproken dat ik e.e.a. zou uitzetten bij de directie 
Brandweer.
nccbc2Scholten In Telefoon

•T Activiteit : Afgedaan 50171
Internet
danwel 053 nr. voor info 
01.45 uur

--- 1 van de raeldkamer van Buitenlandse Zaken meldt
net volgende:
de Nederlandse ambassade in Canada (Otowa) wordt momenteel 
overspoeld door telefoontjes van verontruste Nederlanders 
die in Canada wonen. Zij kunnen vanuit het buttenland het 
oeoO-1100 niet benaderen. De piketambenaar van de ambassade 
in Canada vraagt aan BuiZa hoe zij wel informatie kunnen 
krijgen.
Dzz. aangegeven dat ik dit zal navragen.
01.48 uur
Dzz. de vraag van BuiZa bij if$:’s:gn p--- *—, vws
voorgelegd. Men is bezig een Internetpagina te openen. Nog 
niet bekend wanneer die geopend gaat worden.
01.55 uur
ws. 111____ ____________ meldt dat het niet zpveel zin heeft
om een nummer van VWS te geven omdat zij vanag 08.00 uur 
volledig overgaan op het externe callcenter. Nu zijn er nog 
10 tijnen rechtstreeks naar VWS maar die gaan dus ook over 
naar het callcenter. Over de Internetpagina kon n'o'yn

] r---
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Datum ii-3ul-2000
Bladnr 116

■wctiWii. UUI
Rapport dossier/melding/activiteit

nlet veel meer vertellen. Wei kunnen zij ^'^Icen op pagina www.mlnvws. nl. Daar staat in ieder geval 
informatle over de ramp op. Ook kunnen zij de nummers 
053-4818921 of 925 proberen. Dit zijn nummers van een 
callcenter in Enschede of in omgeving. Daar zitten 15 
mensen met 3 lijnen. Rij geeft toescemming om deze nummers 
uit te geven.

geeft als optie om het via het NCC te laten 
lopen omdsHcnhet NCC toch 24-uur per dag open is. Dzz. 
uitgelegd dat daar geen sprake van kan zijn. Het NCC geeft 
geen informatie aan burgers.

0.Z.B

02.00 uur
Dzz. kgg. Bovenstaande informatie aan C
meldkamer BuiZa. 
alleen gemeld is door Canada. Hij heeft onder andere al 
gesproken met Berlijn, Suriname, Frankrijk en ArgentiniS. 
Hij vraagt of dit nummer eventueel ook aan andere 
ambassades mg worden uitgegeven. Dzz. toestemming gegeven. 
Haar gevraagd daar spaarzaam mee om te gaan.
02.05 uur
Dzz. nogmaals bij --- 1 aandacht gevestigd ophet probeem met het^uitenland. [fB'm r ' ' 'I geeft aan 
dat het 053-nummer dan maar uitgegeven moet worden.

) van
geeft aan dathet probleem niet

^ctiviteit : Afgedaan 50172*’

bereikbaarheid
VWS
02.25 uur
Dzz. near nummer WS gevraagd. 
bereikbaar via:070-3407570.

is ook

15/5

Activiteit ; Afgedaan 50260
VWS
afvaardiging naar Enschede
15-mei-2000 15:44 VWS/Enschede: Kranenburg naar Enschede

i"
Enscfi^e.
Hij gaat zich bezighouden met de nazorg en de 
psychosomatlsche zorg.
Indian er iemand ro.b.t. Enschede vragen heeft op het 
beleidsgebied van VWS dan gaarne kortsluiten op t

j geeft aan dat hij onderweg is naar

J
C 3-
Voorlichters van Financien en VWS zijn eveneens onderweg 
naar Enschede.
Zij zullen het voorlichtingsteam van de gemeente Enschede 
gaan ondersteunen.
Zij maken daar deel uit van het voorlichtingsteam.

In Telefoon

TOS

15-met-2000 17:01 melding vws
I -spoedeisende hulpverlentng- is in Enschede tbv ondersteuniing lokale zorg tbv opvang, 

infoadviescentrum, monitoren huiartsen.
Zvennes zal info svz aan NCC zenden, mw Borst zal eea in 
HBT morgen melden.

In Telefoon
ifa^
vws• »♦* * *••*****«*»,»*********,
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V*CU L^i. Ulll
Rapport dossier/melding/activiteit

A W 4.0

•T Activiteit : Afgedaan 50639
BZK/VWS
Gaarne toezending brief VWS
05-jun-2000 09; 02 : Vraagt of hij de
'gezondheid'brief die door het NCC vorige week is verzonden 
mag ontvangen.
Tevens vraagt hij of wij kunnen nakijken/uitzoeken op welke 
wijze de buitenlandse hulpverleners op de hoogte zijn 
gebracht.
Hij is bereikbaar onder nr: g [
wordt teruaaebeld

In Telefoon
—)Enschede

**»**************t******tt»******t*****»**-tin,»***»-n,»»t*»
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Datum ll-jui-2000
Bladnr IIB

^eiiLruiii
Rapport dossier/melding/activiteit

Afgedaan 15-mei-2000Melding : 8836* *

AZ
Om 17.40 uur vraagt AZ pfgg van zaken,] naar de stand 

—I informeren.dzz. kgg. Hij gaat r”—^

Afgedaan 49896•T Activiteit :
Az
stand van zaken
17.50 uur met AZ gesproken hij heeft HRVD gelnforraeerd. 
Dzz. kgg. RCC spreekt van 100 doden. Opeen later tijdstip 
heb ik —) gebeld met de mededeling dat dat nletbevestigd"^s en dus voorzichtig met deze informatie 
omgegaan moet worden.
18.10 uur

meldt dat f heeft geinf^meerd. minister de Vries

s.v.z. NCC 13/5 18.44 uur
- De ministyer-president is op de hoogte
14-roei-2000 20:21 AZ: vraagt ora tijdstippen waarop hij
contact heeft gehad met piketfunctionaris NCC op 13/5/2000.
dzz doorgegeven dat in gegevens MBS staat:
eerste melding KBS contact met AZ 17.40;
17.42 bericht van RCC met melding burg, honderd doden.
18.10 volgend contact met AZ feri-- }.

V'olgens ^---- 1 zijn er nog contacten tussen door
geweest.
dzz aangegeven staan niet in MBS.

zal bij aanvang dienst van piketfunctionaris 
contact met haar opnemen om e.e.a. na te gaan.

^ In Telefoon

i

A2
AZ
**ii«ii********tit*m,******i,*****iti,t******ii*******ii***»»***
piket nacht 14 mei 
07.25 uur

AZ vraagt naar laatste sitraps. Dzz. kgg. vanna^t zijn er geen sitrap meer gekomen. Dzz. kgg. 
laatste svz. Hij wil schriftelijke informatie ook graag 
toegefaxt krijgen op
piketverslag 15 mei 2000
'Met 1 J- -} gesproken en de eerste telefonische
contacten gereconstrueerd.
AZ en het NCC hebben 4 keer contact gehad tussen de eerste 
melding en de opschaling:
17.40 uur AZ vraagt om informatie;
17.50 uur AZ meldt dat hij HRVD gaat informeren en vraagt 
of het NCC haar minister gaat informeren. Dzz. aangegeven 
dat wij dat pas doen als hij meer informatie hebben.
18.10 uur AZ meldt dat HRVD de minster van BZK al heeft op 
de hoogte heeft gesteld. Dzz. kgg. zojuist contact gehad 
met het RCC. Hen spreekt van 100 doden.
18.20 uur Dzz. contact opgenomen met -- 1 C
dzz. cont^t gehad met PCC en zij spreken in orde van 
grootte van 10-tallen doden en geen 100.

had de tijdstippen niet nauwkeurig genoteerd 
achteraf wat in de tijd vergist te hebbenen 

Het contact van 17.50 uur en 18.20 uur staat niet in het 
eerste rapport in het MBS.

) Kgg.

---- j

en 61 ee'k zixh

*T Activiteit : Afgedaan 50035
AZ
gegevens gevonden/doden
13*mei*2000 23:26 AZ: graag gegevens over doden en gewonden 
doorsluizen aan AZ.

In Telefoon
MBSARP1012
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..ov-iuimiij. t-ooraiiiatie cencruin 
Rapport dossler/melding/activiteit

AZ
AZ*********************************************************
13*mel-2000 23:53 AZ: Indien feitelijke gegevens dan faxen 
voor morgenochtend 09.00 uur aan .fSJj

In Telefoon
3 ! 3-

r
AZ
AZ
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15-mei-2000Melding ; Afgedaan 8839* *

Overig

Afgedaan 49934*T ACtiviteit :
aanbod TNO
onafhankelijk onderzoek
13-mei-2000 21:25 TNO/ onafhankelijk onderzoek ongevallen 
gevaarlijke stoffen.
^ 1 A geeft aan dat hij en

—I onafhankelljk onderzoek doen naar ae gevblgen 
van ongevallen met gevaarlijke stoffen alsmede ongevallen 
waarbij brandweerpersoneel bettrokken is geweest.
Hij wil graag met zijn collega afreizen naar Enschede om 
reeds nu het onderzoek te starten.
Meestal krijgt hij daags na het ongeval het verzoek 
daartoe. Hij mist altijd de First Impression.
Graag zou hij nu reeds met het onderzoek starten.

3

dzz aangegeven dat ik met het PCC contact zal leggen.
—j gesproken. Hem de vraagJC--Vervolgens met

voorgelegd. Ha bverleg met het RCC meldt hij raij dat TNO 
van harte welkom is. Zij dienen zich te melden bij het RCC 
te Hengelo.
dzz e.e.a. aan TNO gemeld.

In Telefoon

••******«********************************i>**************«

•T ACtiviteit : 50144Afgedaan
Bond van verzekeraars 
aanvragen
14-mei'2000 15:39 Verbond van verzekeraars/afhandeling 
schade
Fax ontvangen van het Verbond van Verzekeraars, waarin zij 
melding roaken over de afhandeling van de schade gevallen.
nccbcl In Telefoon

Verbond van Verzekeraars
*********************************************************

•T ACtiviteit : Afgedaan 50145
. Rode kruis
persbericht+openstelling gironummer 777
14-mei-2000 15:55 Nederland Rode Kruis (NRK) i 

”^-^inzamelingsaktie giro 777
Fax ontvangen van ^ f-'—| "--- ——i van het NRK intake de
openstelling van een gTronummer 777 voor de slachtoffers 
van Enschede.
nccbcl In Telefoon

Nederland Rode Kruis
****************»*»****1ttr**iHt*******t***-»1H,i,t**»»*****»t*
14-mei*2000 16:17 Rode Kruis: Nationaal rampenfonds en 
gironummer.
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w ult;
Rapport dossier/melding/actiViteit

Persbericht voor bovenstaande is gereed. voordat het uit 
gaat eerst akkoord van (jir. Brw,
persbericht per fax ontvangen en voorgelegd aan 

. akkoord.
Akkoord doorgebeld aan j
16.32 uur belt dhr. Pos alg. dir. Rode Kruis voor

met verzoek antwoord. Reeds doorgegeven aan

.1----1.^ 16.31 uur.

( 3

In Telefoonll& 2e -'^"l
H?ye
Rode Kruis 
06 {zie fax)*********»•*»**♦*••»*•***••*•***♦***•*»♦»*•*•**»*•*****»•

J

50164Afgedaan*T Activiteit :
ambassade lerland 
info
15-inei-2000 12:14 lerse ambassade melding lerse 
slachtoffers Enschede 5599
vraag lerse amb. of er bekend is of er lerse slachtoffers 
zijn 7 dzz zal terugbellen> Dzz; DKP bellen dat ze dit 
soort vragen zelf in behandeling nemen.

In Telefoon& tir:
iSSU)
consulair 
lerse ambassade••***************ii***«*****************»*************«***
15-mei-2000 12:21 DKP Meldingen ambassades situatie Enschede 
afgesproken dat NCC meldingen binnenkrijgt over evt. 
slachtoffers nat. uit buitenland. KCC zal dit doorgeven aan 
DKP en deze zal de ambassade inlichten.
Dzz: doorgeven aan de lerse ambassade.

In Telefoon^ -
t

DKP
BuZa ministerie
**wir**** ****************% ****li***ti********»******»*******
15-mei-2000 12:28 lerse amb dzz doorgegeven procedure ivm 
slachtoffers Enschede 5599

Uit Telefoon& ^

Consulair 
lerse amb.

•T Activiteit ; Afgedaan 50165
buitenland/DKP
condoleances
15-inei-2000 11:14 DKP dgel. condoleance Hin Buiza Duitsland 
Enschede 5599
Doorgeleiding van condoleance van Min. Buiza Fischer aan
min. Aartsen i\Ta Enschede.
dzz doorgezonden aan Prov. Overijssel.

In Fax&
3 5>ev»a.<CTjPL,»ft

p
BuiZa
*♦••********♦•**»••♦*«***********•••**»»«•♦♦••********•**

Afgedaan*T Activiteit : 50168
K3SARP1012



Datum li-jui-2000
Bladnr 122Rapport dossier/raelding/activiteit

Wttuu 4.

FNorth
Brunsum; wanneer herdenJting
15-mei-2000 10:27 FNorth/Brunssum herdenking 18/19 mei ? 
slacfitof
bezoek (Duitse delegatle) van 300 man met BQ etc. Dit Is 
waarschijnlijk nlet gepast. Evt op een andere datum ? tel 
045 5262167
Ozz: zal melden dat er nog geen enkele info is dat er een 
herdenkingsdienst zal plaatsvinden.

j In Telefoon

vraagt of er 16 of 19 mei een herdenking 
fers Enschede aan de orde is ? Er is sprake van een

Chef Relations 
FNorth

MBSARP1012



Datum ll-jul-2000
Bladnr 123

Liuimaj. i-ooi'uinacie centrum
Rapport dossier/melding/activiteit

AfgedaanMelding : 16-mei-20008847• *

V&w

•T Activiteit : Afgedaan 49982
V&W
ontheffing nachtvluchten
13-mei-2000 22:11 DCC VfiW/ Enschede: Verzoek voor 
ontheffing nachtvluchten.
^ heeft een verzoek ontvangen van het RCC
Hengelo voor ontheffing voor het maken van nachtvluchten.
Is deze aanvraag bij het NCC bekend. dzz aangegeven dat dit 
niet het geval is.

zal hen NCC van de vorderingen op de hoogte
stclIenT

In Telefoon
3

VSW
DCC
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j,acj-uneioi v_uoi.ui.:iat;ie Lencxum
Rapport dossier/meldlng/activiteit

Melding ; 17-mei-2000Afgedaan 8851• *

Algemene taken

Niet van toepassing 50008*T Activiteit :
escorteringen

50009Afgedaan*T Activiteit :
Informatie

13-mei*2000 23:26 A2: graag gegevens over doden en gewonden 
doorsluizen aan AZ.

^ In Telefoon

AZ
AZ*********************************************************
13*mei-2000 23:53 AZ; indien feitelijke gegevens dan faxen 
voor morgenochtend 09.00 uur aan gj;

In Telefoon
3 [

foae j
AZ
AZ
***tl>*f*tii»*_ttf**************t*ii***t*****1i***iHl**********

Afgedaan•T Activiteit ; 50033
aanbod particulier 
stoelen en tafels
14-mei-2000 09:48 14-05-2000 09:48 Part, bedrijf wil gratis 
tafels/stoelen leveren
^ tr:] c______ ______ __ i van het bedrijf LKV uit Culumborg biedt
gratis hulp aan in de vorm van klapstoelen en tafels. 
Eventueel is hij ook is staat stalen kasten te leveren.
hr''-„ ,-=■—self momenteel in Belgie en is bereikbaar 
bnder telefoonnummer 0032-32266550. Bericht, wordt bevestigt 
per fax
nccbcl In Telefoon
^ O —1 —'■partIculTer fiedrTjf
Leverancier tafels en stoelen

14'mei“2000 10:05 Overijssel/
Tevens aangegeven dat er een aanbod was voor gratis stoelen 
tafels en kasten door een bedrijf uit Culemborg.

In Telefoon
---- 1 D

Kablnet 
Overijssel provincie
14-mei-2000 10:14 Overijssel/KMAR inzet benodigd en stand 
van taken

Op de vraag of er behoefte is aan tafels, stoelen en kastenantwoorde ^ f--- 1 r—-■----
Vooralsnog geen behoefte. j negatief.
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i-uujiviiiiaLie uentrura
Rapport dossiex/melding/activitett
i.«u u ^ wi tau X

In Telefoon
^

Kabinet 
Overijssel provincie
14‘mei-2000 10t42 LKV_gratis aanbieding stoelen en tafels

] D

Van LKV fax ontvangen. Zij zijn in staat om binnen vier 
uren ongeveer 800 klapstoelen, 6 persoonstafels en ongeveer 
100 2-deursKasten voor de eerste opvang te leveren. via PCC 
Overijssel vernomen dat hiervoor op dit moment geen 
belangstelling voor is. Dit terug geroeld aan de firma LKV

onder dankzeggen van het^ tzzi lH}
aanbod.
nccbcl In Telefoon
LKV particulier bedrijf

A*****************************************-***************
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22*met-20008862AfgedaanMelding ;« *

bev, Wethouder ivm begrafenis
22*Bei-2000 10:02 piketverslag mbt bev. Wethouder Enschede 

, DKDB:
Verzoek van BGM Hans, vanavond heeft hij een gesprek met de 
nabestaanden van een Turkse familte die bij de Explosie te 
Enschede zijn omgekomen. Hoop emotle {Turkse gemeenschap 
houdt Bgn verantwoordelijk voor een aantal zaken) etc, 
Tijdens dit gesprek wil hij aankaarten om een vertegw. van 
de gemeente en hemzelf (scoren bij de Turkse gemeenschap) 
bij de begrafenis van de omgekomenen in Turkije op maandag 
22 mei 13.00 op 150 km van Ankara te laten zijn. Echter vel 
met Ned. Bev. Erbij (DKDB). Alleen te eng/te vreerad en evt. 
dreiging voor de wethouder. Tevens zou een Ned. Politieman 
met tevens Turkse nat. als begeleider /tolk meegaan. DKDB 
zou wel via de off. kanalen wapenverg. aanvragen etc.
Dzz; zal navragen:
16.04
^ gebeld: verhaal BGM: lljkt geen goed idee, want

er een dreiging (aanslag) of emotioneel persoon met een 
mes of een mensenmassa met evt. verdringing kan de DKDB 
daar in een vreemd land zonder back-up weirrig tegen doen. 
Beveiligingstechnisch is dat geen goed idee. Daarnaast is 
het Inderdaad zo dat (zie het verkeerd kan
overkomen als de Ned. Overheid bev. meestuurt.
16.04

is het NCC gebeld door DKDB met het verhaal van Bgm 
Hans en bev. voor de wethouder. Dzz; visie van jsj 
medegedeeld. Plus dat het over zou kunnen
komen dat de Ned. Overheid zich verantwoordelijk acht voor 
de gang van zaken. Bijstand Zeist aan !§xe~*~) vragen ?
16.50

belt Bgm Mans, welke de bgm de keuze 
niet gaan door weth naar Turkijke, in ieder 

geval geen DKDB mee. Evt. kan via de diplm kanalen met 
Turkije "afgesproken“worden om door de Turkse overheid 
betrokkenen te laten beveiligen. Aan de BVD is vraag 
voorgelegd: dreiging ? BVD: geen aanw. dat er 
wraakgevoelens zijn in Enschede dan wel in Turkije. i:
wanneer kan ,3^ in contact treden met Mans ? Dzz; zal
bellen en met bellen. het bovenstaande

'’CT’i mededelen die dan de DKDB kan briefen."J^and Zeist ? geen voortgang, vraag ligt bij

[% 1
voorlegt wel or

aan 
Dzz:
Justitie over 700.000 ?
17.15
Via DKDB, Deventer aan tel nr. Woordvoeder O

) Mans gekomen en deze laat weten dat er nu gebeld 
GSM Mans ^ j worden. Dzz; doorgegeven aan
ilOZ.e' 1.

17.24
• >ttijg Mans niet te pakken, toch begrafenis, en het 

gesprek vindt eerder plaats 7
blijft proberen en vraagt om in ieder geval de Providele op de hoogte te stellen. Dzz; acc. geen DKDB, wel 

evt. via diplm. kanalen. bev. I
17.44
Prov. Overijssel, C^izD- Dzz; geinformeerd geen DKDB, 
wel evt. Bev. via Turkse overheid. Zij pleegt geen actie 
verder omdat ^ f‘ blijft proberen.
16.01
dzz gebeld:

I'-'ans: om 19.00 beschikbaar, want briefing ivm 
gesprek met Turkse familie. imTil m 
schijnt te hebben geregeld dat wwi 
Maandag naar begr. In Turkije gaat. De Turkse familie, 
behalve een broer, schijnt het prettig te vinden. Daarnaast 
schijnt de bev. bij de DKDB te hebben aangevraagd
en de BGM daar van beide niks van af te weten.

TO C ). Adv. Mans
, as.
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J*Ci

•~''l melding 18.01 aan hem doorgegeven.18.06 dzz: aan ^ ^
18.07 dzz —I gebeld: die meldt dat hij dacht dat een
liaison/deskundig mee kon gaan met die Turkse/Ned. pol. Man 
om de Turkse overheid te informeren over de beveiliging van 
de wethouder. Dzz; zal het nagaan, wacht gesprek tussen 

*] en Mans af.
18.17
dzz 11*83:?'^ gebeld: situatie van 18.01 uitgelegd. iiS?l—} 
vraag DKDB waar initiSle aanvraag vandaan komt bXJ P.
iTtrs? ?■
18.22
dzz! gesproken met DKDB , Aanvraag kwam van ^
I*--- 1 ^ ^--—I was er van uitgegaan dat Mans
er van op de“hoogte was, maar gaf aan dat die soort dingen 
door het team van Bgm nou eenmaal gedaan worden.
18.44 
bev. BZK. n
(GooisVechtstreek, fax i

fax ontvangen ihkv Euro2000 
in het bakje laten leggen.

18.46
DKDB: naar juiste nummer GSM
want Bgm wTl clit bellen en krijgt geen gesprektoon. Het 
blijkt dat Mans niet het juiste nummer heeft. Dzz; het 
juiste 06 nummer van ^ gegeven.
19.07

Mans op de hoogte gesteld, geen DKDB, wel evt via 
diplm kanalen bev. door Turkse overh. aanvragen. Dit 
gebaseerd op dr. tegen lokale autoriteiten hier in Ned. en 
wellicht dus ook in Turkije. Ncc kan via DKP een 
voorzichtige poging wagen om adequate bev. te bekomen. Dit 
via de provincie regelen.
19.14
dzz gebeld:
om namen delegatie en naam Ned/Turkse pol. agent. Deze 
agent kan wellicht gckoppeld worden via DKP aan Turkse amb 
en de Turkse politic

19.13
dzz : prov. Ov. —*t : gevraagd om namen delegatie en
naam Ned/Turkse pol. agent. Deze agent kan wellicht 
gekoppeld worden via DKP aan Turkse amb en de Turkse politie
19.17
dzz; gesproken met DKP, iffeg

gevraagd om Turkse regering te verzoeken bev. 
delegatie.

J cr3 r3
e:
vobr MedT
20.18

Turkse amb ./regering ziet geen aanlelding 
(geen dr.) om de delegatie ter plekke te beveiligen door de 
Turkse politie.
20.28
dzz gebeld: probleem met Turkije en bev. Ned. del.
Suggestie van : de Turkse vertegw. van de ambassade in
contact te laten treden met de Ned/Turkse pol. agent. Evt 
kan het NCC via DKP toch proberen dit via de Turkse amb dit 
contact tot stand te brengen. JSss—;: acc. Om via Prov. het 
nieuws; geen bev. door Turkse overheid aan de gem. Enschede 
door te geven.
20.33
Prov. Overijssel, (fcrg 
bovenstaande : geen bev. door Turkse ov. Doorgegeven en 
aangegeven dat een suggestie is om de de Turkse vertegw. 
van de ambassade in contact te laten treden met de 
Ned/Turkse pol. agent. Evt kan wellicht DKP nog anders een 
poging wagen ?

~~1 dzz:

21.04
dzz
verhaa

gebeld:Z.a
uitgelgd; geen bev. door Turkse ov. _

facilitair kan Justitie/DKDB dit leveren, maar het NCC is
MBSARP1012
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bestuurlljk verantw. Dus als de gem. naar de CdK gaat, dan 
is dat 20. Hij zal de DKDB "afblazen". 
actie tav. Bijstand Zeist via ? dzz; zal het vragen !

neemt) C

21.32
Prov. Overijssel, : gesproken met C!de heer Hans, de drej^ng voor de vethbuder zou bestaan 

een broer van de Turkse familie die overtgens niet mee 
gaat naar de begrafenis. is nagegaan bij de Reg.

wat hun advies is mbt^ ^---1 ^ geadviseerd, geenReid om ^et te gaan. Het blijkt

!l?' BOZe Iia
Pol. Twente __
dit ondw. De'^er~heeft~^ 
door Ned. of Turkse over:

___ _____ toch gaat.
De reg. Pol. Twente laat verder de Ned. politieman van 
Turkse komaf niet vertrekken richting Turkije.
Het gesprek wat Bgm Mans zou hebben met de Turkse familie 
is niet doorgegaan.

bev.

21.53.
dzz gesproken met 
mede gedeeld ert doorgegeven dat naar mijn mening de 
beraoeienis van het NCC hierbij stopt.

. Het bovenstaande van 21.32

In InternJ

div
div
div

»T Activiteit ; Afgedaan 50064
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Melding : Afgedaan 24*met-20008894• *

onderzoekscoromtssie

Afgedaan•T Activiteit : 50256
DGOOV
HOvj; politic en Insp. brw
15-tnei-2000 14:23 Contact ifb.’S'e''~*1 C 
onderzoek ter plekke

^ over

gehadmetoe H
meldt dat hij telefonlsch contact heeft 
oofd Officier van Justltie over het onderzoek

ter plekke.
De verant^'oordelijk en de

zijn met elkaar in contact gebracht. 
Aangegeven is dat de inspecteur van de insp brw )fi5^'.e~i 
contact op zal nemen met de beide heren.

In Hondeling

DGOOV
BZK************»*****«*******•***•*•***••****••*•**•******«*

Afgedaan*T Activiteit : 50259
DGOOV
contact burg,
15-mei-2000 15:16 Burg. Enschede; verzoek van DGOOV contact 
met burg./loco of gem. seer. Enschede over onafhankelijk 
onderzoek.
dzz via diverse schijven o.a. KM geprobeert. 
uiteindelijk contact via (

nr: 053-4818126.
1:3 cr3 i r

‘^itwioicr

Uit Telefoon

CEnschede 
053-4818010

: J

A^**********-*****#^*#** IfH **********************************
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Afgedaan 29-mei-2000Melding : 6913* «

Gebrulk vliegbasis Twente voor bloedond.
29-inei-2000 10:52 Plket/ Enschede: verzoek toestemming 
gebruik vliegbasis twente voor bloedonderzoek.
16.15h 

I*--- 1 T (VWS) vraagt aandacht voor het volgende; 
be gemeente Enschede en het ministerie van VWS zijn in het 
kader van het gezondheidsonderzoek voornemens om woensdag 
31 mei bij 9000 mensen uit het centrum van Enschede bloed 
af te gaan nemen. Zij willen daarvoor een tweetal grote 
tenten plaatsen op het terrein van de vliegbasis Twente. 
be dienstdoend CO heeft hier geen bezwaar tegen maar wil 
graag toestemming.
^ i j vraagt het NCC bemiddeling in deze 

is~bereikbaar via ;
bzz contact gelegd met het DCBC (Tlfj
gevraagd of er toestemming verleend kan worden aan de 
gemeente Enschede voor gebruik van de vliegbasis Twente, 
voor het plaatsen van
2 tenten op grasvelden en het ontvangen van 9000 personen. 
e.e.a. wordt door de majoor intern uitgezet.

16.55h
^ <VWS) geeft aan dat de VliegbasisVwente nog geen fbrmeel verzoek heeft ontvangen van het NCC 
dan wel het DCBC.

——v*—j heeft daartoe donderdag telefonisch overleg 
gevoerd met Toegezegd is e.e.a. formed
te gaan regelen. Dit is echter niet geschiedt aldus

{.jgn zal wel de actie verder voorbereiden maar 
wTl wel een formele aanvraag.
Dzz gevraagd of die formele aanvraag heden moet worden 
geregeld of dat dit kan wachten tot maandag.
Er wordt door VWS ingestemd met een afhandeling op maandag.
17.35h
EQ ^van DCBC geeft aan dat er geen bezwaar is 
tegen het gebruik van het terrein van de vliegbasis voor 
het plaatsen van twee tenten en de opvang van 9000 mensen 
voor het geven van bloed i.h.k.v. een onderzoek.
Maandag kan e.e.a. schriftelijk worden aangevraagd en 
bevestigd.

In Telefoon
jroze~^'
NCC
Piket••*•••*••***•♦************»*****•************•***********

•T Activiteit : Afgedaan 50347
VWS
Verzoek overzicht hulpverleners
29-mei-2000 11:03 Piket/ Enschede: verzoek lijst met 
bereikbaarheidsgegeven voor Bloedonderzoek.
28 mei 
11.40h
^ [' ^ ---1 r----—i vraagt of het NCC de
beschikking heeft, of kan koraen aan, de lijst van 
Hulpverleningsdiensten die in Enschede aanwezig zijn 
geweest. Dit in verband met uitnodtgingen die 
maandagochtend uit moeten met betrekking tot de bloedprik 
actie die woensdag start.
Dzz aangegeven dat ik dit overzicht niet heb. Ik zal 
trachten via het projectbureau deze lijst te bemachtigen. 
Ook zal ik via CdK Overijssel aan een overzicht te komen.
11.45h
dzz CdK Overijssel gevraagd of zij de beschikking
hebben over een lijst met ingezette eenheden. 
f!3 ttrn meldt na overleg met i3 r~~~) r
het Min. Van VWS vrijdag jl, in het ] dat
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bezit is gesteld van een lijst waarop 116 organlsaties 
genoemd zijn die op het rampterrein zijh geweest.
VWS heeft deze lijst.
11.55h

—j van de reactie van Overijssel op de 
heeft deze lijst maar daar

dzz ^ (I1
hoogte gesteld. _______
staan geen telefoon* en telefaxnummers op vermeld. 

zal contact opnemen met de 
om na te gaan of er baarne^sgegeven beschikbaar zijn.

I Cn lD
bereik
Dzz aangegeven dat ik ook zal nagaan of er informatie over 
deze lijst bij BZK beschikbaar is.
12.10h
Dzz contact opgenomen met 3^^ 1^
VWS voorgelegd.
Jin geeft aan dat wij DCBC kunnen vragen deze gegevens van 
het defensiepersoneel te vergaren. Maandagochtend kunnen 
wij de lijst checken en de gegevens van ingezette politie- 
en brandweereenheden verzamelen.

. Hem de vraag van

12.15h
dzz DCBC gevraagd of zij kunnen voorzien in de 
bereikbaarheidsgegeven van de ingezette defensie eenheden

of-personen. 5—^ --- ~j geeft aan dat dezijn j maandagmorgen zal wor^
geinformeerdover de vraag. Het lijkt goed daar 
maandagmorgen even telefonisch contact over te hebben.

of

12.40h
op de hoogte gesteld van de 
—I geeft aan dat het ingezette 

ambulancepersoncel via de ambulanceorganisatie wordt 
benaderd.

dzz ^ ^________inge^agen weg.

I—brandweerregio te Enschede zal de 
ingezette^randweereenheden benaderen. VWS zal hem de brief 
met de uitnodiging zenden zodat hij die kan doorzenden.
Het gaan waar nog geen gegevens over zijn, zijn de 
politieregio“s. dzz aangegeven dat indien wij een afschrift 
van de lijst mogen ontvangen wij maandagmorgen de gegevens 
van de politieregio-s trachten te achterhalen.
12.55hdzz
van VWS.

—) op de hoogte gesteld van de reactie
> vraagt naar de stand van zaken m.b.t. het KNMI. 

Dzz de rnhoud van de laatste fax doorgegeven.
S&23 kijkt de vorderingen m.b.t. het weer nog even aan. 
Misschien wordt er bij verslechtering van de situatie 
alsnog besloten het BC te gaan bemensen.
Indien de berichtgeving van het KNHI aangeeft dat de 
situatie verslechtert (boven 10 bft.) wil Jan dit graag 
weten.
IS.SOh
Bureau bewaking geeft aan dat er een fax is ontvangen van 
de gemeente Enschede. Het betreft het overzicht met 
ingezette HV-eenheden. Deze lijst dient als basis voor de 
uitnodiging van de hulpverleners. Dzz de fax laten 
doorzenden.
02.15h
Bureau bewaking meldt dat er een fax is ontvangen van de 
politie IJsselvecht inzake de bereikbaarheidsgegevens van 
de ingezette eenheden NATRES.
(Dit betreft de opgave t.b.v. ^ 1^-—1 
dzz aangegeven dat dit kan blijven liggen tot maandag.

I VWS)

In Telefoon

NCC
Piket
29-mei*2000 09:51 VWS dzz gevr. o.m off. verzoek ivm bev. 
onderzoek
dzz : aangeven dat voor DCBC het verzoek niet duidelijk

HBSARP1012



UdLUItl XA-JUX-42UUU
Bladnr 132Rapport dosster/melding/activiteit

was, DCBC heeft geprobeert te bellen met VWS. fox 
het was toch geregeld ? dzz; aangeven dat het aan Defensle 
wordt doorgesluisd, verder niet. j5:ze
aanvraag komt er aan dzz: zullen gelijk doorsluizen aan 
DCBC.

): fax met

—I Uit Telefoon

VWS 
VWS
*********************************************************
29*mei-2000 17:13 VWS fax met aanvr mil. steun . bev. 
onderzoek ontvangen en doorgestuurd aan DCBC.

In Fax
mje
VWS 
VWS*••*•*•*••*••*«•*•*««••••*•*****•****««******•*******«*•*
30'mei-2000 09:20 VWS vraag tijd ivm bev. onderzoek Enschede 
In brief wordt gesproken over: uw leidinggevende informeert 
u over de dag en tijd waarop u wordt verwacht ! Dag Politic 
op vrijdag/brandweer, ambulance en overigen op donderdag. 
Tijd ? 200 man per 2 uur. Kan door het NCC aan
de comm, een schema worden gestuurd waarop ze worden 
verwacht !
Dzz: zal er naar kijken,
Toch intern door V\^S een planning laten opzetten. dzz: NCC 
stuurt het alleen naar Defensie en Politie. Q

opnemen.was niet blij, maar zou het intern met
^ In Telefoon

, Max
VWS
VWSA********************************************************
30-mei-2000 11:41 VWS: info voor Commissie Costing 
In centrum van geneeskundig onderzoek komen mensen die info 
hebben die mogelijk richting commissie Costing kan.
Hoe lopen de lijnen,- dzz aangegeven melden aan de gemeente 
mogelijk via voorlichting van de gemeente.
fe.z'a ) t

VWS
Enschede 06**#«-*******«*«****«*#*1^***«1^******««*******««*****«*««***
30-mei-2000 11:43 Enschede: wordt bij de codrdinatie v.w.b. 
de geneeskundige onderzoeken ook de Kmar meegenomen.
Dzz aangegeven wordt centraal opgepakt door defensle dus al 
het defensiepersoneel.

1 In Telefoon

21272137

In Telefoonj

communicatie
Enschede*«««*******«*******************««**«**(»**««««***********i*
30-mei-2000 13:02 VWS fax met nw. tel.nr bev. onderz. 
Enschede
zoals tel besproken fax van vws ontvangen met nw, tel. nr 
0800 1205
dzz: doorgezonden aan Politie 6 Defensle.

In FaxL
ft.ze 1
DCC
WS
30-mei-2000 13:20 Fax VWS verzonden aan Politie 6 Defensle 
brief van vws ihkv onderzoek VWS bev. onderzoek te Enschede 
verzonden aan Politieregio's en defensle.
Kenmerk BC2000/5599/ staat onder projecten Enschede 
G-schijf.

Uit Fax
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DIv
DIv
DIVA********************************************************
30*met-2000 11:30 VWS/ Enschede: Geen actie voor NCC Inzake 
gewijzigd tel nr.
^ gevraagd of wij het gewtjzlgde nummer
Bet ilTfocentrum Enschede door te zenden aan de 

politteregio's en Defensie.
dzz
van

) geeft aan dat zij vanuit Enschede de ^trolclcen regie's aan het benaderen zijn.
Ook het ministerie van Defensie wordt door VKS benaderd- 
dzz aangegeven dat de Kmar in de berichtgeving niet moet 
vergeten.
^ geeft aan dat zij al deze organisaties
vanuit Enschede benaderen met het nieuwe nummer.
Dit nummer is 0600-1205.
Er is geen actie nodig van het NCC in deze.

In Telefoon
"" i

DCM
WS ministerie***************AA*********A****A******************«******
30-mei-2000 11:40 VWS; dzz wijziging tel. nr vws ihkv 
Enschede
dzz: brief (papier) VWS met daarop wijziging tel. nr. 
inforroatie Enschede bev. onderzoek. Daarop kunnen wij het 
doorzenden aan Defensie en Poliotie. : acc. komt
eraan.

Uit Telefoon^ t:
ms—)
vws
VWs

Afgedaan 50350*T Activiteit ;
DCBC
Steunverlening Defensie aan vws/Enschede
29-mei-2000 11:10 DCBC verl Mil. bljstand/VWS bev. onderz. 
dzz: aangeven dat er een aanvr. verl. bijstand militairen 
aankorat. In ieder geval een verzoek om de huidige 
militairen te laten blijven na 31 mei. DCBC heeft contact 
gehad met LCO te Ensegede. hemelvaart en zondag 4 juni 
"dicht". verder wordt er 45 man stand by gehouden. Bewaking 
alia toezicht biij de boogetnten zou vanaf 31 mei niet meer 
nodig zijn. dzz: geen idee, maar een off. aanvr. voIgt nog. 
dzz: off. aanvr. VWS bev. onderz. komt eraan. DCBC: graag 
in ieder geval contaetpers. ! op de aanvraag.

^ In Telefoon

DCBC 
Defensie•**•*•********»«******•****««*****•*****•*••***•«•«*•**••
29-mei-2000 09:41 DCBC dzz vraag VWS en bev. onderzoek ? 
DCBC heeft aan KLU gevraagd om facilitair op te treden , 
dus lokatie en ruirate voor de tenten van VWS In ieder geval 
geen legertenten. Verder heeft DCBC geprobeert jH; 
te bellen, er werd niet opgenomen vanwege het 
"onduidelijke'verhaal van VWS. Geen kaas van te maken. Voor 
de aanvraag van steun verwachten zij nog een off. aanvraag 
(duidelijk) vanuit VWS voordat zij hiermee aan de slag 
kunnen. dzz; zal VWS contacten kijken of er nog een aanvr. 
komt.

ifgsr' i
^ jfj Telefoon
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DCBc
Defenise*********************************************************
30*niei-2000 13:33 DCBC dzz doorgg. wijztging steunverl 
Enschede vanaf 5 juni

j geeft aan dat de formele aanvraag voor 
steunverlenfhg van Defensie gewijzigd is.
In de formele aanvraag staat vermeld een aanvraag voor 20 
vrachtwagens en 40 personen.
Dit moet worden
• 4x vw-transporter
- 6x vrachtwagens 4-ton
- 20 personen
dzz; Bovenstaande doorg.

Uit Telefoon

DCBC
Defensie**4**********»****«**********************«»***********«**
31-mei-2000 10:25 DCBC dzz stand v z. Steunverl. na 4 juni ?
nav vraag ----- <--- ] stand van zaken steunverl. na 4
juni ? Staat op de Steigers, fax met de afronding komt er 
vandaag aan.

^ Uit Telefoon£i;

i5i3c
Defensie»#********•••****••*•****•***•*********«**•*•*****•******

*T Activiteit : Afgedaan 50351
Provincie
verzoek om steunverlening vermelden
29-mei-2000 09:55 CdK Ov. voorw. voortz. mil. bijstand 
Enschede voor na 31 mei.
Enschede kan het nog niet aan. dzz: aangeven of het om 
bijstand gaat of steunverl. in 0 Belang ? graag in de 
aanvraag zetten. Off. aanvraag volgt. dzz; zal voorw. 
richting DCBC laten uitgaan.

In Telefoon
Dk!®-.___Kabinet

Overijssel provincie
ttitir*****************************************************
30-mei-2000 12:56 CdK Ov. aanvr. steunv. Alg. Bel. Enschede
vanaf 5 juni
aanvr.
• 1 off. Log.
- 9 onderoff. met log. kenn.
-40 manschapp
- 30 manschapp. voor werk in de hal zelf 
dzz: doorgezonden aan DCBC

&

S'st'
Kabinet
Overijssel provincie
30-mei-2000 13:12 CdK Overijssel/ Enschede: wijziging 
aanvraag steunverlening Defensie.

"‘~r'~rT geeft aan dat de formele aanvraag voor steunverlening van Defensie gewijzigd is.
In de formele aanvraag staat vermeld een aanvraag voor 20 
vrachtwagens en 40 personen.
Dit moet worden
- 4x W-transporter
- 6x vrachtwagens 4-ton
- 20 personen

^ In Fax
U D

i2i} n In Telefoon
MBSARP1012



Datura ll-jui-2000
Bladnr 135

vxt: ^encrum
Rapport dossier/melding/activiteit

ao^.eKabinet 
Overijssel provincie*********«**««****«**«*lk**«*#******'*-»»*i^****«*«****'*-*****

MBSARP1012



Datum ll-jul-2000
Biadnr 136

^clulO^<lai v^oorainatie Centrum
Rapport dossier/melding/activiteit

Melding : Afgedaan 8925 30*mei-2000«*

Herdenkinsdlenst
30-mei-2000 14:11 TER INFO: 8 juni 2000 lokale 
herdenkingsdienst om 20.00 uur in de Diekmanhal.
is de bedoeling dat het een lokaal gebeuren blijft.

In Telefoon

] i 380.2.eintern 
project enschede•****************»*«*************************************

*T Activiteit : Niet van toepassing 51173

MBSARP1012



Datum ll*juL-2000
Bladnr 137

Kationaal Coordinatie Centrum
Rapport dossier/melding/activiteit

31-mei*20008934AfgedaanMelding :• •

PB voor BGM Mans
31-mei-2000 16:59 RID/Twente noodzaak PB BGM Mans ? 
dzz; nog steeds zelfde ev. dr. geen wijz. dinsdag 6 juni 
opnieuw TEC. Daarna opnw bekeken wat te doen. plv. ditrics 
reg. pol. Twente van essen wilde dit weten....Reg. politic 
Twente belt 5 juni voor nw info ?

In Telefoon[

RID
Twente*«*****«»**«»**#**»«***#«**»***************»*************

50588Afgedaan•T Activitelt :
RID TWente
info BVD- RID Twente
05-jun*2000 15:05 RID Twente: s.v.z. pbv Burgemeester Mans, 
navraag of tec gegevens heeft van lokale politic, dzz 
aangegeven normaal via tecleden contacten met operationele 
veld.
dzz verzocht contact op te nemen met—'! 3-
fosg I In Telefoon
ao'S'.8' •
RID 
Twente

*T Activiteit : 50670Afgedaan
TEC
BVD: accoord afbouw maatregelen
06-jun-2000 16:18 TEC/ bgm Mans: BVD contact RID Enschede.

geeft aan dat hij de RID Enschede heeft
gesproken.
Hen is daar van mening dat de gesprekken met de bgm 
inmiddels hun werk hebben gedaan.
Op dit moment wordt er door de lokale driehoek geen 
dreiging meer aanwezig geacht tegen de bgm.
^ jV-- 1 ^0^1——rj stelt derhalve voor de maatregelen
(persoonsbeveriiging en Permanent toezicht voor de woning) 
af te bouwen.
dzz e.e.a. aan _____3 voorgelegd.
ledema stemt in met het voorstel tot afbouw van de 
maatregelen.
dzz e.e.a. in een notitie aan de Driehoek voorgelegd.

ili] t In Telefoon
TEC

**»**'*♦**•*••••«♦***•******♦»«*•******************«******
07-jun-2000 12:41 BVD/5599 Driehoekslid stemt in met 
voorstel maatregelen Burgemeester Mans

In Telefoon.«_jj

—"1 i;;;}BVD
BiZa ministerie
*******•*•****•**♦***•**********************•*•»*«*•••***

MBSARP1012



Datum il-3ul-2000
Eladnr 138

r<i3t.i.uiiadi i_uorui.naLie centrum 
Rapport dossier/melding/activiteit

•T Actlviteit : Afgedaan 50685
Provtnoie
PB
19-mei-2000 15:01 Spierenburg geinformeerd over maatregelen 
Enschede
Tijdens de tocht POA voor Mans, Kok PvO en ,'rom r"~ 
meegenomen.
Tijdens de tocht aanvullende politieinzet. Na de tocht PB 
voor de heer Mans en lokaal PT op de woning zo mogelijk 
onopvallend.

Uit Telefoon
fill---
Ka61.net 
Overijssel provincie*•••••*•••••**••*••••••••**«*«***•*•*•**«•****•**«***•***
07-jun-2000 16:15 Over/dzz kgg afbouw maatregelen Pb 
Burgemeester Mans

wordt

1 &

In Telefoon

kabinet
Overijssel*»****»•*«•••*****«****•••*•*«•*••**»****«***»***********

•T Activiteit : Afgedaan 50718
Justitie
afbouw Pb, reeds DKDB en Bgm geinformeer
07'jun-2000 16:01 Just/afbouw maatregelen PB Burgemeester 
Mans
Kotitie reeds accoord door BZK'ers en hfd.BVD. !i5sr~~l heeft 
DKDB en Burgemeester Mans reeds (laten) informeren.
wij zullen Prov. nog informeren.

In Telefoon
^-- ] JU.

birectie Politie 
Justitie ministerie
******t*A********^»»**i,***»***it»*************4i*********t*
31-mei-2000 00:00 Justitie fax tgg bljstadn AOE rdam aan 
DKDB wegens tekort aan personeel oa vanwege inzet ten bate 
PB BGM Mans

M* ^ In Fax& i

Directie Politie 
Justitie ministerie*********************************************************

•T Activiteit : Afgedaan 50967
NCC
diverse
19-mei-2000 11:45 Burgemeester Mans en MP Kok besproken met

—I
fiiyy uitslag BVD gemeld. Besproken POA voor Kok en Mans 
Doel is kunnen Ingrijpen tijdens de tocht en personen in 
klaar staande auto's weghalen. Ten aanzien van de Prins zal 
intern DKDB maatregelen op elkaar afgestemd worden.
Ik zal schriftelijk dit aan de leden driehoek voorleggen.

■*1 In Telefoon

Dl^e«le PoUitie
HBSARP1012



Datum ll-jul-2000
Bladnr 139

Nationaai CoiSrciinatie Centrum
Rapport dossier/raelding/activiteit

Justitie mlnisterie*********************************************************
19*mei-2000 20:04 Crlsiateam Enschede PB BGM Mans.
PB voor Mans en ____
Naats herdenklng oo]r^aarna PB, lokale drlehoek komt 
zondagmiddag of maandagochtend. nw. evaluatie.

1 1 vraag naar voortgang hiervan.

'j In Telefoon
fljllZe
alg. comm cris.team 
Enschede*********************************************************
25-mei-2000 16:22 DKDB/ PB bgm Mans: PB wordt gecontinueerd. 
dzz naar aanleiding van een verzoek van de heer 
dzz intern nagegaan wat de afspraken waren ten anzien van 
de PB van de burgemester Mans van Enschede.
De grote evaluatiedrlehoek heeft besloten enerzijds op 
basis van geevalueerde dreiging en anderszijds op basis van 
diplomatieke gronden is de PB ingesteld.
Er is geen termijn aan verbonden.

3

J

Er zal heden nog overleg met Justitie moeten plaatshebben 
over als dan niet continueren van de maatregel.

'j opgepiept.Dzz
tevens
van zaken mbt de burgmeester en de

Op de hogte gesteld van de stand

—I In Telefoon
—*1D3

KLPD/DKDB

11BSARP1012



Urttmii iA'3ui-2uuo
Bladnr 140

<wC ti WX. u-tul_t. ^ . c*. w
Rapport dossier/meldtng/activiteit

8997 09-jun-2000AfgedaanMelding :* *

Aanvraag personeel/materieel
09-jun-2000 11:22 DCBC: Aanvraag personeel en materieel ivm 
overladen hulpgoederen Enschede

Uit Fax.fee
DCBC

•T Activiteit : 50767Afgedaan
Brief aan DCBC
Aanvraag personeel/materieel 
Datum
9 juni 2000
Inl.tchtineien. 2
Blad 
1 van 2
Beroekadres 
Schedeldoekshaven 200 
2511 EZ Den Haag
Postadres
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
DCBC,T.a.v. ji?i3 —I
Aantal pagina”s"~incl. dit blaci: 3

Onderwerp
Beschikbaar stellen van personeel

Fax

Onder vervt'ijzing naar de bijlage verzoek ik u namens de 
Commissaris van de Koningin in de provincie Overijssel 
personeel en materieel beschikbaar te stellen ten behoeve 
van het overladen van hulpgoederen in Enschede.
Personeel
- 30 man van 13 juni 10.00 uur tot 16 juni 17.00 uur 
(werkdagen)
- 30 man van 19 juni 10.00 uur tot 23 juni 17.00 uur 
(werkdagen)
- 10 man van 26 juni 10.00 uur tot 30 juni 17.00 uur 
(werkdagen)
Materieel
- 3 vorkheftrucks
- 4 palletwagens
Een en ander is reeds afgestemd met de railitaire LSO.
Ik verzoek u de aanvraag over te willen in het kader van 
steunverlening in het kader van Openbaar belang.

HET KOOFD VAN HET NATIONAAL COORDINATIECEKTRUM,

ffOXe

MBSARP1012



Datura ll-3ui-2000
Bladnr 141

..auxuimOA v_UUl Ulila cie ueriLiuiu 
Rapport dossier/meldlng/activiteit

Verzendlijst:
: Ministerie van Defensie, t.a.v. het DCBC, ^Aan

(fax 070 - 3188555)
: Hoofd Operationeel Centrum NCCVia
: Kabinet CdK Overijssel 

T.a.v. ^ [

I.a,a■
XX

•T Activiteit : Afgedaan 50887
Gelderland
accoord mllitaire steunverlening
09*jun-2000 10:26 Gedlerland: dzz. gevraagd of zij accoord 
gaan met steunverlening in openbaar belang ipv militaire 
bijstand.

j geeft aan dat de geraeente Ede daar geen 
Mzwaar tegen heeft.
Fax wordt verzonden.

In Telefoon

Gelderland 
Kabinet CdK
lft*1t*t**ii*»****t**»»*t**********t*»*t**1:ii****i,***^i***1iii*t

MBSARP1012



Dacum ll-jul-2000 
Bladnr 142

nut,4.v./iioaj. uxiidLxe U6I)uruni
Rapport dossier/raelding/activiteit

12-jun-2000Melding ; Afgedaan 9044• •

Meldingen activiteiten 17 mei 2000 
Onderstaande actlveiten zijn doorgezette 
berlchten/acttvtteiten van 17 mei 2000

50997Afgedaan*T Activiteit :
DJZ
Brief tweede kamer
17-niei-2000 18:33 DJZ lijst 71 bedr. met verg./ brief 2e 
kamer
dzz: deze lijst niet kunnen leveren.

In TelefoonW

DJZ
Hinisterie van Defensie**4*»****************************************************

50998*T Activiteit : Afgedaan
CdK Zuid-Holland
ME
17-mei-2000 17:33 CdK Z-H bijstand ME Enschede 23 mei en 20 
mei
23 mei, 1 pel ME ZHZ is acc.. Er was daar nog vraag naar. 
Voor 20 met heeft ZH niks beschikbaar.

In Telefoon& n

Cabinet
Zuid-Holland provincie*********************************************************
17-mei-2000 16:48 Zuid-Holland/accoord bijstand Hollands 
Hidden en Z-Holland Zuid

*"-~l geeft aan dat Z-Holland Zuid alleen op 28/5& ^met kan .
Gevraagd of zij een andere dienst kunnen pakken. 20/5 of 
23/5 open diensten.

In Telefoon

Kabihet
Zuid-Holland provincie******•****«*****••***********’***************•**••*******
17-mei-2000 11:41 Z-H/dzr kgg inzet brandweer op 18/5 
08.00-14.00 uur gaat door

In Telefoon

Kabihet
Zuid-Holland provincie

*T Activiteit : Afgedaan 50999
CdK Overijssel 
Info slachtoffers
17-mei-2000 17:23 Melding gemeentesecretaris Enschede 

tlgende:
stand van zaken heden 11.30 uur
18 slachtoffers geborgen, 13 geidentificeerd, 5 nog niet 
945 gewonden, waarvan 31 in ziekenhuis, waarvan 4 op 1C.

Wt VO
;□ meldt namens gemeentesecretaris Enschede

MBSARP1012



Datum ll-;Jui-2000
Bladnr 143

r.ationaai, coordinatie centrum
Rapport dossier/melding/activiteit

Totaal aantal vermlsten op lijst Xon hij niets van zeggen. 
Om 18 uur persconferentie burgemeester wellicht wel
verantwoordelijk voor de lijst van vermisten; de
burgemeester. uitvoerend arabtenaar: m’ja i*-- ^ n f
burgerzaken
% r~n

CJ

kab cdk ov*****•***«**•*•*•«*•*****••*****•**********•****•*•******

1, hoofd

In Telefoon

51000Afgedaan•T Activiteit :
CdK Brabant 
bijstand
17-mel-2000 16:40 Brabant/accoord bijstand brabant geheel, 
ruilen Haaglanden kan niet op 30/5

In Telefoon
MTe
kabinet CdK
Brabant
***lillt*********1i****ii*************»*********tii****ii******

Afgedaan 51001•T Activiteit ;
Bijstand Zeeland 
Bijstand
i7-mei-2000 16:33 Cdk Zeeland acc. inzet vanuit Zeeland 
Enschede 5599
Conform planning de zoals vandaag aangeleverd is Zeeland 
acc. voor bijstand aan Enschede
^ ---- ...| jf, Telefoon
m.z.B _ _ )
CDK
Zeeland*•*•**«********••**•***»****«**«*•**•******************«*

*T Activiteit : Afgedaan 51002
DCIM
DCIM
17-mei-2000 14:22 DCIM/sitrap Enschede commnunicatie 
verloopt stroef
Communicatie cottrdinatie verloopt niet goed vooral de 
speciale voorlichting naar de allochtone doelgroep. Dit 
vordt een steeds markanter item, er is een tekort aan 
tolken en mensen van etnische komaf die behuilpzaam kunnen 
zi jn.
Percentage minderheden onduidelijk in Stadsdeel Noord.
In een nieuwsbrief is ook kritiek geuit op info 
Ministeries. Op NCC site bijv. niets te vinden over 
Enschede onder actueel. vws heeft ook geen info beschikbaar 
anders dan een telefoonnummer.
Info afkomstig van : v-w. 2525 . com/13 . html

□ In Telefoon

DCIM
**•••*•••**♦•**•*•***♦***************•**************••***

MBSARP1012



Datum ll-jul-2000
Bladnr 144

<_uui.ui.tiai.Lu t^entrum
Rapport dossier/melding/activiteit

Afgedaan•T Activiteit : 51003
CdK Friesland 
bi jstand
17-mei-2000 14:09 Friesland/dzz verzocht naar status 
bijstand Friesland
Zal worden uitgezocht en zsm worden teruggeraeld

In Telefoon
nKfbinet 

Kablnet CdK Friesland
t********************************************************

*T Activiteit : Afgedaan 51004
KLPD
info
17-mei-2000 14:02 informatie vermisten Enschede
Ik verzoek de KLPD te leveren de svz vermisten, 
verzoek DC in BT-BZK

Dit nav

meldt dat er op dit moment een aantal 
ITchamen geborgen zijn, maar niet geidenticiceerd.
De lijst vermisten slinkt, maar is nog steeds zo groot dat 

publicitair daar ongetwijfeld vragen over komen.
KLPD zal iom bestuur Enschede bezien of, bij geven van 
cijfers, opvang etc. geregeld moet zijn.
Hedenavond zal bestuur Enschede om 18.00 uur 
persconferentie organiseren waar tijdlijn BIT wordt 
gepresenteerd. daarbij een uitleg svz en mogelijke 
problemen.
KLPD levert uiterlijk morgen 09.30 per e-mail en op fax 
(alg nummer NCC) bijdrage stuk voor rainisterraad.
Ik heb deze info doorgegeven aan C

^ Telefoon
3

TO.!
plv H-KLPD
*******^**»t*******it***i,*****»»i,****t*-k»tt**t*****»t*»f<i*

*T Activiteit : Afgedaan 51005
DCC
DCC
17-mei-2000 07:42 DCC VROM/verslag resultaten onderzoek 
luchtverontreiniging Enschede
Dzz ontvangen een verslag van de resultaten van het 
onderzoek naar luchtverontreiniging en gedeponeer stpf in 
Enschede

In Telefoon

DCC
VROM

HBSARP1012



Datum ll-jul-2000
Bladnr 145

iiwL.xw>iao^ v-u^xuiiidLiG <j@ncrun\ 
Rapport dossier/melding/activtteit

12'jun-2000Melding : Afgedaan 9045
Berichten van 16 mei 2000
Onderstaande berichten activiteiten van 16 mei 2000

Afgedaan 51006•T Activiteit :
VROM

16-mei-2000 12:48 VROM/Enschede; Kort verslag meetgegevens 
luchtverontreiniging
dzz een kort verslag onbtvangen van de resultaten van de 
meetingen die het RIVM heeft verricht in Enschede.
e.e.a. in het dossier geborgen

fcfi In Teiefoon
VROM

t********************************************************

51007Activiteit : Afgedaan*
vws
sitrap
16-met-2000 12:36 WJS/ Enschede: sitrap nrl. dir. Curatieve 
Somatische zorg.
dzz situatierapport nr, 1 ontvangen van Vi-fS 
e.e.a. aan HOZ ter hand gesteld.

feSn In Teiefoon
VKS
directie Curatieve Somatische
*»*****»*•»»••*••*»***•*•**•*********•**********»*****♦**

Afgedaan 51008•T Activiteit :
Griekenland
emak
16-mei-2000 12:31 Griekenland/ Enschede: aanbod van een 
EMAK resqueteam.
dzz een aanbieding ontvangen van een EMAK resqueteam aan 
Enschede.

In Teiefoon
Griekenland

*********************************************************

Afgedaan*T Activiteit : 51009
Geraeente Enschede 
tekst
16-mei-2000 12:26 Gemeente Enschede tekst/beschikkingen ivm 
persuitlatingen

meldt dat er omstreeks 13.00 tekst/memo met daarop 
beschTkkingen die ten grondslag liggen van de uitlatingen 
van de Loco BGM 15 mei 22.30 bij o.a NOVA. Het enige wat 
aandacht nodig heeft si dat het aantal zeecontainers niet 
klppt. Verder krijgt de pers alleen teksten met daarop de 
beschikklngen en niet taken zoals vergunningen/adviezen.
Dit in verband met Justitieel onderzoek. De pers wordt dit

HBSARP1012



Datum ll-jul-2000
Bladnr 146

ktu xwitua^ uwwx uXUd UXt:! C^nLiTUm
Rapport dossier/melding/activiteit

ontzegd op grond van WOB.

& In Telefoon
^ C23
Gemeente Enschede********«***ik«*******************************************

Afgedaan 51010•T Activiteit ;
DCIM

16-mei* * *2000 10:39 DCIM: situatie rainderheden Enschede, 
contact gehad met gemeentelijke etnische 
rainderhedencodrdinator.

• gisteravond 15/5 is er een infobijeenkomst voor allochtonen 
geweest in Enschede.
vanavond (16/5) om 18.00 uur zal er weer een info 
bijeenkomst plaatsvinden:
- Stichting NEDR 
Stichting Organisatie Allochtonen gg 
vertalers zijn aanwezig; gaat over info over 
hulpverlening., gezondheid en asbest.
Er zal op korte termijn een herdenkingsdienst plaatsvinden 
wanneer???

i.s.m. Enschedesche

vandaag zal een Insp org. Turken Enschede bezoeken 
aangezien met vernomen heeft dat er 3 Turkse slachtoffers 
zijn.

^ In Telefoontgfzb er
errDCIM

BZK

MBS;iRP1012



Uacum ll-3ui*2000 
Bladnr 147Rapport dossier/melding/activiteit

12-jun-2000AfgedaanMelding : 9046* *

Berichten 18 mei 2000
Onderstaand berichten betreffende datum 18 mei 2000

Afgedaan*T Activiteit ; 51011
Bijstand defensie

18-mei-2000 18:57 Bijstand defensie voor bewakingstaken ttieldt dat de ^ ^
overiegd over bewakXngstaken voor
Voorwaarde is dat burgemeester verzoek doet. Verzoek 
ontvangen en aan DCBC gezonden.

met DJZ heeft 
miTItairen.

De te gebruiken term lijkt toezicht houden. 
^ In Telefoonifes*! f

3 a
Kabrnet 
Overijssel provincie

Activiteit ; Afgedaan 51012
arbeids tnspectie

18-mei-2000 17:38 Ontvangen fax arbeidsinspectie dd 16 mei
Vraag hem of inhoud fax betekent dat S contrario er geen 
enkel asbestgevaar geldt voor de rest van enschede.

bevestigd dit. Fax wordt met deze boodschap naar 
gezonden.
In Telefoon^ CT) ti 

^ r—
VROM*«»****♦*********♦****•*•••********•»♦•******************
18-mei-2000 17:30 AI: werkwijze rampengebied SE Fireworks. 

•~1 naar projectteam Enschede.Via liftn □ t:
In Fax

k«.

ArBeidsinsp.
AI• •*********************«***««**<e**|k****Tt************A****

•T Activiteit : Afgedaan 51013
Voorlichitng

18-mei-2000 17:28 Voorl./navraag herkomst 12 rechercheurs 
Enschede blijkt A'dam Amstelland

'j In Telefoon
ilgge
Voorl. 
B2K

Afgedaan*T Activiteit : 51014
CdK Brabant

18-mei-2000 17:04 Brabant/dzz geinfonaeerd vlaginstr. en 
verzoek doorgeleiden gemeenten.

MBSARP1012



Datum ll-jul-2000
Bladnr 148

liduionaeii uooxaaiiatie centrum
Rapport dossier/melding/activiteit

In Telefoon
t.t

N‘Brabant*********************************************************

•T Activiteit : 51015iMgedaan
CdK Limburg

18-mei*2000 17:02 LIMB/drz verzoek vlaginstructle naar a He 
gemeenten doorgeleiden

---1 In Telefoon
nim—n
CdK
Limburg
tt*******************************************************

51016*T Activitelt ; Af gedaan
DjZ

18-mei-2000 16:47 DJZ/verzoek leveren bijstand op 19/5, 
21/5 en 22/5 cf aanvraag

In TelefoonillD

DJZ
Ministerie van Defensie

*T Activiteit : Afgedaan 51017
AZ

18-mei-2000 16:17 AZ: verzoekt info over slachtoffers voor 
speech
vraagt naar namen, geslacht, nationaliteit slachtoffers; 
prior dodelijke, daarna IC en daarna ZH slachtoffers.
PCC j gevraagd; zal het uitzetten; gegevens
slachtoffers staat op internet
dzz aangegeven staat op internet qua dodelijke 
slachtoffers. rest wordt uitgezocht maar weten niet of het 
lukt.

n meld rond 1650 uuur dat er geen gegevenQ,2 9komen (privacy enz.) gegevens 
dzz doorgegeven aan
a'63S~^ ---In Telefoon
iig:5:e i
AZ
AZ****»***»*'********»*»*****»**********(k****»********»*»«**

*T Activiteit : Afgedaan 51018
CdK Gelderland

18-mei-2000 14:36 CdK Geld, bevestiging hondenbegeleiders 
tbv Enschede
^^denbeg^
Zullen geleverd worden uit Gelderland-Zuid en 
Gelderland-Noord en Dost.

meldt dat de bijstand in vorm van 2x 2 
eiders akkoord is.

M8SARP1012



Datum II-3UI-20OO 
Bladnr 149

Kationaai cooroinacie Centrum
Rapport dossier/meldlng/activiteit

—I In Telefoon

KaBInet
Gelderland provincie*«•*****«********«•******«••*•**••«*****•**•****««•**»**«
18-mei-2000 10:11 Gelderland/verzoek leveren 
hondengeleiders 18/5 en 20/5
Dz2 verzoek voorgelegd hondengeleiders voor 18/5 
23.00-07.00 uur (Gelderland-Zuid) 
en 20/5 23.00 - 07.00 uur <N0 Gelderland)
19/5 23.00-07.00 uur door IJsselland 2
Belt hierover terug.

In Telefoonj

Kabinet CdK 
Gelderland
i********************************************************

Afgedaan 51019*T Activlteit :
Volksgezondheid

18-inei-2000 14:21 verzoek om informatie VROM nav aanvraag 
gasmaskers Enschede

gevraagd hoe het staat met de metingen asbestAan [oRf I" ^nscnede.
Hij meldt: Gisteren is op 20 plekken gemeten, geen enkele 
indicatie dat er gevaar voor de volksgezondheid bestaat.

f- het verzoek van Defensie van heden om info
te verstrekken en dit verzoek medegedeeld .
Hem aangeraden krachtig richting burgemeester te (doen) 
comrauniceren dat er inderdaad niets te duchten is.

in

Ik heb ^

zal inspectie voor de Volksgezondheid om nadere ‘rrifo vragen, deze boodschap mededelen en 0ns terugbellen.
Ik zal deze info verstrekken aan project
^ In Telefoon

f

VROM
• *****1t*1t**************»*****t*********1H1i*1lt***»**ir*ir*Ht

*T Activiteit : Afgedaan 51020
CdK Zeeland

18-mei-2000 14:15 Zeeland/verzoek om ook op 19/5 van 
800-1600 te leveren MCO mdw

in Telefoon
i(MT
kabinet CdK 
Zeeland
**'*******»**t»*ltt*l,***ttttitt****1i1i1,*1,»*iH,***tr*******tr»***

AfgedaanActiviteit :• T 51021
BT Enschede

18-mei-2000 13:45 BT Enschede: aanvraag materieel 
iSi f> BT Enschede (troMimZD r~~^ 1 CZZi C
^ ^ vraagt 1000 filterbussen plus maskers en
■01Jin.osse mters P3. Bereikbaar op 053 481 8955.

HBSARP1012



Datum H-jul-2000
Bladnr 150

ilationaal Coordinatie Centrum
Rapport dossier/melding/activiteit

iglT—In Telefoon
Q err)BT

gemeente Enschede********«*******************«*********»******************

Afgedaan 51022*T Activiteit :
Plv.NCC

18-mei-2000 11:13 Aanvulling op bericht 18 mei 2000, 9.36 
Foutieve melding 16 doden In Enschede. Correcte aantal nioet 
zijn: 18 doden.

^ In Telefoon

PC
NCC
***’k**tt*****tr*iiM*<i****iiti***********'fi**ti**ti*****ii********M

Afgedaan*T Activiteit : 51023
5S:
Enschede
18-OTei-2000 09:36 meldt svz lijsten Enschede heden 07.00 
Afgesproken is in de beleidsdriehoek het vplgende:
-er worden geen tussenstanden gegeven. Eerstvolgende 
officiele overzicht zal eind van de middag worden 
vrijgegeven
- svz 16 doden , gewonden 945, waarvan 32 in ziekenhuis, 
waarvan 6 op IC.
verantwoordelijkheid lijst ligt bij Burgemeester, eea wordt 
beheerd door hoofd burgerzaken. amendementen op lijst gaan 
ism politie (want RIT onder bevel).
De enige die dus met cijfers naar buiten komt is de 
burgemeester.

In Telefoon^ err tr

gemeentesecretaris
Enschede

*T Activiteit : Afgedaan 51024
Haaglanden
Haaglanden
18-mei-2000 09:36 Haaglanden/dzz doorgegeven ME pel. 30/5 
gewijzigd in 6-14.00 uur
Tevens nagevraagd(nav t--—■-j
raedewerkers geregeld zTjn. Is geregeld

In Telefoon

:j) of HCU

J

trz
Haaglanden

AfgedaanActiviteit :*T 51051
Koord-Holland

23-mei-2000 14:53 Noord-Holland/dzz kgg intrekking bijstand
KBSARP1012



N'ationaal Coordinatie Centrum
Rapport dossier/melding/activiteit

Datum ll-jul-2000
Bladnr 151

23/5 22.00 -06.00

In Telefoon
JU, ] [Kabinet

Kab. provincie Hoord-Holland

i

KBSARP1012



Datum ll-jul-2000
Bladnr 152

uxiiou-^c
Rapport dossier/melding/activiteit

12-jun-2000*• Melding : Afgedaan 9047
Berichten 19 mei 2000 
ONderstaand berichten 19 mei 2000

Afgedaan 51025•T Activiteit :
StafKmar

19-mei-2000 21:48 Staf hmar: kgg ,far?t 
dreiging, geen maatregelen 
per fax kgg. (formulier).

^ In Telefoon

j; geen

Staf Kmar 
meldkamer•••«*««***•***•*****«***«**««******«•**«*«*********•««*•*

51026Afgedaan*T Activiteit ;
Justitie

19-mei-2000 21:44 Just: kgg 
geen maatregelen.

Directie P^itie 
Justitie lainisterie

'—1 geen dreiging,.t_A-

’j In Telefoon

*■****•*********•«*••••*******«****•****-*****•**•**•****•*

Afgedaan 51027*T Activiteit :
CdK Zuid-Holland

19-raei-2000 21:03 Z-H 2 motrrijders bijstand 21/5 
Haaglanden levert 2 rijders op 21/5

In Telefoonm

^^net 
Zuid-Holland provincie****#*****««*«*«**«<*********•«*•««*•*******«****#****«***

*T Activiteit : Afgedaan 51028
CdK Limburg

19-mei-2000 21:02 CdK Limburg acc. bijstand Enschede 
acc. 1 chef staf 21/5 en alle mdw. MK op alle dagen. dzz: 
afzegging HCO mdw.

In TelefoonJ

Kabinet 
Limburg provincie

: Liinburg kan leveren:

:3

19-mei-2000 16:16 Limb.
Limburg zuid kan leveren;

1 Chef staf: 21/5 23.00 - 08.00 uur.
• 1 medewerker MK voor de volgende dienstverbanden: 

23/5: 14.00 22.00 uur
KBSARP1012



Datum ll-jul-2000
Bladnr 153

Nationaai Codrdinatie Centrum
Rapport dossier/melding/activiteit

24/5 08.00 - 16.00
25/5 07.00 - 15.00
26/5 07.00 - 15.00
27/5 22.00 - 07.00
28/5 22.00 - 07.00

Limburg Noord kan leveren:
20/5 t/m/ 24/5 ledere dag dlenstverband van 15.00 * 23.00

uur

Limburg geeft aan dat zij een grote inzet hebben gepleegd; 
Vanuit Limburg geen bijstand meer voor Enschede.
Verzoek om formele aanvraag. dzz aangegeven volgt tzt

In Telefoon

LKab^Cnet 
Limburg provincie

*T Activiteit : Afgedaan 51029
CdK Noord-Brabant

19-mei-2000 21:00 N-B dzz; bijstand aangevraagd. Enschede 
evt een aantal diensten, dzz: aangegeven geen behoefte aan 
MCO mdw. vanwgee inzet Amsterdam. 2 motorrijders wordt 
naatr gekeken.
Geen motorrijders kan N-B leveren.

In Telefoon&

CdK
N-B
it*************************^******************************

19-mei-2000 17:06 NBr.; kunnen geen motorrijders leveren 
voor 21/5/2000 06.00 - 15.00 uur.

In Telefooni

Kab
CdK
t********************************************************
19-mei-2000 14:27 NBr: kopie van brief 29/3/2000: 
aangevraagde materiSle bijstand van defensie voor het EK 
2000 nader gespecificeerd. verzoek reactie z.s.m.
Gaat om:
- 5 satelliet-tel.
- 6 personeels-bussen met chauffeurs (zitplaatsen voor plm 
50 personen)
- 10 kleine personeelsbusjes voor vervoer van max. 8 
personen.
dzz in afwachting tot behandeling in rode map gedaan; met 
verzoek afhandeling door r*—1 i ~l 22/5/200.

In Faxh ■

Nbr
Nbr••»*•••••*•••*•*♦**********«***♦*•***•***************•*•*

Afgedaan*7 Activiteit : 51030
Regiopolitie Drenthe

19-raei-2000 20:58 Reg. pol Drenthe bijstadn 7 Meldkamers 7 
dzz: bedankt voor het aanbod maar alles is ingevuld door 
Amsterdam. Alle mwd. 17.16: MCU zijn dzz gecancelled.
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Datum J.l-jui*2000
Bladnr 154

uiii
Rapport dossier/melding/activiteit

^ M W4*U M ▲

In Telefoon
8I5Te
Reg. pol 
Drenthe
*********************************************************

Afgedaan 51031*T Activiteit :
RID Rotterdam

19-mei-2000 20:56 RID evaluatte Turkse objecten ivm drelging 
16.20 melding door Turkse consul bij RID 
d22: er wordt geTECCED.
^ In Telefoon
ffg'Zal
RID
Rotterdam
*********************************************************

*T Activitelt : Afgedaan 51032
MIN BZK

19-mei-2000 20:41 Min. Vries/chauffeur 20 mei 1100 VT ? 
evt. VT voor 20 mei op het genm.huis voor het ophalen van 
de minister.

j, VT is niet aan de orde. 
In Telefoon

20.30: ^ ^

10Te
Min. de Vries
*************************»*********»***»»***»*********ir**

•T Activiteit : Afgedaan 51033
DJZ

l9-mei-2000 20:40 DJZ ivm dzz: MID advies )
dz2: verkeerd opgepiept, iloTg 
ambtenaar op en laat het NCC bellen.
^ In Telefoon

; piept betrokkene MID

jfO'l'e;
DJZ'
Ministerie van Defensie

l:d

Afgedaan*T Activiteit : 51034
DGOOV

19-mei-2000 20:11 DGOOV kgg VRT woning rCTZr^ 
dreigtel.

mr 1

3 n. a . V.

^ In Telefoonc

DG
DGOOV

Afgedaan*T Activiteit : 51035
CdK Drenthe
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Datum ll-jul'2000
Bladnr 155

v.w>^^ui.iictLxe ueauruin
Rapport dossier/melding/activiteit

w 4.

19-mei-2000 20:08 CdK Drenthe bijstand Esnchede 
12.43: d2Z; MCU/MK med. + vraag reden pel. 2B/5. 
Motorrijders voor 20/5 kunnen ze niet leveren.
13.50: 3 motorren niet door N-H, 2 pel. ME op 28/5 niet/ 
MCU wordt bekekenn
15.40: acc. voor x aantal MCU’s.
(later ingetrokken door NCC wegens Amsterdam)

uit Telefoon&

jOie j

CdK
Drenthe****«»*»*****fr*tk****************************#**********«*

51036•T Activiteit ; Afgedaan
Koord-Holland

19-mei-2000 19:53 CdK N-H dzz bijstandsaanvr. Enschede 
dzz: 12.20 div ond. aangevraagd MCU, MK + motorrijders 
aangevraagd.
CdK; overnachting MCO mw. ?
dzz; bij navraag PCC OV, ovrenachting kan.
: ^ riij 28/5 geen pel. beschikbaar. 20/5 1400-2300 
wellicht 3 motorrijders, MCO ndw. is er overnachting ?
13.40: 3 motorrijders acc. door Goois vechtstreek. dzz:
MCO, overnachtingen zijn acc.
16,30 : a'dam ievert alle MCU diensten 20-24 mei, evt. 22/5 
en 23/5 een probleem.
dzz; zal alle diensten van Drenthe zal ik afbellen.

In Telefoon
—1 ,_____Kabinet

Koord-Hoiland, provincie

*T Activiteit : Afgedaan 51037
Haaglanden

19-mei-2000 19:40 Kaagl, VT MP Kok/zlj kunnen niet leveren. 
16.30 Torentje ivm Enschede 19 mei.

-1 In Telefoon
jHaaglanden

oz
19-mel-2000 18:59 dzz VT gevraagd voor MP Kok 16.30 
Torentje 5599
en dan naar MKV. ivm Enschede. Haaglanden belt terug, 

In Telefoonfe e::
TOTe
OZ
Haaglanden
*********************************************************

Afgedaan» T Activiteit : 51038
BuZa

19-mei-2000 18:57 BuiZa VT van Aartsen voor Enschede
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Datum ll-jul-2000
Bladnr 156

hationaai Coorainatie Centrum
Rapport dossier/melding/activiteit

ipv 12.15 is het 11.45 vanaf de Japanse amb. naar vliegveld 
Twente. 
dzz aan KLPD/MO om 9.15 doorgg. 

In Telefoon&

me '(
Seer.
BuiZa

51039*T Activiteit : Afgedaan
Zuid-Holland

19-mei-2000 17:10 ZH: verzoek motorrijders 
21/5 06.00 -15.00 uur.
Verzoek bij Rotterdam te informeren of zij 

Uit Telefoon

voor Enschede
kunnen leveren.

agTe
ZH
Kab CdK

*T Activiteit ; Afgedaan 51040
Div.Mobiliteit

19-mei-2000 16:52 DM; kunnen niet leveren 2 motorrijders 
voor 21/5 06.00
is aan ^________
anderen gezocht. is uitgezet bij NBr,

15.00 uur.
j kgg kunnen niet leveren. worden

In Telefoonn T
m.e I

mer~~\

3L

DM
DM

Afgedaan 51041"T Activiteit ;
CRI
Terugkopp.
19-mei-2000 12:43 Treugkoppeling CRI stille tocht Enschede. 
jUj kan zich gezien de waardigheid van vorige stille 
tochten moeilijk lets voorstellen maar de maatregelen 
lijken wel goed. Overigens geeh concrete informatie

j In Telefoon

CRI

*T Activiteit : Afgedaan 51042
RID

19-mei-2000 11:18 RID Twente: aantal ondersteunende 
mutaties voor mogelijke dreiging burg. Enschede.
Burg, vordt momenteel beveiligd door de leden van een 
Arrestatie-eenheid van de regiopolitie Twente.
stukken gefaxt aan TEC leden.

In Telefoon
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Hationaal Codrdinatie Centrum
Rapport dossier/melding/activiteit

Datum ll-jul-2000
Bladnr 158

Afgedaan 12-jun-2000Melding : 9048
Berichten 22 mel 2000
ONDERSTAANDE BERICHTEN VAN 22 MEI 2000

Afgedaan 51043*T Activiteit :
Friesland

22-tnei-2000 16:34 Friesland/verzoek voorgelegd om een 
peloton ME voor 26/5 6-14 of 23-7
^ zal hierover terugbellen.

In Telefoon

kabinet
Friesland****»****•»**■**♦*******•***»***•****»**♦**•*••**»♦*******

51044Afgedaan*T Activiteit :
Gelderland

22-mei-2000 16:23 Geld./aanvraag voertuigen tbv EURO 2000 
Geld.Midden
Dzz aan gegev en.

In Telefoon^5^1 i

Politic Gelderland Midden 
Gelderland*********************************************************

*T Activiteit : Afgedaan 51045
Drenthe

22-mei-2000 16:11 Drenthe/dzz kgg ruil met Brabant accoord 
voor 31-5
Brabant draait 6-14 en Drenthe 22-06

In Telefoon
m;aDinef~~^
Drenthe****«*********«**«>**••****«•«•****##*****«**«#****«**•*«**
22-mei-2000 10:09 CdJ Dr. inzet bijstadn Enschede 20 en 31 
tnei
28/5 kan Drenthe niet leveren en 31 raei alleen de 
middagdienst. cvoor 1000 kunnne zij geen dient draaine ivra 
arbeidstijdenwet.

"n 111 Telefoon
i’---^

cm
Drenthe
»•••••»»*•*•**»*****•»•■***♦****♦•*********•***«*****•*•**
22-mei-2000 09:41 Drenthe/verzoek leveren bijstand peloton 
ME 28/5
Belt hierover terug

In Telefoon

aSinet^
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Datum ll-jul-2000
Bladnr 159

N’acionaai Co6>rdinatie Centrum
Rapport dossier/melding/activiteit

Drenthe************«*#*****•*****•*•****•••«««*•««•«•*•*•••••***

51046•T Activiteit ; Afgedaan
Noord'brabant

22-mei-2000 16:07 N’Brabant/ verzoek voorgelegd rullen 
dienst met Drenthe op 31/5
Verzoek voorgelegd mbt ruil met Drenthe. Is accoord vwb 
Brabant.

In Telefoon1*^

kabinet
Brabant*********************************************************

Afgedaan 51047*I Activiteit ;
Moord-Hoiland

22-mei-2000 11:32 LCZ/verzoek leveren bew.container tbv 2e 
gebouw ICTY Eisenhowerlaan
nemen morgen contact op met Haaglanden ^ f--- )

In Telefoon

LCZ*********************************************************
22-mGi-2000 11:34 CdK N-H geen railing voor 31 mei 
Kennemerland, dus Kenemeeland kan geen 0600-1400 draaien.

In Telefoon^ a

CdK
-N-H*********************************************************
22-mei-2000 11:08 Noord-Holland/verzoek ruilen dienst 31/5 
met drente 6-14.00 uur
Zoekt dit uit en belt zsm terug. 

In Telefoon
110.2,9 . ,'1 rKabinet
Kab. provincie Noord-Holland**^******ft*-»«#****««**-****«-**«****#1k*«******«-*«*****««***

*T Activiteit : Afgedaan 51048
Haaglanden

22-mei-2000 11:19 Haagl/verzoek afspraak Bew.container 2e 
gebouw ICTY Eisenhowerlaan
& laten bellen door LCZ mbt leveren
bew.container morgen 23/5 aan de Eisenhouwerlaan
Dzz LCZ gel'nformeerd,

ifg:2~9---1
BOB
Haaglanden

in Telefoon
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Datum ll-jul-2000
Bladnr 160

Kationaai Coordinatie centrum
Rapport dossier/melding/activiteit

*********************************************************

51049*T Activiteit : Afgedaan
VROM

22-met-2000 11:18 beschermende uitrusting enschede
^ raeldt dat hem ter kennis is gekomen dat nog^e^s KXpd zonder de door de arbeidslnspectie vereiste 
uitrusting in binnenste ring werkt. eea in aansluiting op 
wat donderdag ter sprake kwam is dit nog steeds niet goed, 
want arbeidsinspectie heeft geen ontheffing oid gegeven. 
Inmiddels is ook asbest daadwerkelijkaangetroffen, 
lorn 1®^*} BOK io (aIs werkgever) op de hoogtegest^'d ^----^ ugjj verzocht dit zsm kort te sluiten
ivm pltcKt als werkgever en evt. claims, 

vervolgens met |]^ contact laten opnemen.
In TelefoonL

VROM••»••»•••*«•*•••*****•»»*****♦********»•«****•***********

»T Activiteit ; Afgedaan 51050
BuZa

22-mei*2000 10:25 BuiZa blijk v medeleven Baden-Wuerttemberg

In Fax
ycrsT—1
BuiZa
BulZa
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Datum ll-jul-2000
Bladnr 161

^ j. uxiio wxcf u L. 1. Ulll
Rapport dossler/melding/activiteit

9049 12-jun-2000Melding : Afgedaan* *

Berichten 24 mei 2000
Onderstaand berichten van 24 mei 2000

51052*T Activiteit : Afgedaan
BC

24-mei-2000 17:47 23-mei-2000 17:41 BC doorbellen afz. 
bijstand HE Enschede
zie bericht onder: N-K en Z*H zijn geinformeerd.
23-mei-2000 17:33 CdK Ov, afzeggen bijstand ME vanaf 23 mei
dienstverbanden 2200-0600:
23 mei NH-N
24 mei ZHZ
25 mei Utrecht
26 mei Roterdam
27 mei H-M
29 mei GooisVechtstreek
30 mei Limb-M
31 mei Br-N
1 juni Utrecht
2 juni Rotterdam
Komen te vervallen, aangepast op het excel rooster en voor

en CdK Z-H doorgegeven.
28 mei: 2300-0700 Kmar komt te vervallen.

lO-riaCdK N-H , f

verder graag voor 28 mei het dienstverband 2300-0700 door 
Amstelland laten opvullen, dit doorg. aan

In Telefoon& L

^ In Mondeling
be
div
div
*****»**r***********»*******t*»*t**********************it»

Afgedaan•T Activiteit : 51053
Utrecht

24-mei-2000 17:18 Utrecht/ Enschede: acc met bijstand 
Meldkaraerpersoneel t/m 31 mei 07.00h

r~—In Telefoon
iro~:2.9----- i
Utrecht
*»************»****ii******t****-**tt»*r***********t**^**lt»

*T Activiteit : Afgedaan 51054
Flevoland

24-mei-2000 16:45 Flevoland/accoord verzoek hondengeleiders 
27 en 28/5 van 0700-1400 en 1400-2200 hondengeleider

In Telefoon

Ka&inet 
Flevoland provincie
**********************************************************
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Datum ll-jul-2000
Bladnr 162

uauioiiaai, cooraiiiatie Centrum
Rapport dossier/melding/activiteit

51055*T Activiteit ; Afgedaan
Onderzoekcle

24-mei-2000 14:59 onderzoek cie Costing
tbv cie Costing is een jfSfT

die zich morgen zal verstaan met [lo^ r"-"! r— ~ 
‘5e^£“CAOP over oa de eisen die aan de huisvesting raoeten 
worden gesteld.
De cie Costing zal op twee lokaties gaan werken: CACP Den 
Haag en een nader te bepalen lokatie in Enschede.
Met afgesproken dat hij met over de werkwijzezal spreken. Indien daaruit vragen^omen vwb 
documentopslag, afluisteren, fysieke toegang etc zal hij 
ons bellen.

meldde dat het CAOP-gebouw regelmatig door BVD 
Kkenen wordt ivm gevoelige zaken die daar besproken worden 
(taxi's, Sebrenica etc.) en derhalve goed beveiligd is.
Hij heeft ook contact met BVD.
Met hem afgesproken dat er geen handtekening onder een 

huurcontract in Enschede komt voordat zeker is dat het 
gebouw aan de eisen voldoet (vgl [

aangewezen jiaS'n
) van

•

^ In Telefoon
a6 Z.e 1

CACP
*****t*****1t****t*****t*t********t*trtr**tw***t»***********

Afgedaan•T Activiteit : 51056
DCBC

24-mei'2000 11:31 DCBC/dzz navraag gedaan oratrent bijstand 
Enschede cf aanvraag 23/5
Bijstand zal in worden voorzien.

In Telefoon
iaz.e ~ \
DCBC
Defensie
t********************************************************

*T Activiteit : Afgedaan 51057
Noord-Holland

24-mei-2000 09:15 Koord-Holland/dzz kgg 28/5 was bekend 
niet mogelijk leveren ME

In Telefoon

kabinet CdK 
Koord-Holland
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Datum ll-jul-2000
Biadnr 163

:.cii.i.ondai '-ooraiiiatie centrum
Rapport dossier/melding/activiteit

9050 12-jun-2000AfgedaanMelding :
Berichten 25 mei 2000 
Onderstaand berichten 25 mei 2000

51058Afgedaan*T Activiteit :
Limburg

25-mei-2000 15:53 Limburg/dzz kgg wijziging ME 28/5 
0600-1400 in 0800-1800

—} In Telefoon

Chef kabinet 
Limburg*********************************************************
25-mei-2000 15:44 Limburg/verzoek sectie ME 27/5 1500-23-00 
en pel ME 28/5 0600-1400

In Telefoonilt]
• t

Chef kabinet 
Limburg
t*********************************************^**********

♦T Activiteit : Afgedaan 51059
Friesland

25-mei-2000 14:50 Friesland/verzoek hondengeleider 27/5 
7-1400 en 1400-2200

heeft de ME coordinator verzocht ora zsm 
terug te melden of eea mogelijk is.^ [.’Ll:*

In Telefoon£

Mlinet C^K 
Friesland*********************************************************

AfgedaanActiviteit : 51060
vws

25-mei-2000 12:11 VWS verz. aan defensie iv,m Bev. 
onderzoek Enschede

lievolki
vws te Enschede.

ngsonderzoek te starten 31 mei, le dag 
cyclus van 3 dagen, met 3 maal 3 dagdelen voor het afnemen 
van bloed en urine van bewoners uit het getroffen gebied in 
de zogcnaamde Schuttenring. plus alle hulpverleners die de 
le 24 uur na explosie hebben geholpen in het gebeid, 
schuttenring ?????
Defensie hulp nodig:

[tbv eeri

-kantine Koboskoop, net buiten vliegbasis Twente, (kantien 
Euidkant 7) waar met behulp van de nodige mil. (ca. 30 man) 
in een zogenaamd carousel systeem 1) registratie 2) 
instructie (doel./noodzaak) 3) ruimte voor 
enqueteformulieren 
- 30 mei proefdraaien
De mensen worden aangevoerd in een pendelsysteem door 
stadsbussen naar vliegbasis Twente, waar ze enigzins 
versperid moeten worden.
Svp speed !! ! Het schijnt tussen "" 
tijdens een borrel al besproken te zijn ?
dzz: we doen ons best I

en fgx? y V

MBSARP1012



Datum ll-3ul*2000
Bladnr 164

ivi.'.oai. i_uui.uiiiaLie (.entrum
Rapport dossier/melding/activiteit

In Telefoon&
t5;2~B
vws
vws•*»*•*«****•*•**♦*•»***********«****»**********•*•*******

Afgedaan*T Activiteit : 51061
Noord-Holland

25-mei-2000 11:46 CdK N-H geen sectle ME/hondengeleiders 20
mei Enschede
dit ivm Ned.-Roemenid

In Telefoon]

ka&Ine^r^
Noord-Kolland, provincie4*#************«********************************«********

r

25-mei'2000 10:53 N-K/verzoek sectie ME 27/5 15-2300 en 
hondengeleider 700-1400 en 1400-2200
Belt hierover terug

In Telefoon

Kabinet
Noord-Holland/ provincie
**i>*1,*irt*1i*i,******1r*******1i***************i,1r*******1Hi»*il1i

Afgedaan 51062•T Activiteit :
Flevoland

25-mei-2000 10:32 Flevoland/hondengeleiders op 26/5 
geregeld 27 mei niet mogelijk
Dzz fax ontvangen 27 mei niet mogelijk ivm voetbalwedstrijd 
Urk-Katwijk
^^^^1 In Telefoon

Nalblnet 
Flevoland provincie*********************************************************

•T Activiteit : Afgedaan 51063
Noord-Brabant

25-mei-2000 09:05 Brabant/navraag omtrent afbouw inset HE 
pelotons Enschede
Dzz medegedeeld dat vooralsnog niet is besloten om de 
maatregelen te reduceren.
Indien dit het geval is zal tijdig worden 
geinformeerd.(min,24 uur van tevoren.)

In TelefoonIZa
iro^l!----"-I
kabinet CdK
Brabant
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UCILUIII X1-JUJ.*^UUU
Bladnr 165

C'Jk Uill
Rapport dossier/melding/actlviteit

12-jun-20009051Melding ; Afgedaan* *

Bericht 26 mel
26-mei-2000 10:06 Cdk Limburg/ Enschede:bijstand op 27 en 
28 mel

) geeft aan dat Limburg bijstand kan leveren
aan Enschede in de vorm van;
- 1 sie ME 27 mei, 15/23h uit Limb. Moord
- 1 pel ME 28 mei, 08/18h uit Limb. Zuid
Er is nog onduidelijkheid over de inzet van Limburg Zuid. 
ME cottrdinator Zuid zal congact opnemen met 3

' I In Telefoon
' ) C.

Kablhet
Limburg provincie**»*••**•**•**«******«**************••***•*•«*******•****

Niet van toepassing»T Activiteit ; 51177
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aacum ii-^u-i-'^OUO 
Bladnr 166

X liS u UtiiiLlUin
Rapport dossler/meLding/actlviteit
4*a w • vi^aa a.

Melding : 9071 14 • jun-2000Afgedaan• *

Aanvraag EOCKL

51217•T Actlviteit : Afgedaan
Kabinet Overijssel 
Cdk + mobiel nummer
14-jun-2000 16:43 Oversijssel; Informeert naar de gevraagde 
steunverlening van EOCKL ten behoeve van Enschede 
Morgenochtend 15 juni 2000 
Heeft nog niets van NCC vernomen.
Wij gaan informeren

In Telefoon
&Kabinet 

Overijssel provincie
***t**tr********1r************»****»t**»*****»**1Hr**»ir***ir*

14-jun-2000 20:00 Overijssel: Is bereikbaar onder zijn 
Riobiel nummer
M 0 c

^ In Telefoonu,-

&.2,eKabinet 
Overijssel provincie******<*•**•••**•«*****•»**•«*••****************•****•***

•T Activiteit : 51218Afgedaan
DCBC
EOCKL
14-jun-2000 17:01 DCBC: Aanvraag ECOKL 
Datum
14■juni 2000
InlichtingeniTOZe

i
Blad 
1 van 2
Bezoekadres 
Schedeldoekshaven 200 
2511 EZ Den Haag
Postadres 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag 
DCBC,T.a.v. ^ 
Aantal pagina^s incl. dit blad: 5

Fax Onderwerp
EOCKL

Namens de Commissaris van de Koningin in de provincie 
Overijssel verzoek ik u het EOCKL beschikbaar te stellen 
ten behoeve van het ruimen van vuurwerkrestanten in 
Enschede.
Periode
- 7 werkdagen te beginnen van 15 juni 2000

Ik verzoek u de bijbehorende aanvraag in te willigen in het 
kader van steunverlening in het openbaar belang.

MBSARP1012



Datum ll-jul-2000
Bladnr 167

i.a'i-ia.’jaoi cooiuinatie Centrum
Rapport dossier/melding/activiteit

(

Verzendlijst:
: Kinisterie van Defensie, t.a.v. het DCBC/Aan 1—

D g ^3L3ur>.CM=JCJCg
Via : Hoofd Operationeel Centrum NCC

: Kabinet CdK Overijssel 
T.a.v. ^

I .a.a.

Uit Fax
Betrokkenen

****»**********ttt****»»**t,*t**tttt,»ii*tt***ii»t**»t*»»i,t*i,
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Datum ll-jul-;2000
Bladnr 168

Nationaai Cobrdinatie Centrum
Rapport dossier/melding/activiteit

Melding : Openstaand 9249 11-jul-2000• «

formalisatle bljstand algemeen
11-jul-2000 09:27 CdK N-H stand v zaken fomalisatie 
Enschede ?
Cdk wordt gebeld door politieregio’s hoe het zlt met de 
formalisatle van bijstand Enschede, dzz; ik dacht dat dat 
al geformallseerd was. Ga het na.

In Telefoon
^0 sre 1
CdK
Noord_Holland
• *****»»*»*t»f*»»1t******tiH,t,***»»**1,***t***»****»»*1HH,*t

•T Activiteit : In behandeling 52435
NCC
formalisatle: aanvragen bij OV
ll-jul-2000 10:58 NCC bij porv. Overijssel navragen 
fetij; provincle Overijssel zou een overzicht aan NCC 
zenden met daarin het totaal overzicht wat er aan bijstand 
is aangevraagd. Dit zou het NCC dan kunnen formalisereh. 
Tot nu toe nog geen overzicht ontvangen. Dt nav de vraag 
van de provincie N-H.
& 3 In Intern

oz
NCC

MBSARP1012
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\ jQurmal inut Enschede

ONZE LOKATIE IS BIJ OPEL DEALER Roeloffeen. aan de
Hengelosestraat / hoek Boddekampsinyei. Aanri jden via de afelag r
Enschede-West.

zaterdag
13mei2000

16.30 Info via AICP over grote brand te Enschede

[10 2.6^ BBC meld onderweg te zijn naar Enschede. Zal info 
vetstreRKen zo gauw meer bekend is.

16.35

17.15 Via AICP verzoek voor inzet MCU
besloten om ook de VRU versneld af te bouwen en mee te laten gaan naar

was van Driebergen onderweg imarEnschede. |10.2.6 
Deelen). '

17.45 Met begeleiding MO vertrokken naar En^hede. Tevens twee mensen van 
AICP meegenomen.___________ ____________________—,
10.2.6

mtussen ook||Cl .2.0 
i10.2.6| ^ k^enmllteWfleh

[10.2.6] voor info. Geeft aan ook naar En^hede te komen.

op de hoogte gebracht Gevraagd om

17.50

|T0r2.6 Deelt mede in Deventer te zijn. Gevraagd richting
rijRswegX^Komen, zodat ik hem op kan pakken en me te gaan naar 
Enschede.

17.55

18.45 Met enig zoeken ter plaatse. Lokatie Hengelosingel hoek 
Boddekampstraat, ter hoogte van garage Roelofsen.

19.00 MCU operadoneel echter nog geen personeel aanwezig. Hoofd 
meldkamer Enschede belt enige afspraken gemaakt. [10,2.6

[10.2.6 ][10.2.6 ’ vraagt om extra
poTtdlbbnsrinloTn~Dnebergen zegt dat er nog eker 100 portofoons in 
Driebergen zijn. Verzoek DAF 65 te laten komen met alle verb. Materiaal 
wat in Driebergen aanwezig is.

19.15

^ belt voor info was door^^^ gebeld. Wist nog niets. Zou joumaal 
idjKen voor info en dan naar t^ebergen gaan.
TO.219.20

10.2,6| plaatse19.30

20.30 Bezetting vanuit R^o aanwezig in MCU
Blijkt dat er nog veel a&temming nopdzakelijk is. Men zal trachten Cdt. 
Brandweer en medisch leider in het MCU te krijgen.
Inmiddels goede beelden van de Tele Heli. e.e.a. ziet er verschrikkeiijk
uit.
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zuUen DAF 65 laden. komt dan naar20.30 en^0.2.e|10.2.e
uliscneae. __
Inmiddels was RIT gealanneerd.jtO‘,2 © 
naar VUegbasls Twente brengenTZrf^fllen met overig RITpeisoneel 
onder begeieiding van MO om 21.00 uur vertrekken vanuit Oriebergen.

zullen RTF containers

i0.2e| meldt dat zij aanrijdend zijn.21.00

Oveiieg met cdt brandw^, medisch leider en operationeel cdt politie. 
Worden enkele afspraken gemaakt ta.v. commandovoering. VC’s 
brandwea* en CPA komen naast MCU te staan.

21.30

22.00 PTT aanwezig voor het aanleggen tel. Lijnen. Tevens verzocht voor een 
ISDN lijn. Dit voor beeldoverdracht naar o.a. NCC.

22.00 Verzoekt H 0.2.6 overbrengen van nog enkele sectietafels
en andere matenalenTp^ met laten bellen. zal zorg dragen dat 
materiaal op vliegbasi^Twente komt
Tevens verzocht te zorgen dat de hoogwerker met licht naar Enschede
komt

kan geen chauffeur meer vinden voor hoogwericCT en vrachtwagen
met materiaal RIT. 10.2.© komt meeen[^zal zelf
hoogwerker meenemem

22.15

flOXe bij MCU.22.30

Samen met aflossing goegeld ta.v AV , TL en co’s. Voorlopig tot 
maand^morgeit e.e.a. door ge&xt naar Driebergen.

22.45

Aflossing AICP ter plaatse.1^2 .©23.00

|i0.2.ej na wat moeite ter plaatse.23.30

Zondag 
14 mei 2000

TOXehuis.gblijft00.30 10.2.8 _
Dnenergen. Voor MCCTblyfl [10,2.ej

komt vanuitnaar en

00.45 [10.2.8 vertrekken richting huis.

Regio komt potto’s halen. regelt e.e.a.01.00

01.00 Tel. lijnen aangesloten. ISDN lijn naar VRU

01.15 VC’s CPA en Brandweer bij MCU. Vooraen van tel. lijnen en 
videobeelden.
FTCTZe
constant personeelslid AICP in/bij MCU

01.30 (AICP) retour. AICP heeft aflossing goegeld. Er is
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BBC\\0.2.& }vraagtofwij nog vanuitBunnik AMenPM
fonniui^nlainnen brengen naar Enschede. In overleg met doen 
wij dit niet Mensen die er nog zijn/waten op riist laten gaanT^tj zuUen 
zelf trachten de formulieren in Bunnik op te halen.

02.00

02.15 Porto's aan regio uitgeleverd. Totaal 100 stuks 450 MHz.

}10.2.6 |10.2.6 verzoekt om verb. Middelen t.b.v.
Ki iTMeB^l graag 20 portd’s voor onderling contact. !70 MHz. Door 
j10.2.e klaar laten maken.
j evens verzocht hij om de bergings container naar de PD te brengen. He, 
er op gewezen, dat[10.2.6- Ook vrachtwagen rijbewijs heeft. Zal dit 
regelen.

02.40

Door een kiein ongelukje [1lD..2.e~] naar Eerste Hulp plaatselijk 
ziekenhuis voor behandeling van een hoofdwondje. Bleek mee te valien. 
Hoefde niet gehecht te worden.

02.50

Contact gehad met Crisis-centrum, {10.2.603.00

I ophet
Opbouwontvangst-postbeeldenPLD-Heli. 10.2 6 
opbouwen. Contact persoon voor opbouw isH 0.2.6 
gemeente huis.

aan

In opdracht van 10.2.6^ heeft j10.2v6 
KPB'Broadcast een straalverbinding wordF^regeld tussen Enschede en 
in eerste aanleg Driebergen.

03.05 geregeld dat vannacht door

In Enschede is contac^rsoon. In Driebergen is alles gereed voor de 
aansluiting (geregeld door [10.2.6

is contact persoon voor de laalste hand in Driebergen.
'(ji afgeregeld met de AICP, zodat KPN de afbouw kan
re^ien.)

is om 09.30 uur aanwezig, zodat ora 10.00 uur de verbinding 
"staat”.

10.2.0
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In Enschede is tevens een !SDN*Iijn beschildmr (128 K) en voor nood 
een Inniarsat (65 K). Beide voorzieningen komen uit in de VRU en zijn 
inmiddels getest.

03.10

Dus in eerste aanleg gebniik maken van:
1) Straalverbinding KPN
2) ISDN 128 K
3) Inmarsat 65 K.

Via Driebergen is een ster-netwerk mogelijk via ISDN. Voldoende ISDN- 
lijnen geregeld aldaar + voldoende ADPRO’s.

^0.2.8 ^verzoektom06.00uureen DTOO-cam^aman 
c^inicOaar te hebben, om met een bergingsteam van het RTF, de wijk in 
te gaan. I.o.m..j10.2.8 |zal verm, p^dit gaandoen, met als
buddy........... j10.2 .erkomt om 10.00 uur om deze taak over te nmen.
Afspraak gemaaktTOb.OO uur verzamelpunt Bergingsteam RTT: 
Rijksmuseum, van daar uit wordt gestart.

04.15

110.2.8

04.20 KPN-Broadcast meldt zich bij MCU en bespreekt een plek vlak bij de 
VRU, teneinde signaal over te nemen en weg te zenden viajl O^^g.

Gebeld met |^0.2.^. Hij stuuit 2 TT-ers om te assisteren bij de opnames 
in het rampge^^

05,00

06.05 (RTT) vraagt om extra wegwerpoveralls (veel). Moeten van 
de^sterimg ohder het zwarte zeil komen.
Getracht wordt, dit te regelen via de aflossing van 10.00 uur.

metpo.2,^ aanwezigbij het vertrekpunt Bergingsteam(RIT) 
enlSeett nog niemand gezien. ^ 0112.8 d® briefing m^enoeg
afgelopen is en men tegen 06.301uiFbij~het Rijksmuseum zal zijn.

06.10

Rit ontmoet, {1^012:6Met hem afgesproken dat indien er iets te 
filmen is wij opgeroepen worden op kanaal 101 in de 170 MHz. Onze 
roepnaam is DTOO.

07.00

] is op de DTOO. Hij komt met [10.2.8 
E^cfiecie'Qitrte ondersteunen bij het filmm t.b.v RfT
fro2.807.10 .naar

Melden zich bij 2 STO-coUega’s van de regio Twente. Zij zijn 
gevraagd, om aanvankelijk video-opnamen te maken t.b.v. het R.B.T, Dit 
is echter afgehouden en nu beschikbaar ter aanvulling Lb.v. het RTT. Dus 
in feite een tweede koppel naast DTOO. Zij zijn via ons te bereiken n.1.:

. Aan het RIT wordt doorgegeven dat aj

07.55

8
evt. over iiodeo-t^ms kunnen beschikken.

Komenj10.2.808.00 aan op lokatie Enschede.
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1 belt en vraagt om de dactyphone uit de stellingen ia Biumik.pra2.e _____ ,
snefp]0.2.IgebelddiejuistinBunnikaankwam.Dezebrengtde 
goederen re^tsS^ics naar de RlT-container bij de lokatie Rijksmuseum, 
enkele honderden meters van de MCU.

08.40

geefl aan, dat hij samen met mee is met het RIT naar 
Wtink:^ (het centrum van de explos^TZij zitten direct aan de cdt RTF 
geplakt en worden daardoor zeer direct aangestuurd. Althans dat werd 
gedacht. Blijkt dat er geen gebruik van werd gemaakt of zelfs vergeten. 
Maar dit werd niet naar de jongens gecommuniceerd. Kortom enige 
irritatie. Naar leiding RIT g^mmuniceerd en jaweU om 11.00 uur
werdenP|0.2.e

‘de09.50

ingezet.

09.50 Het operationeel commando verzoekt de inzet van de MBU. Gebleken is, 
dat er briefings worden gehouden met een fors aantal mensem waardoor 
regdmatig de broodnodige rust in de MCU wordt verstoord. (10.2.6 

I dragen zorg voor de komst van de MBU naar Ensch^e

Belt p[^0.2.6 ^ en verzoekt namens het RIT om de oranje tnancards
met ^hragen. (jcKgd dat wij er geen schr^en bij hebben en tevens dat 
als het op dat moment niet meer d.m.v. de aflossingsploeg of MBU- 
transport te realiseren is, het voorlopig over is. Dit werd begrepen.

11.00

is afgelost; [1^2.6] is aanspreekpunt, als j10 2.6ffme11.15
n

gaan naar huis afgelost door [10.2.© •(10.2 611.30

(10 2y6 I van dierenambulance Utrecht meld bij P-^ ®j(i.v.m. verg. 
beleicOTlat er geen kat is gevondcn in perceel 141 IWenerweg.
Dit doorgegeven aan [To72,6 I-

12.00

1T0!^ 6 1 op verzoek van RIT gegaan naar de lokatie Tollestraat
V iOeo opnames gemaakt te weten le lokatie restant stoffelijk overschot, 
2e lokatie vermoedelijk brandweeiman, lichaam SO totaal 
gefragmenteerd, wel persluchthouder aangetroffen. 3e lokatie ook 
vermoedelijk brandweeiman, SO was ten tijde van filmen al in body bag 
gedaan. Op deze lokatie werd tevens persluchtfles + gelaatsmasker 
aangetroffen. 4e Lokatie betreft woning nr 20 aan de Renbaanstraat 
achterzijde woning in douche gedeelte SO van minimaal 1 volwassrae en 
2 kinderen.

12.00/12.45

12.40 uur 10.2.S ter plaatse.

Reden is, datbelt dat de PBCG 2 naar Enschede komt 
men m Driebergen kan zien waar men zich bevindt^ordt gebracht door

13.15 voor

|T0.2.e
Tevens is men van plan een vaste camera positie in het gebied te maken 
met en verbinding naar Driebergen.
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MBU ter plaatse. Opgesteld en opgebouwd naast MCU 
RTF ge'informeerd over de aankomst van de berging brancards

13.17

13.43 }10.2.e gaan naar PD.

13.43 Briefing Brandweer:
Probleem met watenvinning, waterbedrijf wil afsluiten om druk in stad 
goed te krijgen. Tegengehouden door cdt BRW. Men zoekt altematieven. 
Openbare teiefoonproblemen. KPN probeert om 16:00 uur een Hotteam te 
Zwolle in orde te hebben.
Brandweer gaat uit van afiossing voor 3 dagen. Cdtn blijven dezelfde 
personen.
Luchtruim blijft gesloten totdat alle slachtofiers geruimd zijn.
Ruiming Roomweg volop in gang.
Zuidelijk deei PD stabiele situatie, noord nog kleine brandjes met 
prioriteit voor de Grolsch.
Hondenteams teruggetrokken.
Volop asbest aanwezig in binnenring. Bij vegen nat houden en 
werken met kapjes. Asbest gemeten tot N^verdal, persbericbt wordt 
verzorgt.

13.45 fm:Te gaan wederom naar PD voor video opnames.

Bericht van
In pers kwanTbericht over gehoorde klopsignalen. Hierop BZ 
I D opgeroepen.
[10.2.6 ] Heeft tussentijds bericht nagetrokken bij Alg.Co. Bleekniet 
waar te ajn. Inzet BZ weer afgeblazen.

14.15

f:

Beelden in Driebergen zijn goed. Worden ontvangen in zowel gebouw M 
als bij AGO. Bij AGO staat Quad beeld, waar alle nodige informatie op 
geprojecteerd wordt. Zo ook de positie van de PBCG 2 die in de loop van 
de dag gebruikt gaat worden.

14.30 CTPI heeft zich verplaatst naar de MBU. Hierdoor ontstaat er een betere 
werksituatie binnen het MCU

14.45 retour DriebergenlO.E.e
15.10 AICP voor afiossing ter plaatst

Belt [10.2,6 j. Met het verzoek aan [10 2 6 » 
banden ter beschikking te stellen. Hij vervoegt zich bij het MCU.

15.10 van de CRI heli

110.2.615.30 in Enschede

Bericht van^.Ze dat er op lokatie 5 (zie vorige mutatie) inmiddels 
totaal 5 SO’s gevonden ajn.
Op lokatie 2 (zie vorige mutatie) zijn totaal 2 SO’s gevonden.

15.35
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Komt collega van TR regie uit naam van 0.2.6 ] CRI.
Was in de veronderstelling, dat wij opname^Mdden van TV beelden. Dit 
was en is niet het geval. Hem verwezen naar de regionale omroep Oost 
De maker van deze opnames was een verslaggever van Radio Oost 
Hij vioeg ook om luchtfoto’s. Tenvijl hij de vraag stelde kwam de PLD 
met de foto’s aanlopen.

15.40

HO.2.6 ] 8^ ®P vericenning voor vaste cameraopstelling, met
bverzfc&ilampterrein. Men had hiervoor een kerktoren op het oog. Kerk 
was gesloten. Van buiten vraren mogelijkheden moeilijk in te schatten. 
Aan de hand van luchtfoto’s kwam men op een flat uit, die op mime 
afstand achter Groisch ligt 
E.e.a. doorge^jioken met commando ter plekke.
Voor de kerk krijgen wij voorlopig geen toestemming, daar deze in het 
afgesloten gebied ligt. Ook toestand kerktoren moest nog bekeken 
worden.
Flat lag in de rook en gezien asbest gevaar lijkt mij dit niet verstandig. 
Mogelijk morgen meermogelij kheden, daar dan de birmen/buitenring 
aangepast gaan worden. p^i^geMormeerd.

16.30

17.00

Centralist AICP [10.2.6 
aflosser en gaat nchtm^Bui^

16.55 heeft e.e.a. overgegeven aan zijn

16.00 Airco vergaderruimte en technische ruimte werken niet meer. Reden 
onbekend kan niet ontdekken wat er mee aan de hand is. 
Vervolgeris"dOirma I.T.C. Coolings bv gebeld, en deze komen in de loop 
van de avond ter plaatse.

16.45 I.T.C. Coolings bv belt temg voor routebeschrijving en komt naar 
Enschede, vomoedelijke aankomsttijd 19:00 uur. Doorgang woidt door 
pile geregeld met alg. cdt

iT0.2.e temg uit binnenring en vliegbasis Twente.17.10

W-2-ej gebeld met volgende informatie:
krroegint op maandag lS/5 om 08.00 uur met zoeken. Dus cameraman 
met TT’er hoevor niet op 06.00 uur hier te zijn.
Vanavond stopt RTF om 20.00 uur. Voorstel om 1^.2.6 
r ~j dan temg te sturen.
PCD“staat stand by op vliegbasis Twente. Vliegt alleen op verzoek. 
Voorstel om maar 1 AV techneut hier naar toe te sturen in plaats van 2. 
fi0.2.ej was in bespreking met |10.2-© 
dbofspreken en belt temg.

17.40

.. Zal e.e.a. met hen

18.20 20x Portofoon MX2000 170 MHz. Welke zijn uitgeleend aan de ME 
Limbui^ Nootd gaan over naar de KMAR op dezelfde post (met 20 
Reserve batterijen)
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18.30 Nogmaals ge^rek met cdL brandweer over e.v. inzet camera c.q. 
warmtebeeld camera. Dit zou moeten gebeuien van de keriOoren van de 
gerefonneerde kerk. Vooral de toren moet eerst bouwkundig 
geinspecteerd worden. Tevens ligt de keik in het gebied, waar bewoners 
c.q. eigenaren nog niet naar de panden tenig mogen.
Verder is de bezetting van de brandweer teruggebracht tot 1 compagnie 
met brandwachttaak. AUes is nu onder controle.

Gesprek met 10.2.6 i.v.m. inzet camera man t.b.v. RTF. Loopt
wat stroef. Er wordFiwimg gevraagd, terwijl men wel graag beelden wil. 
Door kennis van mensen binnen RTF is |ld,2 ej gewoon zijn gang gegaan. 
Voor morgen als [t0.2.-€j hier is ligt dit aiiders. E.e.a. zal vanavond 
doorgesproken woBe

19.00

n.

19.15 Monteurs t.b.v. airco arriveren.

I.v.m- afbouw RIT gaan(i 0 2.619.30 huiswaarts.

20.45 arriveren. Bijgepraat over de situatie.

21.00 Airco MCU weer gerepareerd. Monteurs vcrtrekken.

bij MCU.21.30

flOZe21.35 vertrekt (

aflossing AICP op lokatie [10.2.622.00

Maandag 
15 mei 2000

[10:2:600.05 vertrekt

aflossing AICP op lokatie [10.2.607.00

aflossing TL + Co. 
cameraploeg RFI)

Tevens TT h 0.2.608.00 t.b.v.. 4

08.50 I.o.m. OC wordt de hoogw^er met de verlichtings aanhangwagen. 
meegegeven met [10.2,6

09.15 verzoekt met het oog op het slechter 
wordraSde weer inde'loop van de week, of het RIT kan beschikken over 1 
en iiefst 2 radiobureaucontainers. I.o.m. AvR lijkt dit niet zo’n goed idee. 
De bedoeling is om alle RTT-mensen hierin evt onder te brengen (om 
beurten) om te eten en te rusten. Met 6 man binnen houdt het wel op. 
Geadviseerd om via gemeente Enschede b.v. portocabine te laten komen. 
Wordt aan gewerkt.
Tevens het verzoek op kortere termijn grote en kleine afvalzakken uit de 
stellingen van het RIT mee te laten nemen door onze aflossing. E.e.a. met 

kortgesloten en wordt geregeld.________________________________

10.2.6
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Omstreeks 08.00 uur via Radio 1 vemomen dat de presentatie van video- 
beelden van het ICL.P.D. niet gelukt was. Blijkt dat de PLD beelden aan 
het beleid ter beschikking hebben gesteid, die op bun beuit die beelden 
wilden gebruiken. (lijkt dtis fou^e van of voldoende inzicht bij het beleid)

10.00

Toch ieveit een do'gelijk berichtmogelijk *iniago schade” op. Overigens 
njn dezelfde beelden wel suocesvol uitgezonden via de televisie. Dus een 
gebruikersfout lijkt voor de hand liggend.

Op eigen initiatief (RH) wordt getracht via de pomp-mast VRU “live” 
overzicht beelden te maken. Indien succesvol doorzetten via KPN- 
Broadcast. (Indien tele-heli vliegt krijgt deze piio. De overzichtplaat kan 
dan via de 128 K ISDN.

10.10

N.a.v. bovenstaande contact gehad met Technoteam j10.2.6 |.
Hij is in staat om met het Mosl voeituig naar EnschedeT^komen en 
vanuit de le ring live beelden te verzorgen t.b.v. A.C. en DTOO. Getracht 
moet worden om zonder al te veel problemen het signaal naar de VRU te 
krijgen.
Getracht zal worden e.e.a. te realiseren voor 18.00 uur, zodat de beelden 
tijdig door kuimennaar Driebergen.
Vvk gedaan (BN^OXe) en hoopvol afgesloten.

10.30

11.30 Op verzoek van A.C. heeft PLD een uitgebreide ronde gevlogen met aan 
boord een Off. van de brandweer.

15.00 Door Texaco-tankwagen afgetankt: MBU en VRU. Rekening gaat naar 
Driebergen.

Technoteam(ji 0.2.6 ' |) tp. met[f0.2.6
Q. T.p. de za^ opgebouwdTBleken 2 systemen (MOS^TOO) op 
onderdelen niet geheel op elkaar te passen. Met wat been en weer gerij 
uiteindelijk toch gelukt en net op tijd om 
maken. (18.00 - 18.40) Tevens beeld rampterrein naar AC.

16.00

z’n presentatie compleet te

T0.;2..e| op lokatie

[10.2.6 richting biimenring. Bij technoteam, die werden vergezeld 
aoofr| 0.2,6 _j» Week, dat er verkeerde voedingskabels waren. Na
opger^die'fie^bOen bij DAF 65, Week het nog niet de go^e te zijn, 
f10.2.e|nieuwe voedingskabel gemaakt en is daarna met weer richting 
MOSlI gegaan. Was imniddels 17.45 uur en nog geen beelden. Met 
vereende krachten toch gelukt om beeld richting Driebergen te krijgen. 
Dat was omstreeks 18.15 uur.

16.00

16.15
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19:00 buitenring wordt no opgeheven.
V.w.b. binnenring wordt omstreeks 21 JO uur eon beslissing 
genomen.
Binnenring wordt nu:
Lasondersingel / Deumingerstraat / Roomweg / Nieuwluststraat / 
Kievitstraat / Van Damstraat / Stroinkstraat / Roomweg / 
Schurinksdwarsweg / H3.Blijdensteinlaan.

19.30 goede maaltijd genuttigd.

vertrekt richting huis. Tevens technoteam.19.45

I richting MOSII voor e.v. aansluiting remote bediening 
vanHeTi^era mOS II

20.00

aanwezig MCU20.00
ll0.2,e vertrekken naar huis.

21.00 Remote MOS2 vanaf VRU werkt.

ter plaatse, f\ Q ;2. e . 

f^gaat naar huis.

21.30 gaan naar huis.

21.30

22.30 Camera MOS 11 op warmtebeeld camera ingesteld tevens aggregaat met 
benzine gevuld, was zo goed als l^g.

24.00 ME Drenthe komt portofoons ophalen, stonden klaar in de DAF 65. 
10 potto’s 170 MHz lOx Re^rve batterijen lx Zesvakslader.
De porto’s worden 16/05 bij de MCU weer retour gebracht.

Qinsdag
164)5-2000
06.15 Warmtebeeld camera op MOS II is er mee gestopt, omgezet naar normale 

camera en aggregaat gevuld. Er is weer beeld. Warmtebeeld camera moet 
door de dagploeg nagekeken wordea Benzine voor aggregaat staat achter 
de klep naast de deur van de DAF 65, als trechter wordt de pion achter de 
MCU gebruikt.

ter plaatse bij MCU. (p^^Zelassistentie AV voor07.30
Kir);

op lokatie09.00

2.& of wij er voor willen zoigea dat alle handschoenen die 
in'Bumuk'aanwezig zija naar Hangaar 9 op de vliegbasis Twente 
gebracht kunnen worden. Tevens verzocht of wij willen kijken of 
de koelkast van het RTF nog werkt. Zo Ja, cwkHeze naar Twente brengen. 

'1 gevraagd om e.e.a. te regelen. 

09.15

iXe
!10.2.e
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N.a.v. radio berichten over hulpgeroep in de wijk, geMorxneerd bij O.C. 
Bleek loos alarm. Men vennoedt enkele “grappenmakers”. OC wel c.q. 
wederom op de hoogte gebracht van e.v. mogelijkheden DTOO.

09.15

Binnenring is nog niet gewijzigd. Rond 11.00 uur zal er een kleine 
wijziging komen. Zal doorgegeven worden aan Driebergen.

09.15

belt datjl 0.2.e
Vliegbasis Twente.

09.45 met handschoenen en koelkast op weg gaat naar

Bericht van|i0,2.e » Komen veel materiaal te kort. Dit wordt 
aangeleverd door een leverancier. Gezien weersomstandighedra willen zij 
graag opslag mogelijkheid. Men verzocht om twee radiobuieau 
containers. Lijkt mij niet een hoede oplossing. Containers zijn niet voor 
opslag gemaakt In overleg met komt de nieuwe vrachtwagen naar 
Enschede. Is er gelijk bij afvoer voldoende capaciteit om alles weer mee 
tong te nemen. pp zal zor^ dat vrachtwagen naar Enschede komt.

10.10

10.20 Melden zich mensen van de OR KLPD. Wilden naar RTF. Hen verwezen 
naar vliegbasis Twente, Hangaar 9.

[^■2-eJ belt in, met melding, dat op de hoek van de Renbaanstraat/ 
Koomweg stoffeUjke resten zijn gevonden, Gaat vemwedelijk om I 
persoon. PBCG2 van |10.2.^jraa/ aan.
Tijdstip 10.35 tot 11.05 uur.

10.45

11.30 De overdracht van relevante gegevens dient beschikbaar te zijn. Hiermee 
wordt bedoeld wat de huidige werkaf^raken zijn, waar materiaal 
beschikbaar is of ingezet is, alsmede de technische gegevens van 
apparatuur.
De situatie is nu niet altijd duidelijk, zoals;
- Wat zijn de werkafspraken met het RTT
-Waar zijn de benodigde spullen, zoals camera, porto + frequentie,
PBCG2 (inclusief voeding).

'Instellii^en VRU
-Opstelling MOS-voertuig + technische gegevens.

Het is aan de coordinator om dit te regele'n en de relevante bescheiden in 
de technische ruimte van het MCU op te slaan. Het vervaardigen is aan 
respectievelijk de meirsen van ATOO, Tactisch-team, TL, enz.

ji0.2.ej belt in. Gaat op rust bij RIT container en zet PBCG2 even uit. 
Gpl^atie ROOMWEG PERCEEL 8 C.Q. 10 zijn doorploeg 3.2 3 
bodypacks gevuld en voor onderzoek naar Vliegbasis Twente. 
Bodybag 11 met een botje, bodybag 11 met zand en moetgezee/d 
worden en bodybag 12 met puinresten tevens voor zeving naar 
vliegbasis.
Tijdstip 11.33 tot 11.45 uur.

12.06
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[10.2,e J belt met mededeling om bij te houden wie en >wiimeer met het 
g^i^'binnen gaat. E.e.a. houdt verband met asbest.

12.30

[10.2,^ belt in met mededeling, dat videoploeg naar Hangaar 9 gaat voor 
opnames.

12.45

13.00 Bleek dat aan pel. Limburg Noord 20 porto’s 170 MHz. zijn uitgegeven. 
Bij einde dienst i.o.m. ons overgegeven aan de K.Mar. Helaas uitgegeven 
zonder nummers te noteren. Na de K.Mar zijn wij het spoor bijster. Via 
regio zullen we trachten te achter halen waar ze zijn.

Beltfiro.e
zetten peloton wil met eigen frequenties gaan werken. Is middels MCU 
mogelijk (post 11) met e.v. koppeling naar 170 MHz. Hem toch 
doorverwezen naar Hoofd Meldkamer Twente om e.a formeel af te 
regelen. Over vorenstaande kunnen wij |t 0.2.6 
door de|10.2.^ ’

zal tevens proberen te achto^en waar het K.Mar peloton zijn 
portofoons heeft gelaten na einde dienst (170 MHz. Porto’s DTOO)

14.00 van de Staf K.Mar. Het door de K.Mar hedenavond in te

gebeld worden

fiOXe14.05 hebben materialen en vrachtwagen bij RIT 
ai^leverd en gaan weer richting Driebergen.

de nieuwe binnenting doorgegeven. Tevens gevraagd om bij 
[^te informeren hoe deze met j10.2.6 in Ensdhede zal zijn.

14.20

14.30 naar MOS 11.
Controle voor het opkomende slecht weer en brandstof bijvullen.

te contacten en te v^ 
n kan zij^^® tg^ug dat hij
ai GSM nr. op en proberen zelf te bellen

gevraagd om
H0.2.e
knjgen. G

14.45 en hoe laat hij hier met 
niet te pakken kon

15.15 Bericht K.Mar district GOF, dat het K.Mar peloton de porto’s afgegeven 
had op het HB Enschede, kamer 155

[10.2.6 ] Belt met het verzoek om een kopie van de luchtbwlden te 
maken van de e^e dag. gaat zoeken en zal kopiSren. zal rond 
18.00 uur hier zijn.

15.30

metP-2'®j naar MOS n om nachtcamera te repareren.^OXe16.00

meldt zich bij MCU16.00

op lokatie16.00

W2:e16.50 terug uit gebied. Zijn stand by t.b.v. RIT 
1CI.2.ej^e^ aanvulling ta.v. melding 10.45 uur. Betreft clico met 
^ehsresten.

17.00 rio.2.6 retour. Proberen camera te repareren en e.v. vanavond weer
te plamsen.
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ire:5:5| heeft contact met Korpschef i.v.m. bezoek*10 2.6 
iuet te blijven en gaat stand-by op Schiphol.
Bezoek is verder nog onzeker.

. Heli hoeft17.25

f10.2.6 j ™ vtaag hoe lang het nog dooigaat
Wemmeaeg^Mla,dat deplanningt.a.v. RITtot zaterdag is. Bezettingop 
lokatie blijft gehandhaafd. Mogelijk dat na morgen, de nachtbezetting 
t.a.v. AV kan vervallen. Gewoon van dag tot dag bekijken.
Met[10 2 6 }• zal overlegd worden tAv. inzet cameramens tb.v. RIT.

t.b.v. het evt. bezoek, zal er een band voorgezet worden in de VRU met 
opnames van de eerste avond, waarop zowel normaal beeld als infra rood 
te zien is.

17.25

17.35

19.00 AICP man afgelost

19.00 ^ op lokatie (via Oldenzaal)1.2.6

ffOZe19.15 op lokatie

19.20 mze richting Driebergen

20.00 VOOR EENIEDER DIE DE BINNENRING BimENGAAT IS HET 
VERPUCHTEENMONDKAPTEDRAGEN. VENTILATIE UTTEN 
RAMEN GESLOTEN HOUDEN. VOERTUIGEN BIJ VERLA TEN AF 
LATEN SPOELEN.
INSOMMIGE GEVALLENIS HETDRAGEN VAN EEN WITTE 
OVERALL VERPUCHT.
AU^d vertrek en terugkomst vanuit binnenring melden bij codrdinator.

20.30 gaan richting Driebergen.

KPN-Telecom-andiovisueel centrum, [10.2.6 belt en vraagt of het 
klopt dat er geen beeldverbinding meeTisTnuiTbev^tigd met het gegeven, 
dat wij momenteel geen beeld produceren. Zijn verzoek om toch iets op 
de lijn te zetten uitgevoerd. Reden hiervoor is, dat zij anders de 
beeldverbinding niet kunnen bewaken.

22.30

23:00 KMAR. neemt de beveiliging over en gaat op hun eigen kanaal 601 
werken welke wordt gekoppeld aan kanaal 100 in het MCU.

02.00 Verbindingen KMAR \verken met de MCU niet goed ,601 stoort op 603. 
Er wordt voor een ander kanaal gekozen 607 en de problemen zijn 
opgelost.

nielaen zicn aan 6rfcle]10.2.6
08.00
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j10'2.e ^gaat gebied in, om aggre^at bij te vullen. [10.2 e 
melden zich bij leider berging RTF.

09.00

iO-2‘4 gaat storing bij M£-poito’s t.p. bekijken. Voorts haalt hij de porto^s 
op, die naar kamer ISS op bet HB zijn gebracht.

09.45

komt retour MCU.10.00

Na info bij OC, het volgende: Het ranapgebied (binnenring) blijR als 
zodanig bestaan, zolang het RTT aan het werk is. De verwachting is dat dit 
zeker t/m zaterdag zo zal zijn en mogelijk langer. Zolang er dus spiake is 
van het rampgebied/binneniing blijft het Operationeel Commando, zoals 
het nu is intact. Het heeft geen zin, om nu te gaan afbouwen naar 
wijkburo’s, zonder een chaos te veroorzaken.
V.w.b. AV; geen nachtbezetting meer. Dus alleen batting van 08.00 - 
20.00 uur. E.e.a. doorgegeven aan [105j& J.

10.30

ToXij komt terug van HB rander porto’s. Deze blijkro momenteel 
gewoon ingezet te zijn, bij wie??????? 110.2.0 | ging net een
vergadering in, dus daar komt mogelJjkiater j^helderheid in.

11.10

12.00 10 porto’s 170Mhz. + lader gebracht naar LVBT (Toine Voeten) in de 
binoenring.
10 2 6 I aggregaat Roomstraat gevuld.

[10.^,6 Iv": j uit de binn»ffing van het rampgebied. Aldaar beelden 
vastge^l^ van het inspecteren van het puin afkomstig van diverse 
lokaties van de binnenring. Het puin werd “ uitgelegd “ in zgn. straten en 
daama geinspecteerd door de mensen van het RIT en daarop gevolgd door 
inspectie van de mensen en honden van de DLHP.

12.45

13.00 Voor de zoveelste keer was de bemannii^ van ons ‘ Vitte dorp” (15 man) 
niet meegenomen in de telling voor de lunch. Dit werd biimen een half 
uur rechtgetrokken, zodat we omstreeks 13.30 u. Alsnog aan de >A«nne 
prak zaten.

13.10 In de loop van de ochtend bezig geweest met de inventarisatie van de nog 
lopende verbindingsaanvrr^en voor het komende weekend en de 
beschikbaarheid daarvan in relatie met de maatregelen te Enschede. Aan 
alle aanvragen kan worden voldaan, zij het dat op alle aanvragen een 
korting qua aantal is toegepast. Alle aanyrager zijn hierover door BN 
telefonisch in kermis gesteld.

Na de lunch zijn [10.^6 
RIT video-opnamen te maken vaii de werkzaamheden bij enkele panden, 
die nog niet bekeken waxen op mogelijke slachtoffers.

14.20 weer naar de birmeniing, teneinde t.b.v.
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Belt fiO.2.6 verzoek om een inventarisatie te houden
van s^ien op ge(^ van AV,die momenteel als reserve in de DafSS 
liggen. Veel N^ditspul meet worden gebruikt voor STO-cursus, 
volgende week, jl 0.2.^ kijkt en belt door naar [10.2.6 Deze spullen 
worden op don. 1 de loop van de ochte^ opgefiaald.

15.00

!10.2 6 gaat gebied in om lens MOSl-camera schoon te maken.
Vevens aggiegaat bijgevuld.

15.30

1 0.2,6[ airiveert met zijn gastjl 0.2.6 
net rampgebied met als gids [fO. 2.6|

bij de MCU. Zij bezoeken17.45

18.40 Met het oog op de verwachte slechte weersomstandigbeden voor de 
komende nacht en de alwezigheid van AV-mensen, laten we de 15 
metermast een stukje zakken, alsmede de mast met de telemetrie-antenne. 
Met een bee^e goede wil houden we gewoon beeld en aansturing.

18.45 Warme maaltijd gearrivee^. Lijkt verdacht veel op het menu van de 
middagmaaltijd.

10.2^6 1 gaat rampgebied in om aggregaat af te vuUen, en mos
voeftulg te controleren voor de nacht Sleutel mos in VRU.

19.00

aanwezig MCU ® gaat naar via bureau naar huis. 

gaat gebied in om aggregaat af te vullen

20.00
23.45

05.45 gaat gebied in om aggregaat af te vullen □Aflossing compleet; j1 Q. 2.6.07.45

. , i JKomt iets later, geeft iets af te Dr
Bij overdracht, geeftj’^^^^piMliat er geen bijzondeiheden zijn en het ook 
op het porto net bijzonder stil was.

10.2.6 geairiveerd.08.15

j10.2.608.30 gearriveerd.

^OXe09.30 repareren defecte afsluitring van 15m-mast VRU. 11.00

IfOTZS I gaat gebied in voor controle mos voertuig, geen bijz. Gelijk 
"^pegaaTaigevuld.

10.30

11.00 konii melding dot de mondJUters niet voldoende bescherming bieden. 
Men kan alteen het binnen gebied in na het halen van specMe 
mondkappen bij RIT
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BN brengt bezoek aanQ.2.6| in de kelder van het Stadhuis Enschede. 
Aldaar waren jl 0.2.6 ] onder leiding van
^O'2-ej bezig meTeen imwfsisaigetecfimelvt^inde per computer een 
m^st actueel beeld te krijgen van; wie woont waar met hoeveel mensen 
in weUc huis en wie zijn de vennisten. (te simpel vertaald, maar 
het wel een keer echt uit). Men stond op het punt e.e.a. te presenteren aan 
Burg, en Korpschef.

11.00

legt

Bij temgkomst van BN bij de MCU, bleek dat KPN-Broadcast de 
complete straalverbinding had afgebroken en votrok. Ik zag slechts de 
achterlichten van de groene container. Telefonisch gelnformeerd naar het 
hoe en wat. Bleek dat ene meneer [10.2.6 het contract/de afspraak 
dat deze verbinding tot 21/05 zou blijven staan, had opRezegd. Fijn om 
dat via deze weg te constateren. (KPN TELECOM; f10.2,6

11.45

)
|f-0.2.ej (werkplaats DTOO) komt met de Golf Station AVE-spullen 
opnaien vanuit de DAF65. Past er niet allemaal in, ook na gebruik vw de 
schoenlepel niet Het restant, waaronder de grote Usfa, wordt door 2.6 

meegenomen naar Driebergen.

12.00

Warme maaltijd geserveerd. [1:'0.2.-6-12.30 teruggeroepen.

[10.2.6 j vraagt, of de ontvangst van Heli-beelden in het Stadhuis nog 
^tuCelTsTMet andere woorden als ze er daar niet naar kijken, kan dan het 
spul terugkomen? Vraag via de AC laten stellen aan het beleid in het 
Stadhuis. Antwoord: Kan verwijderd worden.

12.40

Contact gehad met |10.2.^. Hij verzoekt om de Immersat mee te geven 
naar Driebergen. Wdidt geregeid.

14.00

14.10 Bemanning Heli vraagt even om toezicht landingsplaats en ovememen 
van pakketten gelaatsmaskers. rt 0Deze overgedragen aan 
O.C.-staf.

|t0,2.6"'^ gaan naar Stadhws om grondstation af te breken en te 
voegeireyTJe spullen die pTO^.e mee neemt

[to.2.^ verzoekt om met de aflossing van 20.00 uur j10.2 ej 
v^der pompmast (zonder 3-poot) mee te geven. Dez^kan bij TL 
worden neergelegd.

14.30

15.15 een

ko.m. [10.2.6} wordt getracht een camera in de kerktoren te krijgen i.p.v. 
de camera op de MOSl. De behoefte aan overzichtsbeelden bleek 
duidelijk bij het OC aanwezig. Doorjl O 2 6 
Als dit gaat lukken, wordt morgen (vrijdagtd^MOSl door een 
gespecialiseerd bedrijf schoongemaakt i.v.m. de asbestvervuiling.
P komt dan op vrijdag met de trein naar Enschede en neemt de
Mos~i mee naar Bunnik, om daar de zaak technisch weer te herstellen na 
de verwoestende ingrepen van [10.2-6

16.00

wordt een wk gedaan.
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[10-2-el belt vanuit het archief Stadhuis Enschede, met het verzoek i10.2,« 
nHuTnem toe te laten komen met de digitale fotocamera, om enkele 
opnamen te maken van hetgeen daar staat opgesteld. p0-2.e[ gaat met ^

16.50

t.p.

Belt [1-Q,.2.e ■] AICP dat er wat rommelt in de assistentieverlening van 
het AiCPro^ood is daar zo hopg dat men het liei^ de assistentie wil 
tenigdraaien. Dit was ook zo geregeld, dat de komende nachtdienst de
laatsteinzetzalzijn. Erisechterviarl0.2.e door het NCC 
“opdracht” binnengekomen dat er een^hijstandsaanvraag voor MK- 
personeel t.b.v. de MCU is gedaan t/m 26/05. Ondanks dat zal na de 
dagdienst van vrij. 19/05 (TO .2.6 
Waarvan akte.

17.00

de zaak zijn afgebouwd.

17.05 ME-Den Haag arriveert en meldt zich bij OC. Op zich niet zozeer iets 
voor ons, ware het niet, dat aj een verzoek aan ons doen om de 
batterijladers bij ons te mogen zetten. zorgt, dat Den Haag hun 
laders in de Daf 65 zet

17.45 rrcL^ gaat naar huis.

j10.2.6 8^ het gebied in voor controle mos- voeituig en afvullen
agpepar^

19.00

19.10 Samen met een medewerker van het ShelUstation/Garage Roelo&en, alle 
voertuigen en aggregaten met diesel afgetankt. Samen ruim 1000 liter + 1 
liter over de uniformkleding van de Codrdinator van deze dt^.

19.30 Warme maaltijd arriveert.

[TaZe19.50 gaan huiswaarts.

20.00

21.00 Diverse malen getracht tel. contact te krijgen met de beheerder van de 
kerk aan de Lasondersingel 102, teneinde een afspraak te maken voor een 
wk en evt plaatsing van een camera + zender. Echter nog steeds geen 
gehoor. E.e.a. zal morgenochtend wederom worden geprobeerd.

jT0.2. e Igeeft Idacht door dat er een brom in kanaal 814 van de
Kegio optreedtrlBlijkt in de headset te zitten. Deze vervangen en 
probleem is verleden tijd.’

21.00

iRi:s:a22.00 gaat naar huis.

gaat naar MOSl om aggiegaat bij te vullen.07.00

10.2.e ""
10.2.e

08.00
amveren.

arriveert.
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I02.ish0.2.e I
fToXe

Contact kunnen krijgen sleutelhouder van de keric aan de Lasondersingel09.30

[heSben wk gedaan in71e~kqktoren en blijken ideale 
bmstandigS^en. [10.2.el gaat de installade van de camera samen met10.2 ej Verzorg^TWij hebben zelf de sleutel van de kerk in beheer en 
geven deze terug zodra wij klaar zijn en maken evt nieuwe a&praak 
wanneer wij er bij moeten of af breken.

In de MCU gesprek gehad met pO-2.^ Meldkamer Twente, ^ 0.2,6 
Besproken dat Wj zo veel als mogelijlc alle DTOO porto’s (450 +

10.35

nOMhz.) inzamelt Dit was nagenoeg al het geval. Voorts ge^roken over 
de mogelijk zeer nabije inzet CPIOO. Hij neemt dit mee naar het beleid en 
houdt er rekening mee, dat wij zo snel als mogelijk is, met minimaal de 
MCU, richting DelA gaan na de officiele aikondiging van een bericht 
betreffende een sterfgeval Kon. Huis.

10.35 Komt verzoek van RTF (Romeo 00) om de werk^raainhed^ van Zweedse 
collega’s met speurhonden op film vast te leggen. j10.2.e 
dat eerst.

doen

} komt tnelden, dat de Arbeidsinspectie alle 
werkzaamheden binnen de binnenring om 11.00 uur heeft laten stil 
ieggen. Er zlJn klaarbUjkelijk onvotdoende maatregeien ge^pffi 
het asbestprobleem het hoofd te bieden. Dit alvast teL Aan 
doorgegeven. Het officiele bericht krijgt hij via de Romeo 00,

10.55

enom

13.00 I.v.m. het feit, dat ook wij het gebied niet meer in mogen n.a.v. 
bovenstaande mutatie, kunnen wij de broodnodige zender niet bij MOSl 
weghalen. Omdat er voorlopig weinig schot in de zaak zit, heeft lO 2.e 
een zender uit Drb. Besteld, die per Mob. Naar Enschede komt.

Heeft mij de vraag bereikt, of wij in staat zijn, om in het komende 
weekend of zoveel eerder als mogelijk is, het gehele commando^orp te 
verplaatsen naar een andere lokatie. Hiertoe had men op het oog de 
kruising Roomweg/Deumingerstraat Nadat het gebied weer voor ons 
toegankelijk was geworden met|l 0.2.g een wk uitgevoerd met 
bovenvermeld doel. Ruimte is geen probleem, maar wel zal men voor die 
tijd de benodigde telefiynaansluitingen moeten hebben gerealiseerd. 
E.e.a. besproken met W-2-e en vervolgens mijn bevindingen aan de OC 
doorgegeven.

13.15

15.15 Werkzaamheden RTT + vrachtauto’s + bulldozers hervat.

15.20 hervatten hun videowerk m.b.t. de Zweedse/Duitse 
cbllega's. Hiema gaan zij aan de slag met de camera in de kerktoren.
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Tel. Contact gezocht met [10.2.6 
zal samen met personeel van een as6^venvijderingsbedrijf, de 
binnenzijde van MOSl metai op de aan\^«zigheid van asbest. Indien 
negatief, woidt dit direct zwart op wit bevestigd en kan MOSl woiden 
a%ebn>l£en en samen met de 20-meter pompmast worden afgevoerd naar 
Drb, Dit wordt veizorgd door h 0.2.6 j.

van de Arbeidsinspectie. Deze15.25

15.45 Met OC de “veibuizing” naar de kruising Roomweg/Deumingerstraat 
doorgesproken; aandachtspunten:
- tel lijnen dienen aanwezig te zijn.
- meldkamer kan, zij bet met dak antennes rijdend blijven werken.
- mee vediuizen: CTPI in de MBU,
- MCU blijft meldpunt M£-cdtn.
- MCU/MBU blijft meldpunt voor: bewoners/instandes/bedrijven.

De vermoedelijke dag en djdstip is: Zondagochtend 07.00 uur.
Deze dag en djdstip is met.opzet gekozen, i.v.m. bet ramptoerisme, dat 
zicb zeker in bet weekend gaat voordoen. Om die reden blijft de 
Boddekampsingel gesloten voor doorgaand verkeer.
OC zorgt ervoor, dat voor die djd in ieder geval de telefoonlijnen 
bescbikbaar zijn.
In de map zit een situadescbets van de door mij, BN, beoogde opstelling.

17.05 MobA'^erkeer komt aan in Enscbede met de spullen en gaan direct door 
naar de kerk met [10.2.6 [•
17.20 uur wordt beeld vanuitdeKerk doorgezet. Tot nu toe nog steeds 
beelden vanuit MOS1, zodra deze wagen is gecleaned, wordt bij 
verwijderd.

}10.2.617.30/17.45 in besmet gebied ivm uitschakelen MOS 2.

18.15 In goed overleg met cbef staf en OC loop ik (BN) mee met de stille tocbt. 
zal tot 20.00 uur blijven.WTe

^^^lostf^af.20.00

20.10 Kennelijk is bet er niet van gekomen, dat Arbeidsinspectie samen met 
Asbest verwijderingsbediijf de MOSl bekeken beeft. Dit moetdan op 
zat 20/05 wederom worden aangalingerd via[10.2.6 
kaartjemet daaraan de sleutels van MOSl hangen irTiti^kastje MCU. 
Als er zicht op is dat het voertuig weg [10.2,6

TeL op

beilen.

gaat naar buis.20.40

23.30 CPA is bier klaar met zijn werkzaamheden en vertrekt.

20-05-00

06.45 Beeldverbinding VC valt weg.
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07.00 Beeidverbinding met VC weer hersteld. 
Afvaltanks MCU geleegd, water bijgevuld.

f1’0',2le lost f10-2.e af,08.00

gaat naar huis 

10.2.e| op lokatie

08.30

09.30

’. Het gaat etom ofOverleg met 0.2.6 [ zijnde |i0.2.e
het mobiele cbmmanctd^rp veiplaat^ mo«wbSlS3t'dat er semi 
permanent geplaatst moot worden. Als opde werd door ons aangegeven 
om porto cabins te plaatsen. Idee werd overgenomen, ook door het CTPI. 
In samenwerking met brandweercdt werd plan opgesteld. Plaatsing zal 
gebeuren op pariceerterrein van Grolsch. PTT bijgepraat en zal zorgdragen 
dat er een kabel zal worden opgegraven, om zodoende voldoende tel. 
lijnen binnen te brengen. Tijdens lokatie verkenning i.s.m. brandweer en 
regio bleek dat plaatsing mogelijk is.
Het plan wordt ingebracht bij Chef Staf, die het op zijn beurt zal 
inbrengen bij de Alg. Cdt.
Bedoeling is, dat e.e.a. zondagavond uiterlijk gerealiseerd moet zijn. 
Zodra commando is verhnisd, kunnen onze voertuigen retour. Oezien het 
aantal chauffeurs dat benodigd is, tijdspad in de gaten houden.

10.30

10.30 naar MOS voertuig i.v.m. asbest controle

In overleg met Oper.Cdt. lean de VRU afgebouwd worden. 110.2.6 
^ zullen dit uitvoeren. VRU en MOS II met mast gaan mdien gereed 

gezmenlijk naar Bunnik.

12.30

L

13.15 Bericht van Alg.Cdt. dat er inderdaad porto cabins geplaatst gaan worden 
op het parkeerterrein van Grolsch. E.e.a. Moet voor maandagmorgen 
07.00 uur gerealiseerd zijn. & moet alleen nog toestraiming gevraagd 
worden aan de directie van Grolsch. Ta gauw dat binnen is, zal PTT 
geinformeerd worden, zodat die kunnen gaan weiken aan telefoon lijnen. 

van e.e.a. op de hoogte gebrachtPFOXe
13.25 Bericht aibeidsinspectie dat de MOS n schoon verklaard is en dat deze 

opgehaald kan worden. Men zou zorg dragen, dat wij deze verklaring op 
schrift zullen krijgen. Zal bij MCU afgegeven worden. 

gaan MOS II en mast ophalen.110.2.6

13.35 belt in dat de toestemming van Grolsch binnen is.

Op verzoek |1(5.2.6 ] KPN geinformeerd over verplaatsing
commandoc^trum. i evens hem de plaats laten zien waar e.e.a. 
gerealiseerd moet worden. Lokatie was voor KPN bijzonder goed en men 
verwacht vanavond daar al tel, lijnen te hebben liggen.

14.00
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op de hoogte gebracht, dat er geen aflossing meer hoeft 
te~komen voor de VRU. Hem tevens gevraagd te plannen, dat de MOSII 
op maandag weer in orde gebracht wordt door ATOO mensen. Zou dit 
regeleo.
Tevens|i0,2.e
hoogte gebiacfit

f10.2.e14.15

] van de ontwikkelingen op de

Analyserapport Asbestonderzoek ontvangen. Rapport is opgemaakt door 
Search Milieu BV op last van de Arbeidsinspectie.
Kopie meegegeven aan [10,2.6 met het verzoek, dit rapport 
voorlopig bij het voeituigbeschei^n te houden.
Rapport wordt ook door ons voorlopig bij dh joumaal gehouden.

15.30

met VRU, MOSIl en20 m mast letour 
Drieborgen. Nissan Patrorbfijfl achter. Mogelijk dat 
trein komt om zodoende de Nissan mee toug te nemen, of hij komt 
morgen met ffO .2 6

n 0.2,616.00
morgen met

mee.

18.00 Bericht van Chef Staf^ dat gestreefd wordt, dat in de loop van zondag de 
porta cabins worden geplaatst Bij de wisseiing van “de wacht” op 
maandag 22 mei 2000 om 14.00 uur wil men alles vanuit de nieuwe 
lokatie regelen. Vanaf dat moment kunnen MGU e.d. afgebouwd worden 
en retour Driebergen. 10.2,6
de loop van maandagmorgen aan ons overgegeven worden.

zal zorg dragen dat onze portofoons in

j10.2.6 geinformeerd over bovenstaande. {10.2.6 Avas niet bereikbaar.18.15

19.45 via voicemail geinformeerd.

] op lokatie voor aflossing!1’0.2.6',20.00
20.00 Kan. 607 ICMar gekoppeld naar kan. 100.

Zondag
21-OS-2000

aanwezig als Co.lost ,;i 0,2. e08.00 af.

09.00 De MBU afgetankt op de bij ons inmiddels bekende wijze. (zonder te 
morsen).

De Daf65 deels afgetuigd en verplaatst naar de oude plek van de VRU. 
Hierdoor kan men gemakkelijker het tankstation bereiken.
Tijdens deze activiteit maakte de OC zich zoigen, omdat hij dacht^ dat we 
helemaal aan het opbreken vniren. Hem gerustgesteld en gezegd, dat wij 
er pas mee stoppen als de nieuwe lokatie in gebruik is genomen door de 
middagploeg van maandag (14.00 uur)

10.00

p'2.e] ontdekt dat er 3 telefoonlijnen niet meer werken en heeft in overleg 
deze tn de centrale afgesloten.

16.30
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pixel lost

gaat naar siaapadres in Enschede. Beieikbaar per GSM

20.00
21.30

Maandag
22-05-2000

10.2.6lost plXej afWZe08.00 aanwezig.

Kijkje genomen op het P-terrein van Grolsch. Diverse porta-cabins zijn 
daar reeds geplaatst en PTT wasbezig e.e.a. op bun gebied te regelen.
Tel. contact gehad met |10.2^6 I (MK). Hij heeft geen spuUen van ons 
nodig om daar de zaak in tenchten.

gaat omstzeeks 09.50 uur naar HB om samen met te kijken 
WtMe spullen van ons zijn en dit gelijk mee te nemen naar de DafSS.

09.30

10.15 Ook de nog 2 resterende vaste tel. lijnen hebben het nu begeven. KPN1 Er komt z.s.m. iemand deze kant op. In 
tussent^ gewezen op de'GSM-mogelijkheid in de MCU.
gebeld'10.2.6

10.25 KPN reeds ter plaatse. Op onverklaarbare wijze waien twee lijnen 
venhA^nen. Als tijdelijk noodoplossing tot aan de overdiadit van de 
andere lokatie zijn opnieuw 2 lijnen aangelegd.

11.35 Met de sleutelhouder van de Ger. Kerk aan de Lasondersingel 102, [_ 
~~ j, afgesproke^ dat de sleutels van de kerk bij hem thuis 

woaSalt^iev^. Adres: f| 0:2-.B-r-r—r- -- 1—T I I-- ■!—TT———” ‘ " -- ' --------------------
^ aangekomen.Assistentie in de vorm van extra ch. ^10.2.613.30

Op de nieuwe lokatie is men heiaas nog niet zover, dat de zaak over kan. 
Tel. lijnen + verbindingen hadden iets vectraging opgelopen.

14.00

14.30 ME-Assen komt porto’s te kort en krijgt er 8 + batt. + lader van ons. 
Met het terughalen van het RIT-spul, kunnen deze gelijk worden 
meegenomen.
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COMMISSIE PRBVBNTIE VAN RAMPBN DOOR GBVAARLIJKB STOPFKN
CPR-95-33
10-10-1995

V E R S L A G
Conunissie/werkgroep 
Vergadering nr. 
Datum en tijd 
Plaats
Secretariaat

CPR
1995-4
06-10-1995; 15.00 uur 
SZW, Den Haag
SZW, Postbus 90801, 2509 LV 
Den Haag

inar'rr.''p5.i

:.e

Opening.1.

Mededelinaen en inaekomen stukken.2.

Lidmaatschap.
(V&W) heeft een andere funktie aanvaard. 

In zijn plaats treedt waarschijnlijk i*io-2._e ' ' ~'~]-
Veraaderstukken.
Er is lets fout gegaan bij de nuiranering van een drietal 
stukken, deze zijn thans genunnnerd CPR-95-24, 25 en 26
(zie stukkenlijst CPR-96-00 rev.25/09/95).
Alle binnengekomen stukken die de aandacht van de CPR 
verdienen zijn tevoren toegezonden. Er is nog een brief 
van de Techn.Cie Olie-Maatschappijen (TCOM), waarin 
verzocht wordt om in CPR-9-1 perssystemen te behandelen. 
Aan de TCOM is gevraagd om nadere toelichting.
Overige binnengekomen stukken.
Er blijkt behoefte te zijn aan een lijst van 
binnengekomen stukken, die niet als vergaderstuk worden 
gekwalificeerd en die dus geen CPR-nummer krijgen. 
Meestal zijn dit vragen/opmerkingen/correcties op CPR- 
richtlijnen, die door de secretaris rechtstreeks worden 
doorgezonden naar de betreffende sub-cie.
De secretaris zal ingaande 06-10-1995 een dergelijke 
lijst van (overige) binnengekomen stukken gaan bijhouden.
CPR-15-serie (opslag verpakte gevaarliike stoffenK 
VROM verzoekt een overzicht van bekende problemen in de 
CPR-15 reeks: commentaren, vragen, correcties en
opmerkingen, zowel telefonisch als schriftelijk 
ingekomen.
Oe secretaris zal een overzicht maken.
VROM voert overleg met het bedrijfsleven en RIVM over

SECR

SECR



2
max.toelaatbare risico's en gewijzigde omzettingsfactor 
naar NOx.
Uitgangspunt is nu de faalkans per 100 m^ opslag.
De uitkomst van het overleg zal resulteren in een nieuwe 
afstnd-tabel.
Giftige verbrandingsprodukten van opgeslagen gevaarlijke 
stoffen staan thans ook in de belangstelling.
De nieuwe brandbeveiligingsconcepten zullen eveneens in 
de CPR-richtlijnen doorwerken, terwijl het Bouwbesluit 
voor industrie-gebouwen per 01/10/1996 geen aanvullende 
bouwkundige voorschriften roeer zal toestaan (o.a. grootte 
van brandcompartimenten.
E.e.a. zal in de naaste toekomst zeker leiden tot 
herziening van CPR-15-1, 2 en 3 (opslag verpakte
gevaarlijke stoffen).

Vaststellen van de agenda.3.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Verslaq vorlge verqaderina fCPR-95-21).4 .
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Aktiepunten:

1. w.g. opslag chemicaliSn, BLIJFT STAAN
2. Evt.herzien CPR-9-2/3, staat op agenda,

AFVOEREN
3. Nieuwe sub-cie RE is gestart. AFVOEREN
4. Publikatie intreekeuring. Staat op de agenda.

BLIJFT STAAN
5. Publiciteit bij publikatie intree-keuring.

BLIJFT STAAN.
6. Herziening CPR-15-1/2. Zie pt.2 van dit verslag.

AFVOEREN.
7. Herziening CPR-7. Staat op de agenda. AFVOEREN.

Stand van zaken.(Concept halfjaarverslag 1995-1)
Concept halfiaarverslaq.
In 1.3 laatste zin wijzigen; De CPR-15-serie zal moeten 
worden aangepast aan het nieuwe bouwbesluit en zal 
rekening moeten houden met de omzetting (bij brand) naar 
giftige produkten.
Correcties 
"qualitatieve” en "(QRA)*.
Bij 1.7 toevoegen: De CPR zal de sub-commissie verzoeken 
om de herziening ter hand te nemen.
In 1.8 de eerste zin wijzigen in: Het overleg over 
technische knelpunten is in 66n overleg-structuur 
gebracht....

5.

in veiligheid";1.6: schrappen:



3
Met deze aanpassingen kan het halfjaarverslag worden 
uitgebracht.
Herzienino oele en rode boek.
De eerste concepten van alle hoofdstukken van van het 
nieuwe gele boek zijn gereed. De begeleidingscoitxnissie 
heeft waarschi jnlijk niet genoeg aan 66n vergadering om 
het geheel door te nemen.
Op 29/09/1995 heeft de kick-off meeting met KEMA 
plaatsgevonden om de herziening van het rode boek op te 
starten.

SECR

Intree-keurino en herkeurina van NH3-koelsvstemen6.
fCPR-95-29. 30 en 32K
De inleiding {CPR-95-29) bij de intree-/her-keur 
richtlijn is inhoudelijk conform het door VROM ingediende 
tekstvoorstel. Op dit stuk is door de NVvK enige 
aanpassing gevraagd(CPR-95-32).
De CPR besluit alleen de verwijzing naar de NVvK- 
werkgroep over te nemen. De verwijzing naar de 
mogelijkheid voor het bevoegd gezag om van richtlijnen af 
te wijken wordt niet overgenomen. Deze opmerking is 
weliswaar juist, maar kan worden uitgelegd als een 
suggestie dat de intree-keuring zou kunnen worden gezien 
als een alternatief voor de normals keuring.
De intree- en herkeuringsrichtlijn kan nu als aanvulling 
op CPR-13 worden gepubliceerd.

SECR

Dodemansknop bi1 aflevering van gecomprimeerd aardoas
fCPR-95-22^.

7 .

dodemansknop op de 
voor gecomprimeerd aardgas wordt 

op dezelfde gronden als die welke bij
aanbrengenHet

afleverinstallatie 
verlangd
afleverinstallaties voor andere motorbrandstoffen worden 
gehanteerd. Er is geen aanleiding om de eis te laten 
vervallen (ook al zijn de installaties in Canada anders 
uitgevoerd).

eenvan

8. NEW-EN 1949 voor LPG-toepassina - "oriis oebruik"
fCPR-95-24^
Het gebruik van LPG voor andere doeleinden dan de 
aandrijving van motorvoertuigen moet zeker niet worden 
aangemoedigd. Indien deze toepassing in Europese normen 
wordt vastgelegd, zal de CPR een standpunt moeten innemen 
t.a.v. aanpassing in reeds gepubliceerde richtlijnen,
VROM heeft RIVM om commentaar op de NEN-EN gevraagd.
De CPR blijft de ontwikkelingen volgen.
In de volgende vergadering komt dit onderwerp PM op de 
agenda.

SECR

\
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Nieuwe sub-commissie ’’Explosieve stoffen (CPR-95-31\.9 .
De CPR gaat akkoord met het voorstel om de CPR-7 "Opslag 
van springstoffen" om te bouwen tot een richtlijn voor 
(alle) aspekten van het hanteren van explosieven.

van SZW zal de funktie vanjfgiZe

voorzitter vervullen.
Aan derden (b.v. Prins Maurits Lab.-TNO) wordt gevraagd 
om het secretariaat te voeren.
Naast de secretaris CPR zullen de overige ministeries 
leden voor de sub-cie aanwijzen. Seer. CPR^i3.2e 
nog enige deskundigen benaderen voor deelname.
RIVM wordt bij de sub-commissie betrokken door deelname 
als lid of door toezending van de vergaderstukken• 
Onderbouwde afstands-eisen (t.o.v. omgevingsobjecten), 
zoals in de huidige CPR-7, kunnen wel door de sub- 
commissie Worden voorgesteld, maar kunnen niet middels de 
richtlijn worden gepubliceerd. Dat geschied 20 nodig met 
een circulaire van VROM.

SECR
VROM
BIZA
V&W

1 zullen

Rondvraaq en datum volqende veroadering.
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
De volgende vergadering zal plaatsvinden bij SZW in zaal 
... op vrijdag 8 decerober 1995, aanvang 15.00 uur.

10.

11. Sluitinq.
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LUST VAN AKTIEPUNTBN.

werkgroep "opslag chemicaliin in 
tanks" in September opstarten nadat 
nieuw concept gasflessenopslag is 
geformuleerd.

17/03/95 seer.1.

Publikatie in Staatscourant intree- 
keuring NH3-koelinstallaties.

14/06/95 seer.2.

Op welke wijze landelijk bekendheid 
geven aan mogelijkheid van intree- 
keuring NH3-koelinstaliaties.
Lijst bijhouden 
stukken, die niet 
worden genummerd.
Overzicht opstellen van gesignaleerde 
problemen in CPR-15 serie.
Halfjaarverslag 1995-1 publiceren.
Intree- en her-keur richtlijn voor 
NH3-koelinstallaties publiceren.
"Grijs LPG-gebruik PM agenderen.

06/10/95 VR0M/BI2A/V&W Leden aanwijzen voor sub-cie
"Explosieven” (Herzien CPR-7)

14/06/953.

ingekoinen06/10/95 seer4. van
als vergaderstuk

06/10/95 seer5.

06/10/95 seer6.
06/10/956. seer

06/10/95 seer7.

8.

M:\CPR\VERGADER\CPR9 5-3 3



CPR-_96-04
21-02-1996

COMMISSIE PREVENTIE VAN RAKPBN DOOR GEVAARLIJKE STOFFEN

STAND VAN ZAKEN 
per 21-02-1996

De stand van zaken per 21-02-1996 vormt een aanvulling op het 
halfjaarverslag 1995-2 {CPR-96-03)

ALGEMEEN1 .
Herziening van het
TNO heeft de complete concept tekst in definitieve lay
out te laat naar de BC gezonden, de bespreking in de BC 
is verzet naar 29 maart 1996.

gele, rode en groene boek".1.1

De financiering van de herziening van het 
is nog niet rond. SZW heeft voor het budget van 1997 fl. 
100.000/- aangevraagd.

groene boek

Opslag verpakte gevaarlijke stoffen (CPR-15 serie).1.2
De sub-conunissie heeft een oordeel gegeven over de 
noodzaak tot het herzien of aanvullen van de richtlijnen 
CPR-15/1/2/3.
VROM (?io.2.e )) rapporteert dit aan de CPR. Indien een 
herziening van 66n van de richtlijnen wordt ondernomen, 
dan stelt de sub-cie voor om daarin te benoemen

] (VROM) tot voorzitter en 3
(SZW) tot secretaris.
Opslag vloeibare aardolieprodukten
De CPR heeft de sub-cie alsnog verzocht de herziening van 
de richtlijnen voor grootschalige opslag te herzien (CPR- 
9-2/3). Een eerste vergadering is vastgesteld op 3 april 
1996.

1.3

Intree-keuring ammoniak-koelinstallaties.
In de NVvK-werkgroep is overeenstemming bereikt over de 
keuringscriteria van de lassen in het leidingwerk.
Door VROM zijn nog twee wijzigingen voorgesteld 

- risico van drukopbouw in ruiraten met 
ammoniaklekkage en
_ uitbreiden steekproef met rdntgenen van tweefasen- 
leidingen.

Zodra in de CPR hierover een besluit wordt genomen, zal 
de richtlijn voor intree-keuring worden gepubliceerd en 
naderhand worden verwerkt in de nieuwe druk van CPR-13.

1.4



1.5 Nieuwe sub-commissie “Explosieve stoffen”
SZW overlegt nog met TNO over de saraenstelling van de 
sub-commissie.
Bouwkundige eisen uit CPR-richtlijnen naar Bouwbesluit 
(Inventarisatie t.b.v. projectvoorstel)
Een ad hoc werkgroep heeft een inventarisatie geraaakt van 
bouwkundige eisen in CPR-richtlijnen die zich lenen voor 
opname in het Bouwbesluit. Er vindt nog een gesprek 
plaats met DGVH alvorens de uitkomst van het overleg aan 
de CPR wordt gemeld.

1.6

2 . SUB-COMMISSIES
2.1 Organische peroxiden.

De bijgewerkte richtlijnen CPR-3 en CPR-3E voor de opslag 
van organische peroxiden zijn aan de CPR aangeboden voor 
publikatie als richtlijn. Het commentaar uit de externe 
kritiekronde werd uitgebracht op de Engelse versie CPR-
3E.

2.2 Verpakte gevaarlijke stoffen.
De sub-cie is twee maal bijeen geweest om knelpunten in 
de reeds gepubliceerde richtlijnen CPR-15-1/2/3 vast te 
stellen. Het meest urgent is een procedure voor de 
acceptatie middels grootschalige proeven van nieuwe 
brandblussystemen. Hierbij (ook voor reeds geaccepteerde 
systemen) moet tevens worden gelet op risico's voor 
personeel (verstikking, vluchtkans, toxiciteit)
Het opstellen van een richtlijn voor de opslag van
gasflessen is door capaciteitsproblemen nog niet hervat.

2.3 Propaan.
De publikatie van de richtlijn CPR-11-6 "Propaan. 
Vulinrichtingen van spuitbussen..." naar de Sdu gezonden 
om in druk gebracht te worden.

) volgt [ ^ op als lid van de 
sub-cie; de CPR moet een nieuwe voorzitter aanwijzen. 

) is bereid ook deze funktie van r
3 CL:

over te nemen.
Opslag vloeibare aardolieprodukten.
De herziening van CPR-9-2 en CPR-9-3 start op 3 april 
a. s.

2.4

2.5 CNG (gecomprimeerd aardgas).
Commentaar van VROM RIVM)op CPR-17-1 "CNG; 
afleverinstallaties" is deels verwerkt. Er moet nog 
overeenstemming worden bereikt tussen Gasunie en VROM



(RIVM) over de berekening van te hanteren afstanden 
tussen objecten, zowel intern als extern.
CPR-17-2
aardgas" is voor ambtelijk commentaar aan de leden van de 
CPR gezonden (tot 11 maart 1996).

Stalling en werkplaats voor motorvoertuigen op

**********************************************
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CPR-96-08
07-03-1996

V E R S L A G

Commissie/werkgroep 
Vergadering nr.
Datum en tijd 
Plaats
Secretariaat

CPR
1996-1
01-03-1996; 15.00 uur 
SZW, Den Haag
SZW, Postbus 90801, 2509 LV 
Den Haag.

Opening

De vooriitter opent de vergadering en heet |0.2.e 
CPR. Ook BIZA is weer vertegenwoordigd (p0.2.e

1.
7^ welkom als nieuw lid van de
f

Vaststelten van de agenda2.
De agenda wordt ongewijzigd vastgestetd.

Madedelingen en ingekomen stukken3.

Vergaderstukken t/m CPR-96-07 zijn toegezonden.

Ter sprake komt de recente brand bij Rotterdam (container-bedrijf). Voorshands is er nog 
geen aanteiding om door de CPR iets op te starten (evt. aanvulling in CPR-15 serie t.a.v. 
opslag van verpakte gevaarlijke stoffen).
Transport-gerelateerde inrichtingen worden in het kader van de implementatie van de EG- 
richtlijn SEVESO II nogmaals bekeken. (SEVESO II siuit ze uit, maar VROM wil de risico's 
van deze inrichtingen nader in kaart gaan brengen, mogelijk leidend tot aanpassing van 
de betreffende VROM-circulaire).
VROM stelt voor het onderwerp te agenderen zodra er meer gegevens over het ongeval 
beschikbaar zijn.

SECR

in de naaste toekomst gaat de Staatssecretaris SZW (Linschoten) praten met de 
Staatssecretaris VROM (Tommel) over de scope van het Bouwbesluit; in de huidige visie 
van OGVH zijn b.v. stationaire tanks ook bouwwerken en moeten eisen aan de tanks 
resp aan afstanden tussen de tanks als bouwkundige eisen worden opgevat - die eisen 
moeten dus in het Bouwbesluit. In de CPR is al eerder vastgesteld, dat dit voor CPR- 
richtlijnen geen probiemen hoeft op te roepen: zodra dergelijke eisen in het Bouwbesluit 
zijn opgenomen, zal daarnaar worden verwezen.

Het benoemingsbesluit meet weer worden aangepast. Bij de laatste aanpassing bleek.
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dat het als nogal omsiagtig wordt ervaren om dit met een gemeenschappelijk ministerieel 
besluit te doen.
De secretaris zal proberen om de instellingsbeschikking zodanig gewijzigd te krijgen, dat 
mutaties door de betrokken OG kunnen worden aangegeven.

SECR

Verslaa voriae veraaderinq (CPR-95-41)4.

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Liist van aktieounten:

Opstarten werkgroep “chemicalien in tanks" . Voorlopig geen capaciteit beschikbaar. 
Punt blijft staan
Deelname in sub-cie "Opstag explosieven";

1.
2.

(TOa.e
ViSW: neemt niet deel.
VROM: zal binnen enkele weken berichten. Punt blijft staan 
Notitie over certificatie etc. Zie CPR-96-06. Punt vervalt.3.
Commentaar op halfjaarverslag is ontvangen. Punt vervalt.
Tekstvoorstel keuring bekledingsmat. is ontvangen.Punt vervalt.
In CPR-11-6 de verwijzing naar KIWA aanpassen. Is gedaan. Punt vervalt.
Brief aan vz. sub-cie RE over afgesiankt herzieningsvoorstel groene boek is verzonden. 
Punt vervalt
SZW deelname in werkgroep bouwbesluit is gerealiseerd. Punt vervalt.

4.
5.
6.
7.

8.

Stand van taken {CPR-96-04)5.

De CPR stemt in met de benoeming van j tot voorzitter van de sub-cie
'Propaan*. De overige opmerktngen komen aan de orde bij de agendapunten 6 t/m 8. 
CPR-96-04 is een aanvulling op het concept halfjaarverslag 1995-2 (CPR-96-03). Op dit 
laatste stuk is geen commentaar ontvangen. het wordt nu gepubliceerd.

Intree-keuring NH3-koelinstallaties {CPR-96-01)6.
Gehoord de commentaren van RIVM en NVvK is de CPR nu akkoord met de publikatie 
van de richtlijn voor "intree-keuring* van NH3-koelinstallaties.

Herzienino aroene boek (brief DGM/SVS/95020959)7.

VROM wil eerst het beperkte projectvoorstel afwachten; er is nog speling in de 
aanvraagtermijn t.b.v. budget '97.
SZW heeft fl. 100.000.- aangevraagd. Pas laat in het jaar zal bekend zijn of de aanvraag 
wordt gehonoreerd. N.B. indien door de andere participanten bedragen zijn gevoteerd, 
dan zal dat bij SZW de prioritering opvoeren.
V&W is in principe akkoord. De stand van taken bij 6IZA is onbekend.

Herzienino CPR-15-1.2 en/of 38.

Bij VROM staat de circulaire bij de invoering van CPR-15-2/3 ter discussie. 
Afstandtabellen worden door RIVM geevalueerd. In dit kader kunnen nieuwe 
blussystemen worden meegenomen (samenhang tussen QRA en blussystemen).
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Oe nieuwe procedure voor de acceptatie van nieuwe blussystemen is door BIZA naar de 
Ned.Brandweer Federatie gestuurd voor commentaar. Hel definitieve concept wordt io 
snel mogelijk naar de leden van de CPR gestuurd voor instemming. Bij overwegende 
bezwaren zal het stuk worden geagendeerd.

Op verzoek van SZW wordt de herziening van de kleinschalige opslag (CPR-15-1, opslag 
tot 10 ton) nu gestart Het gaat hierbij om een "update" . SZW zal het voortouw nemen, 
waarschijnlijk ] ats voorzitter + j10.2.e' - " jsecr..
Deelnemers uiTandere ministeries zijn in eerste instantie d^'leden van de sub-cie "Opslag 
verpakte gevaarlijke stoffen" Oe sub-cie kan zelf aangeven welke aanvullende (externe) 
deelname wordt gewenst.

Rondvraaa en datum voloende veroaderinP9.

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

De volgende vergaderdatum is vastgesteld:
Vrijdag 10 mei 1996, aanvang 15.00 uur bij SZW 
Oonderdag 6 juni 1996. aanvang 15.00 uur bij SZW.met uitwijkdatum:

Sluiting10.

LUST VAN AKTIEPUNTEN

17/03/95 werkgroep "opslag chemicalien in tanks* opstarten na afronden 
"opslag gasflessen"

1. seer.

17/03/95 VROM Lid in sub-cie "opslag explosieven'aanwijzen.2.
01/03/963. Zo nodig de recente brand in R'dam agenderenseer.

M:\posthuma\cpf\vergader\cpr96-08
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COMMISSIE PREVENTIE VAN RAMPEN DOOR GEVAARUJKE STOFFEN

CPR-9_g^6
20-05-1996

VERSLAG

Commissie/werkgroep 
Vergadering nr.
Datum en tijd 
Plaats
Secretariaat

CPR
1996-2
10-05-1996; 15.00 uur 
SZW, Den Haag
S2W. Postbus 90801, 2509 LV 
Den Haag.

Aanwezig: 10.2.e
]»'•

J

Afwezig

Opening1.

Vaststellen van de agenda2.
De agenda wordt gewijzigd door de toevoegingen van de punten;
- Vaststellen van de agenda en
• Brief voorzitter over het uitbrengen van P-182/V-27 als CPR-richtlijnen.

Mededelinqen en ingekomen stukken3.

Vergaderstukken t/m CPR-96-15 zijn toegezonden.

Verslaq vorige veroaderino (CPR-96-08)4.

De eerste zin van biz.3 wordt geschrapt (betreft toezenden acceptatieprocedure aan 
N8F).
Correcties in ledenlijst:
(102.0

Met deze wijzigingen wordt het verslag vastgesteld.

N.a.v. het verslag wordt nog opgemerkt:
(i0.2.O 3 sub-cie "Explosieven uitsluitend als agendalid deelnemen.
VSW dealt mee dat de instemming met de herziening van het groene boek geldt onder 
voorbehoud dat het oorspronkelijk geraamde budget niet wordt overschreden.
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Aktiepunten uit het verstag:
* zowel de werkgroep 'opslag gasftessen* als de werkgroep "opslag in tanks' moet als 
aktiepunt wofden opgenomen.
* In de sub-cie "explosieven' zal VROM waarschijnlijk worden vertegenwoordigd door

e van

SECR

medewerker van het RIVM, de beslissing hangt af van overleg met |10,2.e Ieen
RIVM
* Recente brand in R'dam. De beantwoording van kamervragen is nog niet afgerond. 
Veel onderzoek was nodig voor het verkrijgen van inzicht in de verspreiding van dioxine. 
De kamervragen worden gebundeld en in de volgende CPR-vergadering ingebracht.

^In tweede instaniie gaat VROM na wat er vanuit de CPR-optiek uit de analyse van de 
brand valt te leren. Het tweede aspekt kan wat meer tijd vergen.

Stand van zaken (CPR-96-1 1)5.

Bij dit overzicht worden de volgende opmerkingen gemaakt;

Bij 1.1 Herziening groene etc. boek,
Het bedrag van de oude offerte voor herziening van het groene boek mag niet 
worden overschreden - opm. V&W onder (4.) hierboven.

Bij 1.3 Opslag vtoeibare aardolieprodn. 
"herzien" = "starten"

Bij 1.6 Bouwkundige eisen naar Bouwbesluit.
Door VROM (ilO.Z.ej) is aan TNO oHerte gevraagd voor het leveren van 
tekstvoorstellen om de bouwkundige eisen - waar nodig - over te brengen naar 
het Bouwbesluit.

Bij 2.1 Organische peroxiden.
Bij de publikatie van deze en andere CPR-richtliinen neemt VROM zich voor om in 
een tabel de te hanteren externe afstanden samen te vatten en deze tabel op te 
nemen in een brief of circulaire die (voor dit aspekt of in zijn geheel) als bijiage in 
de richtlijn kan worden opgenomen.
Indian een dergelijke VROM-publikatie niet op korte termijn tot stand kan komen, 
dan kan in de inleiding van de CPR-richtlijn worden vermeld, dat VROM met een 
circulaire (of brief) zal komen.

LOMMERS

Bij 2.5 CNG (gecomprimeerd aardgas).
Van V&W It 0.2,e j is nog uitvoerig nagekomen commentaar
ontvangen op de concept ric^htlijn CPR-17-2 (stalling en werkplaats aardgas- 
voertuigen); dit moet in de sub-commissie worden behandeld.
De afronding van het overleg tussen Gasunie en RIVM over effectafstanden 
wacht op terugkeer van verblijf buitenslands van 3^5^-

Ontwikkelino software oele boek: brief SAVE (CPR-96-13)6.
De CPR onderschrijft de bezwaren in de brief van SAVE. Het was correcter geweest als 
TT40 bij de ontwikkeling van software bij het nieuwe gele boek eerst de opdracht voor de 
herziening had afgewerkt alvorens met de software naar buiten te treden. De CPR wacht 
nog steeds op het definitieve concept van TNO!! Aan SAVE is een laatste kopie 
gazonden. Eventuate verzoeken van andere ingenieursbureaux zullen worden 
gehonoreerd, echter, gezien de TNO-toezegging dat de definitieve tekst snel beschikbaar 
zal zijn, wordt aan de gehele gang van zaken geen verdere ruchtbaarheid gegeven.
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Acceotatis-pfocedure brandblussvstemen (CPR-96-14)7.
De CPR geeft er de voorkeur aan om alleen de criteria aan te geven waaraan een 
brandblussysteem most vpldoen om in het kader van CPR-15 te kunnen worden 
toegepast. Een onafhankelijke keuringsinstantie kan dan dergelijke nieuwe systemen 
certificeren. Milieu- en arbo-aspekten moeten worden meegenomen.

BAL (DEKKER) Via de sub-cie “Opslag verpakte gevaarlijke stoffen" kunnen de criteria worden 
geformuleerd als bijiage bij CPR-15-2 (opslag van meer dan 10 ton).
N.B. die bijiage zou dan apart moeten worden gepubliceerd omdat VROM het nog te 
vroeg vmdt om op korte termijn een bijgewerkte CPR-15-2,'3 uit te brengen.

Publikatie P-182/V-27 als CPR-richtliin(en)
Brief AR80/AIS/96.00930

8.

BIZA en V&W hebben reeds schriftelijk ingestemd met het voorgestelde. VROM heeft 
nog geen oordeel; twee aspekten wil VROM daarbij nog afwegen:

a. wordt de deur open gezet voor een stroom van SZW-publikaties die nu via de 
CPR worden uitgebracht?
b. wil VROM medeverantwoordelijk zijn voor de inhoudelijke kant?

De voorzitter repliceert:
ad.a. Er is zeer concreet voorgesteld om P-182/V-27 onder de vieugels van de 
CPR te brengen. Indien bepaalde publikaties door SZW worden ingetrokken en 
indien daarbij SZW meant dat het betreffende onderwerp zich goed leant voor 
een CPR-uitgave, dan legt SZW dat per gevaf voor aan de CPR. Overigens ziet 
het er niet naar uit dat in het geschetste kader nog meer publikaties van SZW 
aan de CPR zullen worden voorgelegd.
ad.b. Het is niet duidelijk wat hier voor VROM het probteem vormt. Beide 
publikaties worden atgemeen in Nederland gehanteerd om te bepalen welke 
zonering moet worden gehanteerd en aan welke normen de daarin aanwezige 
elektrische apparatuur moet voldoen. In CPR-richtlijnen en in AMvB's van VROM 
wordt reeds stelselmatig naar P-182 verwezen.

Afgesproken wordt dat VROM (na kennisnamc van P-182/V-27) op korte termijn alsnog 
op de brief van SZW zal reageren.
Aangezien het hier niet gaat om een inhoudelijke herziening lijkt het a priori niet nodig • 
een volwaardige sub-commissie te gaan formeren. Uiteraard zal een eventuele CPR- 
publikatie de gebruikelijke procedures volgen (ambtelijke kritiekronde gevolgd door 
externe kritiekronde).

LOMMERS
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Vefdelino pfesent-exemolafen CPR-oublikaties {CPR-96-15)9.

De volgende verdeling wordt afgesproken:

CPR: 15 1seer.
1Int.Lab.Org.

1SER
12 (auteurs)leden sub-cie

1SZVV: archief
bibliotheek
persvoorl.
I-SZW
Sloomwezen

12
2
1
7
1

VROM; 12

BIZA: 8

V&W: 5

dat zijn er 2 meer dan door Sdu ter beschikking worden gestetd. 
SZW zal hierin voorzien.

52TOTAAL:

Verzoek sub-cie RE voor principiele toevoeainq aan groene boek10.

Er is geen brief van de seer, van de 5ub*cie RE ontvangen. Uit het verslag van de laatste 
vergadering van deze sub-cie meet blijken of de CPR nog nader geraadpleegd zal 
worden.

Rondvraao en datum voloende veraaderina11.

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

De volgende vergaderdatum is vastgesteld:
Dinsdag 17 September 1996, aanvang 15.00 uur bij SZW 

met uitwijkdatum;
Vrijdag 20 September 1996, aanvang 15.00 uur bij SZW

(N.B. de uitwijkdatum dient voor het geval 6en van de leden van de CPR op korte termijn 
aangeeft verhinderd te zgn op de eerstgenoemde datum)

Sluiting12.
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LUST VAN AKTIEPUNTEN

SECR Opstarten:17/03/951.
werkgroep 'opslag gasflessen' 
werkgroep 'opslag chemicalien in tanks"

Lid aanwijzen in sub-cie “opslag explosieven"VROM17/03/952.
Instellingsbeschikking CPR wijzigen.SECR01/03/963.

Aanwijzen piv.lid CPR.01/03/96 BIZA4,

Recente brand in R'dam;
a. beantwoofding kainervragen opzenden.
b. evaluatie. Welke lering valt er te trekken?

VROM10/05/965.

T.b.v. bijiage in CPR-3:
Tabel externe afstanden resp. brief of circulaire.

10/05/96 VROM6.

Idem voor andere richtlijnen {?):
CPR-17-1 (CPR-17-2)
etc.

10/05/96 VROM7.
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258 Datum: 04-09-1996 CPR - 96 - 24

COMMISSIE PREVENTIE VAN RAMPEN DOOR GEVAARLIJKE STOFFEN

documentVoorblad ten behoeve van CPR

Onderwerp:
Sufa-commissie "Explosieven"
Evt.opdracht aan PML-TNO voor inbreng "know-how" 
en ondersteuning.

Aanleiding:
PML-TNO zal niet kosteloos deelnemen in sub-cie.

Doel:
Overleg

Overleg:
Vergadering 17-09-1996

Ingebracht door:

Aantekeningen;
TNO is verzocht om een aanvullende vrijblijvende 
prijsopgave



CPR-96-24

COMMISSIE PREVENTIE VAN RAMPEN DOOR GEVAARLIJKE STOFFEN

TOEUCHTING BIJ AGENDAPUNT

sub-commissie “exolosieven"

Het blijkt dat PML-TNO slechts in betaalde opdracht aan het opstellen van een richtlijn wif 
meewerken (zia de bijgesloten - inmiddels verlopen offerte).
De CPR beschikt thans over een verouderde richtlijn CPR 7 {bewaring van springstoffen), die een 
zeer beperkt toepassingsgebied heeft.
Daarnaast is er de aanzet voor het aspekt arbeidsveiligheid: het rapport 'Explosieven en 
arbeidsveiligheid".

Twee punten breng ik onder Uw aandacht;
- het heeft geen zin om een herziening van CPR-7 op te stellen zonder de inbreng van 
PML-TNO.
- secretariaatswerkzaamheden kunnen door de sub-cie zelf worden verricht.
- de herziene richtlijn moet ook de eisen bevatten die aan een bewaarplaats worden 
gesteld.

Aan PML-TNO is verzocht om een vrijblijvende richtprijs voor het bovenstaande te geven. Voor 
het aanvragen van middelen t.I.v. het budget 1997 is bij SZW geen formele offerte vereist.



TNO Prins Maurits Laboratorium Langs KIsiwsg 137 
Posfbws 45 2280 AA Pijswijk

pro.2.e jr4

Minisierie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
t.a.v, [io.2.e ■
Postbur9<?8UT 
2509 LV Den Haag

OocrkiesnutTirt'er

froXe
Datum

26-2-1996
0ns nuttimsf

96 D2/0469

Ondenwerp Uw b'laf
Offerte CP 96301

Refererend aan Uw verzoek tijdens de bespreking d.d. 8 februari j.l. met 10.2.6 
offerte.

doen wij U hierbij

De volgende werkzaamheden zullen worden uitgevoerd:
- secretariaat CPR-7 subcommissie, 5 vergaderdagen en 5 vergaderverslagen met archievering en overige 

secretariaatswerkzaamheden. (Prijs / 19.500,= excl. BTW)
herschrijven CPR-7 RJchtlijn. Als basis dient “Explosievc Stoffen en Arbeidsveilighcid”, opgesteld 

110.2.6 ] * Milieu. Verder worden beschouwd de op dit moment bij TNO-PML bekende en
beschlkbare literatuur in relatie met explosie-effecten en de daardoor mogelijk ontstane schade en/of 
letsel binnen de werkinrichting. (Prijs / 30.200,= excl. BTW)

(Buiten de opdracht valt het aangeven aan welke eisen de bewaarplaats moet voldoen.)

De werkzaamheden 2aillen in overleg met de opdrachtgever aanvangen. Naar verwachting zal de door- 
looptijd van de opdracht circa 8 maanden zijn. De werkzaamheden zullen worden afgesloten met ecn brief 
met als bijlage de concepttekst voor de nieuwe CPR-7 richtlijn.

De prijs van de werkzaamheden zal worden bepaald op basis van nacalculatie. Als limiet geldt een bedrag 
van / 49.700,= exclusief BTW. Hiervan zal een voorschot, 30% van het offertebedrag, in rekening worden 
gebracht.

Facturering zal plaatsvinden na afsluiting van de werkzaamheden.

Betaling van onze factuur dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschteden.

De opdracht zal worden uitgevoerd onder de Algemcne Voorwaarden voor onderzoeksopdrachten aan TNO 
(1 april 1995): bijgevoegd.

Nadsnanqs* Orgarusati* voof toogepait- 
natuurwetaftscnaspafijiiandanoaii TNOTNO Pnns MaunU Labomarwin it onea<de«< van da 

Hdofdgtoep Oafanuaondanoah waanoa '.rraer 
banoran: Op opdraetaen aan TNO van Mpaasmg da Algamans 

Voonwaaisan voor ondtiroaMopdracMan aan TNO. 
loali gMcponawd by da AnonPistamares'aetiibaRk an da 
Kanat van Koepbandal la 's.Ciavsnhaga.

TNO Pysiicn an Etakaonscn Uaorata>un 
TNO TacMucTia Manalutnds



0ns nummer Biad Datum4
96 D2/0469 2 26-2-1996

f Offerte CP 96301

De offene is geldig tot een maand na dagtekening.

Bij accoordbevinding Uwertijds zien wij gaame Uw schriftelijke bevestiging tegemoet. Daanoe verzoeken 
ij U ein geheel exemplaar van deze offene. door U ingevuld, getekend en voorzien van firmastempel. aan 

ons te retoumeren.
W

N'amens TNO N;

Datum

Firmastempel

TMm
JW/c V
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CPR 96-27

COMMISSIR PREVEWTIE VAN RAMPEW DOQB_GEVAAgIJLJRR JSTOfJFEJj

agenda

Voor de vergadering van 17 September 1996 op het 
Ministerie van SZW, zaal 222,aanvang 15.00 uur

Opening.1.

Mededelingen en ingekomen stukken.2.

3. Verslag vorige vergadering (CPR-96-16).

Stand van zaken sub-commissies (CPR-96-25) 
(tevens concept halfjaarverslag 1996-1).

4 .

5. Update "groene boek".
Brief van sub-cie RE (CPR-96-13).

6. "Procedure-wijzigingen":
- Correctiefortnulier in richtlijnen? (CPR-96-17).
- Voorstel tot wijziging art.l van CPR-reglement

(CPR-96-18).
- Toepassing richtlijnen bij vergunningverlening 

Brief RIMH Limburg (CPR-96-26).

7 . Ongevalsrapportage {CPR-96-21 en 22).

8. Start sub-cie "Explosieven"; opdracht aan TNO? 
(CPR-96-24).

9. Rondvraag en datum volgende vergadering

10. Sluiting.
irititiHrinrltliiHrit'kitit'kiritinr
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COMMISSIE PREVENTIE VAN RAMPEN DOOR GEVAARLIJKE STOFFEN

CPR~96-3Q
30-09-1996

V E R S L A G

Commissie/werkgroep 
Vergadering nr. 
Datum en tijd 
Plaats
Secretariaat

CPR
1996-3
17-09-1996, 15.00 uur 
S2W, Den Haag
SZW, Postbus 90801, 2509 LV 
Den Haag

Aanwezig;

Afwezig:

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet in het 
bijzonder
vergadering bijwoont.

1.

j welkom, die voor de eerste maal de CPR-

Mededelinqen en inaekomen stukken
] overhandigt het vers lag van een ad hoc 

evaluatie industriele ongevallen dat op 29/08/96 bij VROM 
plaatsvond (wordt als stuknr. CPR-96-29 toegezonden). Dit 
overleg is de aanleiding voor punt 7 van de agenda.
Overige ingekomen stukken zijn tevoren toegezonden (zie 
bijgewerkte stukkenlijst CPR-97-00 van 04/09/96).

2.
g8.g,e

2. a Vasbstellen van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. VersXag vorioe vergadering (CPR-96-16^
Tekstueel en n.a.v.; bij biz.2, pt.5, bij 1.6: 
Bouwkundige eisen naar Bouwbesluit; voor een eerste deel 
van dit project is inmiddels een opdracht aan TNO 
verstrekt, het tweede deel is bij VROM geagendeerd voor 
volgend jaar. Hierover zal nog bilateraal overleg 
plaatsvinden tussen .e .-.j ■



2

Hiermee wordt het verslag vastgesteld.

Aktiepunten:
De vergadering verzoekt om in het vervolg de aktiepunten 
in het verslag en de oude aktiepunten weer in 64n lijst 
samen te voegen.
Aktiepunten in het verslag:
* Weer opstarten werk aan concept richtlijn CPR-15-4 
"Opslag van gasflessen”. Er is voorlopig een 
capaciteitsprobleem; het heeft weinig zin het aktiepunt 
te blijven vermelden.
* Kamervragen + beantwoording n.a.v. CIMI-brand R'dam 
zijn toegezonden (CPR-96-21) Punt vervalt.
* CPR-3 en CPR-3E “Organische peroxiden" Het overleg met 
RIVM over de door PML ingediende voorstellen voor 
afstanden tot externe objecten is bijna afgerond. De 
publikatie van de richtlijnen blijft nog even op HOLD. 
Punt blijft staan.
* De aangepaste acceptatie-procedure brandblussystemen is 
nog binnen BIZA in behandeling. Punt blijft staan.
* VROM heeft ingestemd met de publikatie van P-182/V-27 
als CPR-richtlijn. De aktie ligt nu bij SZW oro concept- 
richtlijnen in te dienen bij de CPR.
Aktiepunten in de liist;

opstarten werkgroep gasflessen. Zie hierboven. Punt 
afvoeren.
Sub-cie explosieven staat op de agenda. Aktiepunt 
afvoeren.
Instellingsbeschikking CPR aanpassen, zodat nieuwe 
leden door hun DG kunnen worden aangewezen. Blijft 
staan.
Biza heeft plv. lid in CPR aangewezen. Punt 
afvoeren.
Rapport CIMI-brand; zie hierboven. Punt afvoeren. 
Externe afstanden t.b.v. CPR-3; zie hierboven. Punt 
blijft staan.
Externe afstanden voor aardgasrichtlijnen (CPR-17- 
1/2/3). Overleg Gasunie/RIVM zal binnenkort 
afstanden opleveren. Punt samenvoegen met 6.

SECR

VROM

BIZA
SZW

1.
2.
3.

4 .
5.
6.
7.

4 . Stand van zaken (CPR-96-25V
Het stuk dient tevens als concept halfjaarverslag 1996-1.
Pt.1.3
Bij de herziening van het "gele boek“ wordt door

^ opgemerkt dat nog moet worden nagegaan 
- b.v. middels de software van TNO - of de methoden voor 
het bepalen van afstanden bij vergunningverlening nog 
dezelfde resultaten opleveren.
Is dat niet het geval dan zal VROM pH

3 □

3) aangeven op
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welke wijze wordt voorkomen dat er problemen ontstaan bij 
het hanteren van de nieuwe druk van het "gele boek". Dat 
kan b.v. door aanpassing in de inleiding of door 
toevoeging van een "ten geleide". De vergadering meent 
dat een dergelijke toevoeging in het boek zelf moet staan 
(geen losse inlegvelletjes of aparte circulaires etc.).
De Sdu wordt verzocht het rapport nog niet in druk te 
brengen voordat deze questie is uitgezocht.
Bij de publikatie van nieuwe drukken van soortgelijke 
rapporten (“rode" en "groene" boek) moet eveneens worden 
geevalueerd of zich dezelfde problemen kunnen voordoen.
Pt.2.2.laatste zin biz.2.
De acceptatie-procedure wordt verder door BIZA 
uitgewerkt. Zin kan worden geschrapt.
Pt.2_.2
Toevoegen, dat ook CPR-9-1 (ondergrondse opslag in stalen 
tanks) wordt herzien en evt. wordt samengevoegd met CPR- 
9-5 (ondergrondse opslag in kunststof tanks).
N.a.v. deze toevoegingen komt ter sprake dat het niet 
efficient is om bij alle aktiviteiten van sub-commissies 
tevoren de instemming van de CPR te vragen. Door de lage 
vergaderfrequentie van de CPR zou dat in de sub- 
commissies de gang eruit halen. De CPR blijft grip op het 
geheel houden door de deelname van medewerkers van de 
vier ministeries in de sub-commissies en door de 
rapportage in iedere CPR-vergadering (stand van zaken). 
Bovendien worden CPR-publikaties alleen op de 
vastgestelde wijze uitgebracht.
Afspraak:

- alle (nieuwe) aktiviteiten worden zoais 
gebruikelijk gemeld in de "stand van zaken" bij 
iedere CPR-vergadering.
- CPR-leden blijven zelf (o.a. door deelname in de 
sub-cies) alert op eventuele consequenties voor het 
beleid. N.B.; Het (bij)sturen van sub-commissies 
door de CPR is steeds mogelijk.

Pt.3
Toevoegen; herziening CPR-9-1/CPR-9-5.
Met bovenstaande correcties wordt het halfjaarverslag 
1996-1 goedgekeurd. Op korte termijn wordt het 
bijgewerkte verslag in de gebruikelijke aantallen 
toegezonden.

SECR

5. Update "groene boek" CCPR-96-li^
De brief van de seer, sub-cie RE betreft letsel
op lange termijn, de z.g. "late doden". Bij risico-beleid 
is dit van belang. Een probleemstellingZ-uitwerking is 
nog niet voorhanden. VROM gaat na of dit onderwerp in het
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beleid moet worden meegenomen. Voor de andere ministeries 
is het onderwerp niet van primair belang. Het past echter 
wel in de scope van het "groene boek".
De vergadering is van mening dat het thans gewenst is om 
op korte termijn een update van het "groene boek" te 
starten en daartoe zo mogelijk voor 1997 geld te 
reserveren. Omdat het een multi-sponsor opdracht zal 
zijn, wordt voorgesteld dat ieder ministerie tracht 
hiervoor fl. 80.000,- ex BTW te reserveren.
Er wordt beoogd om het project nog dit jaar te starten 
met middelen van VROM/BIZA en een vervolg in 1997 ten 
laste van SZW/v&w.
Er zal een splitsing worden gemaakt tussen:

- een update sec
- een toevoeging voor lange termijn effecten.

Het onderwerp "lange termijn effecten" wordt eerst door 
VROM in staf-overleg gebracht. Vervolgens zal VROM de 
probleemstelling aan de sub-cie RE voorleggen om te komen 
tot een haalbaar voorstel (voor beide projectdelen) op 
grond waarvan de CPR kan instemmen met het aanvragen van 
offertes.

en
VROM

Reeds op 18 September 1996 werd van de seer, sub-cie RE 
als CPR-96-31).
Het blijkt dat de update sec geen kosten voor de 
ministeries met zich mee zal brengen.
Die update wordt nu dus door de sub-cie gerealiseerd, 
tenzij door de leden van de CPR in het stuk CPR-96-31 
aanleiding wordt gevonden op- of aarunerkingen te maken.

3 een reaktie ontvangen. (deze wordt U toegezonden

ALLEN

Procedure-wilziqinqen
Correctieformulier in richtliinen? (CPR-96-17)
De CPR is van mening dat de vermelding van het adres van 
het secretariaat voldoende is.

6 .
6.1

6.2 Hiiz_i_qinq_reqlement art. 1 (CPR-96-18)
Alvorens te besluiten tot wijziging van art.l wenst de 
vergadering eerst een exacte aanduiding van het 
tekstgedeelte dat moet worden vervangen en een exacte 
vervangende tekst. In het tekstvoorstel van VROM zitten 
delen die rechtstreeks uit de WM zijn overgenomen. Die 
formuleringen staan niet ter discussie.
VROM zal het tekstvoorstel nogmaals goed afwegen en een 
definitieve versie opzenden waarover in de volgende 
vergadering een besluit kan worden genomen.
Iloeoassinq richtliinen (CPR-96-26)
Bij de uitgangspunten (in de brief van E-?.'®.J biz. 2) 
wordt het volgende opgemerkt:

In hoeverre per toepassing een aparte richtlijn moet 
worden uitgebracht, wordt per geval beoordeeld. In

VROM

6.3

1.
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eerste instantie laat de CPR het aan de betreffende 
sub-cie over om aan te geven welke indeling het 
meest pragmatisch is.

2. ' Naar het inzicht van de CPR is het niet altijd
mogelijk of gewenst om geen maatregelen of 
voorzieningen afhankelijk te stellen van het oordeel 
van het bevoegd gezag.
De CPR heeft steeds als uitgangspunt genomen dat 
waar mogelijk gebruik moet worden gemaakt van 
bestaande erkenningsregelingen en certificaties. De 
CPR ondersteunt de ontwikkelingen in deze richting, 
maar is niet aktief sturend. Zonodig zal de CPR dit 
als aandachtspunt aan sub-commissies meegeven.
De CPR is niet van mening dat alle technische eisen 
door e#n keurende instantie moeten worden bekeken.
Er is een diversiteit aan verlangde deskundigheid 
(b.v. elektrische installatie, bliksembeveiliging, 
drukvaten, blusvoorzieningen, beschermende 
bekleding). Primair is dat de keuringen worden 
verricht door onafhankelijke deskundigen. Echter 
soms is er ook ruimte om de verantwoordelijkheid 
voor bepaalde handelingen bij de vergunninghouder 
zelf te leggen.
Keuringen beperken zich in principe tot de in de 
richtlijn beschreven toepassing. Het is b.v. niet 
doenlijk om bij koelinstallaties in de 
procesindustrie een keuring van de gehele 
installatie te eisen. Bij het eisen van een keuring 
moeten in het algemeen tevens de orovang en de 
criteria worden aangegeven.

Toekomstige ontwikkelingen (biz.4 en 5):
* Verantwoordelijkheid en toezicht op uitvoering van 
keuringen e.d. resp. het aanpassen van regels aan de 
stand der techniek.
De CPR ziet dit niet als zijn taak. Omvang en criteria 
van keuringen worden in het algemeen aangepast aan de 
stand der techniek door dezelfde instantie die deze heeft 
opgesteld.
* Kwaliteitsborging is een onderdeel van certificatie- 
regelingen en hoort thuis bij certificerende 
instellingen. Certificatie via de Raad voor de. 
Accreditatie.
Een financiele ondersteuning kan door de CPR niet worden 
gegeven. Soms is het mogelijk om van SZW een 
startsubsidie te krijgen.
N.B.: SZW heeft enige tijd geleden over dit onderwerp een 
folder gepubliceerd. Deze wordt aan de leden van de CPR 
toegezonden.

3.

4 .

5.

SZW

VROM stuurt de concept-antwoordbrief aan '
tevoren ter kennisname aan de leden van de CPR.

ID

7 . o_nqevalsraDPortaQe (CPR-96-21, 22 en 29)
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Bij de discussie over dit onderwerp komen een aantal 
onderwerpen aan de orde:
* De achterliggende gedachte is een Ongevallenraad. Er 
zijn parallellen met de Transportraad. Die wijst echter 
ook schuldigen aan. De vraag is of inspecties ook bereid 
zijn om verwijten aan zichzelf te richten.
* Er is een soort proefexcercitie geweest; BIZA 
Gebleken is dat het een zeer tijdrovende aktiviteit is. 
W61 bleek dat er voldoende gezag was om voorgestelde 
wijzigingen ingevoerd te krijgen.
Indien onder de vlag van de CPR een proef-excercitie 
wordt opgezet, dan is daarmee een onomkeerbare weg 
ingesiagen.
* De vergadering geeft er de voorkeur aan om een 
gezamenlijke opdracht te geven aan een onafhankelijke 
instantie voor het uitvoeren van een evaluatie van alle 
beschikbare rapportages van een nog te noemen ongeval 
(evt. een toekomstig ongeval), die moet resulteren in een 
cohaerent rapport dat het ongeval beschrijft en zich 
richt op de daaruit te trekken lering, de op grond 
daarvan te geven aanbevelingen en de gewenste 
terugkoppeling

CINDU.

De CPR stelt voor dat de ad hoc groep die over dit 
onderwerp heeft overlegd (CPR-96-29) een concept-opdracht 
formuleert.
De secretaris zal dit aan de betrokkenen melden.SECR

8 . Sub-Cie "Explosieven" (CPR-96-24)
VROM heeft over dit ondeirwerp Defensie benaderd. Defensie 
staat niet afwijzend tegenover een herziening en 
uitbreiding van CPR-7 "De bewaring van springstoffen en 
ontstekingsmiddelen".
Defensie oordeelt het nuttig om op korte termijn den 
herziening te starten en daarbij de veilige afstanden te 
herzien (zijn te klein) en de opslag in bunkers mee te 
nemen en opslaghoeveelheid te vergroten tot 250 kg.
Het is niet bekend of Defensie in de kosten kan delen. 
Voor dit jaar is er geen geld.
VROM [1025
komen tot een start van de herziening in 1997.

sonderen of Defensie wil/kan meefinancieren 
formuleren van het project
in herzieningsproject opnemen: "Explosieven en 
arbeidsveiligheid"; opslag tot 250 kg; 
opslagvoorzieningen o.a. bunkers

VROM 3 zal met Defensie overleggen om eventueel te

9. Rondvraaq en datum volaende vergadering 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
De volgende vergadering zal plaats vinden op 4 december
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1996, aanvang 15.00 uur bij SZW zaal

10. S.i-MA^Ang
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LUST VAN AKTIEPUNTEN
01/03/96 Instellingsbeschikking CPR wijzigen

Insteilingsbeschikking CPR wijzigen.
Externe afstanden t.b.v. CPR-3 
(org.perox) en CPR-17 serie (Aardgas)

1. SECR
01/03/962 . SECR
10/05/963. VROM

10/05/96 Acceptatie-procedure 
brandblussystemen.

4 . BI2A

17/09/96 P-182/V-27 omzetten in concept CPR- 
richtlijnen.
Halfjaarverslag 1996-1 uitbrengen.
Uitwerken projectvoorstel "lange 
termijn effecten".

5 . szw
17/09/966 . SECR
17/09/967 . VROM

17/09/968. Evt.commentaar op projectvoorstel 
update "groene boek”.
Nieuw tekstvoorstel ALARA-principe,

IfToezenden folder (certificatie).
Ad hoc groep (CPR-96-30) vragen om 
concept opdracht.
Nagaan of herziening CPR-7 
(Springstoffen) m.b.v. Defensie kan 
worden opgestart.

ALLEN

17/09/969. VROM
17/09/9610 SZW

17/09/9611. SECR

12. 17/09/96 VROM
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COMMISSIE PREVENTIE VAN RAMPEN DOOR GEVAARLIJKE STOFFEN

documentVoorblad ten behoeve van CPR

Onderwerp:
Notitie : Wijzigen instellingsbeschikking en 

status richtlijnen.

Aanleiding:
Invoering AWB en intrekken P-bladen van S2W >

Doel:
Standpunt bepalen

Overleg:
Vergadering 26-03-1997

Ingebracht door:
Secretaris

Aantekeningen:



CPR-97.0Q(i

COMMISSIE PREVENTIE VAN RAMPEN DOOR OF. V AAR LUKE STOFFEN

N O..T [ T I g
VVij/.iging insicllingsbcschikking CPR cn 
Slalus CPR-richllijncn.

Twee in snmenhang ic bespreken i>ndcrwcrpcn.

VVijzi gc n i nsic 11 ingsbeseh i kk i ng.
In brief ARBO/AIS/9602721 van 03/12/96 hcl> ik U gemcld. dal vonr wijziging in 
dc samcnsiclling van dc CPR geen wijziging van dc inslcllingsbcscbikking nodig 
is. Hclaas is dc afd.WBJA van SZW op dii siandpuni leruggckomcn. Om ic 
voorkomen dal dc bcirokkcn minisicrs worden Insiiggcvallcn bij icdcrc wis.scling in 
dc bemanning van dc CPR is dus loch cen wijziging in dc insicllingsiic.schikking 
nodig.
Dc ccnvoudigsic oplossing i.s om in dc bcschikking op ic nemcn. dal dc 
(plaalsvcrvangcndc) Icdcn door do bcirclfendc (in dc bcschikking ic nocmen) DO 
worden aangcwczcn. Hcl is wcl zo hcldcr «>m dan in dc bcschikking otik a;in ic 
geven op welkc wijzc (op wiens gczag) dc publikatics van dc CPR worden 
uilgcbrachl en wai dicntcngcvolgc dc status van die publikatics kan zijn.
Hcl is gewenst om dai in dc bcschikking zclf aan tc geven cn nici in hcl CPR- 
reglcmcnl.
Evcntuccl kan in dc bcschikking worden opgcnomcn dal dc CPR met insicmming 
van dc betrokken DG’s cen rcglcmcnl »)p,stcll.

1.

Status CPR-richiliJncn.
Thans wordl in icdcrc richlliin in hcl "Ten gclcidc" vcrmcld, dal deze namens dc 
vicr belrokken ministers wordl uilgcbrachl. VROM vcrmeldl dal dc richllijn zal 
worden gchantcerd bij dc adviscring in het kadcr van dc vcrgunningvcrlcning cn 
SZW vermeldi, dat dc richllijn door dc Arbcidsinspcciic als cen P-blad wordl 
gchantcerd.

2.

N.B. CPR^rapporlcn worden namens dc CPR zcif gcpublicccrd (b.v. 
gclc/grocnc/nidc bock).

Bij SZW wordl dc publikatic van P-bladcn bccindigd (slrccfdalum 0 i/07/97). 
SZW kent dan nog Al-bladcn (= ARBO-informalic-bladcn) cn bclcidsrcgcls. 
Bclcidsrcgcls bcvallcn in principc geen vo<irlichlcndc ickstcn; zc zijn mccr 
vo!mgcb4)ndcn cn geven aan waarloc dc jusiiliabclc is gehouden (= waarop wordl 
gchandhaafd) met dc mogclijkhcid loi afwijking "indicn dit - in rcdclijkhcid - nicl 
anderskan".
Ondcr dc huidige status kunnen CPR-richtlijncn over cnige lijd dus nici mccr 
ongcwijzigd worden uitgegeven. Hcl ziil dc discussics binnen SZW bekorten indicn 
dc CPR zclf aangeeft wclkc kanl zij op wil.
A p'rima visia zijn dric bcnadcringcn mogelijk:



I a. richilijncn \v(irdcn gcpublicccrd als advics van/namcas dc hclntkkcn 
dcparlcmcnlslciding. Dc puhlicaiic hccH uiisluilcnd ccn vjiorlichlcnd karakicr cn 
wDrdl ucachi t)nn dc stand dcr icchnick cn dc laaislc in/.ichlcn wccr Ic gcvcn.

b. richllijncn (cn rapporicn) w(»rdcn namcns/dnor dc CPR gcpublicccrd. Dc 
richllijncn hcbbcn dan ccn slalus die is tipgchouwd door vccljarigc "gesvenning " cn 
op dc wij'/.c van lol stand komcn (in <tccrlcg met bcdrijlslcvcn, interne cn externe 
commentaarronden): bet yijn dan "advic/cn van dc CPR". Voor dc pul^likatic is 
geen lormclc instemminu v;in dc betrokken dcpartcmcnts-lciding mccr nodig. 
L'iicraard zal ieder CPR-lid slcchis instemmen met publikatic als /ijn DG daarvour 
bet grocnc lichi gccfi.

c. door dc betrokken dcpartcmcnlslciding word! aan dc richllijncn ccn status 
tocgckcnd. Dal mod dan spccilick worden aangegeven (ook in dc 
instcllingsbcschikking?).
Voor SZW zou dal dan - "voor /.over dil dc arbcidsomslandighcdcn bctrclt" - dc 
slalus van hclcidsrcgcl zijn. Dal implicccri dal in dc richllijn duidclijk mod /.ijn 
gcmarkccrd wclkc icksigcdcclicn hiervoor in aanmerking komcn. icrwijl in ccn 
aparlc bcicidsrcgcl deze icksidclcn als /.odanig moclcn worden gcindiccerd.

N.B. in dc praklijk is dc I'unkiic van richllijncn aliijd hcpcrkl lol hcl aangeven van dc 
stand dcr icchnick cn van dc laaislc in/.ichicn. Hd verbindend maken van richllijncn 
gcschicdl door dc overname in vergunningen cn andcrc voorschrifien, aismede door /.c tc 
hantcren bij handhnving van wettelijkc regcls (dc daarbij ic hanicrcn norm).
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CPR-92-02Datum:06-01-1992

COMMISSIE PREVENTIE VAN RAMPEN DOOR QEVAARUJKE STOFFEN

Voorblad ten behoeve van CPR - document

Verslag vergadering 1991-3 d.d. 19-12-1991>nderwerp t

Lanlelding:

Vaststelling op de eerstvolgende vergadering)oel:

hrerleg:

Ingebracht door: [10.2 6

\antekeningen:



Commissle Preventle van Rampen 
door gevaarlijke stoffen

Mret Secreuriaat:

VERSLAG CPR-92-01
06-01-92

nrj
datum:

Commlaale / warksioop: 

Vergadering nr.;

Datum an ti]d:

Plaata:

CPR
1991-3
19-12-1991 5 14.00 uur 
BIZA 's-Gravenhage 
DGA *s-GravenhageSacratartaat

Aanwaiigen:

ANrazIgen:

Opening1.

Mededellngen an Ingekomen stukken2.
—

- neemt voor DGV sitting in de CPR als opvolger van ^ 
Z:>. De ledenlljst vordt aangepast.

] CZ3 a L 3 CS CUD CZH! c 3 D
L

Ingekomen stukken Ingebracht als dokument 
CPR-91-26 - Verslag vergadering 1991-2.
CPR-91-27 - Share brochure ter infonaatie.
CPR-91-28 - Conceptbrief CPR aan THO omtrent Gele Boek Plus ter 

commentaar. Heeft geleid tot dokument CPR-91-30. 
acceptatle

installateurs LPG. Aktle voor VROH om te zorgen voor 
doorzending.

CPR-91-30 - Definltieve brief CPR aan TNO omtrent Gele Boek Plus

erkendedistrictenCPR-91-29 - Persbericht

voorstel.
CPR-91-31 - Op te richten stlchting Loss Prevention ter 

infonnatie.

-/I
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CPR-91-32 - Brief van TNO betreffende fouten in vertaling 'Gele 
Boek'. Vordt behandeld onder agendapunt 6.
Brief sub-cie ’Verpakte gevaarlljke stoffen*. Wordt 
behandeld onder agendapunt 7.

CPR-91--34 - Stand van zaken per 16-12-91 van de werkgroepen. Wordt 
behandeld onder agendapunt S.

CPR-91-33

Overlge atukken
Interne kritiekronde CPR 17 aardgasafleverstations voor 15- 
11-91 connnentaar. Afgehandeld.

- Anonieme brief d.d. 4-10-91. T.a.v. Vrom. Reactle naar
vergimningverlener?
Brief d.d. 25-10-91. Commentaarronde voor CPR 11-5 
butaan/propaan. Geen commentaar.
Brief d.d. 16-12-91 Commentaar voor 2-1-92 engelse vertaling 
CPR 15-1.

Vaststellen van de agenda (CPR-91-35)3.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Opening
Mededelingen en ingekomen stukken 
Vaststellen van de agenda (CPR-91-35) 
Verslag vorige vergadering (CPR-91-26) 
Stand van zaken (CPR-91-34)
Vertaalde richtlijnen 
Aanpassing CPR 15-serie 
Rondvraag
Datum nieuwe vergaderlngen 
Sluiting

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. \8.
9.
10

Verslag vorige vergadering (CPR 91-26)4.

Het verslag wordt zowel textueel als n.a.v. ongewijzigd 
vastgesteld.
Lijet van aktiepunten:
Punt 1. lijst 

leden CPR en ffein
erkende LPG- 

(DGM).
Opzenden persbericht 
installateura aan

van

Afgehandeld.
Afvoeren.
Nagaan of dlt jaar nog t.l.v. DGV vertaalopdrachten 
kunnen worden gegeven. Afgehandeld met een brief van 
DGV, op grond waarvan opdracht is verstrekt aan 

j te Delft.

Punt 2.

Afvoeren.
Instelling sub-cie Organlsche Peroxiden effectueren. 
De eerste vergadering heeft reeds plaatsgevonden. 
Afvoeren.
Halfjaarverslag 1991-1 publiceren. Afgehandeld. 
Afvoeren.
Standpunt CPR t.o.v. Gele Boek plus-project fonnuleren 
en na insteoiming CPR aan TNO zenden. Afgehandeld onder 
dokument nr. CPR-91-30

Punt 3.

Punt 4.

Punt 5.

—/2
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Afvoeren.
Nagaan welke grondslag voor max opelag A2-me6tstof; 
oordeel andere deskundigen over detonatle-gevoeligheld

Punt 6.

AN.
Blijft staan.
Brief TKO (CPR9I-23} beantwoorden aan de hand vanPunt 7.
resultaten van aktlepunt 6.
Blljft staan.
Infonnatle Inwlnnen bij Air Llqulde over mogelijke

(motorbrandstof,
Punt 8.

H2-gebruiktoename van
brandstofcel?}.
Blljft Staan.
Informatie inwlnnen bij Novem in Utrecht over 
toekomstverwachting B2-toepa88ingen. Novem heeft geen 
incentive om, i.p.v. aardgas. waterstof te gebruiken. 
De kostprijs is in verhoudlng 2z zo hoog.
Af voeren.

Punt 9.

Verzenden besluiten vuurwerk/springatoffen + 
procedureregeling.
Blljft staan.
Navraag bij WC of daar aandacht wordt be steed aan 
het gebruik van 02-container8 in huiselijke 
omstandigheden. Aangekaart bij de hoofdgroep Produkt 
Veiligheid van WVC. Zij nemen verder aktie.
Afvoeren.
Opsturen CPR 91-09 (SHARE) naar sub-cie Rlslco- 
^aluatie met het verzoek om als contactpersoon te 
flingeren voor D6 XIX. Afgehandeld.
Afvoeren.

.C
Risico-Evaluatie op aktlepunt 12. Afgehandeld in de 
vergadering d.d. 3-12-91.
Afvoeren.

Punt 10.

Punt 11.

Punt 12.

] geeft toelichting in de sub-ciePunt 13.

Brief SV2 n.a.v. CPR 15-2 renvoyeren naar
} met bericht aan SVZ. Afgehandeld.

Punt 14. .6

C
Afvoeren.

DE VOOEZITTER VRAACT SEN lEDER BIJZONDSRE AANDACHT VOOR DE 
OPENSTAANDE AKTIEPUNTEN.

Stand van zaken (CPR-91-34)5.

Textueel wljzlgeni 
1.5. 2e zin: 'Bet ontvangen . 
aangeboden*.
Inhoudelijk:
1.1. Deflnitleve vervanging ifoSFi i
1.2. Wordt verder behandeld onder agendapunt 6.
1.3. Organische Peroxiden. Spreekt voor zich.
1.4. Opelag verpakte gevaarlijke stoffen. Wordt behandeld onder 

agendapunt 7.
1.5. Gecomprimeerd aardgas als motorbrandstof.

aan de exteme werkgroep

maakt een
concept. Van de CPR-leden geen fundementeel commentaar. 
Overig commentaar is doorgestuurd aan de DGA-verkgroep.

../3
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2.2. Nltraathoudende meststoffen. Concept llgt bij de drukker.
Hlerna gaat het de externe krltiekronde in.

2.3. Opslag vloeibare aardolleprodukten. 9-1 is voor externe
commentaarronde. Van 9-5 is de interne krltiekronde achter 
de rug. Het comnentaar moet nog verwerkt worden. De
problematiek rond de stalen plaat in een kunatstof tank Is
nog niet opgelost. DGA etandpunt (V-23} verplicht het gebruik 
van een stalen plaat i.v.m. statische electriciteit. Net is 
niet zeker of er in omringende EG-landen voorschrif ten 
omtrent deze materie zijn. ass'"* l zal dit verder
uitzoeken.

2.4. Projectvoorstel herziening Gele Boek is definitief. Melding 
aan de CPR i.v.m. aandacht voor fondsen in 1992. VKOM is 
akkoord, Biza ziet mogelijkheden. DGA heeft twijfels over 
haalbaarheid voor het 1992-budget. Misschlen realiseerbaar in 
1993 en DGV kan wellicht lets doen d.m.v. verschuiving in 
prioriteiten.
Vertalingen Gele en Groene boek. Vordt behandeld onder 
agendapunt 6.
Acute Humane Toxicity Begeleidingscie samengesteld uit de 
sub-cie Risico-Evaluatle. Vindt verder doorgang.
Share Voorstel van de sub-cie R-E wordt ingediend bij de 
voorzitter van de CPR. Zodra dit is geschied zal de 
voorzltter hier aktie op nemen.

2.6. Organische Peroxiden
In navolging op de vraag de richtlijnen in engelse versie te 
schrijven, heeft de werkgroep te kennen gegeven dit niet te 
willen honoreren. Eerst nederlands. daama vertalen.

4. LiJst van CPR-publikaties
Propaan; Veiligheidsmaatregelen bij opslag en gebruik. 
Ultgave van de Staatsultgeverij. Deze publikatie zal naar 
vervachting binnen 1 jaar stopgezet worden.
De leden zullen zich beraden in hoeverre de publikaties OP 9, 
OP 12 en OP 14 i.v.m. veroudering nog door de CPR gedragen 
kunnen worden. ~] zal een exemplaar van de boekjes aan
de leden sturen.

★

*

*

Vertaalde richtlijnen.6.
3 te Delft heeft de opdracht gekregen tot vertaling vanG C

de richtlijnen CPR15-1 en 3.
De uiteindelijk engelse vertaling van CPR 14 *GeIe Boek' is 
door de sub-cie Risico-Evaluatie kwalitatief niet akkoord

) heeft gereklameerd (CPR91-32) 
en ons een voorstel gedaan om het boek, en tevens het 'Groene 
Boek' (CPR 16E), tegen de kosten van fl. 6.000,— excl. B7V 
onder handen te willen nemen. VROM is bereid dit bedcag te 
finaneieren.
De vergadering gaat hiermee accoord. TNO zal de beide boeken 
nakijken en corrigeren. Ook de formules zullen worden 
getoetst, dear in de oude versie ook al fouten voorkwamen.

Z] informeren over deze 
gang van zaken, daar hij deze task bij D<^ probeert onder te 
brengen.

bevonden. Ook TNO

*

*

—/4
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De reeds verschenen exemplaren van het Gele Boek worden 
achtergehouden en de planning voor heruitgave c.q. uicgave 
van belde boeken wordt elnd maart *92 vervacht.

Aanpaasing CPR IS-serie fCPR91-33).7.

De sub-cie *Verpakte gevaarlljke stoffen* de opdracht geven 
om een voorstel te maken hoe zij denken deze aanpassing te 
kunnen realiseren. ZIJ dienen hlerbij rekenlng te houden met 
de diversitelt In gebruik van de richtlijnen, de 
tljdsplannlng en de flnanclele consequentie c.q. alternatief 
hiervoor. Terugkoppeling aan de CPR in de eerstvolgende 
vergadering.

*

*

Rondvraag8.
N.a.v. aktlepunt 7 'detonatie AN-meststoffen* vraagt fo2'e.. n
o£ er nog meer stappen moeten vorden genomen. Zle brief van 
TNO (CPR91-23).
Na de aktle van gaSli (aktiepunt 6) zal gekeken worden of het 
raadzaam is blj BAM of in BSE informatie te verzamelen over 
eventueel bestaande richtlijnen in omringende EG-landen.

Vergaderdata 1992.9.

De volgende vergaderdata zijn:

donderdag 2 aprll 
donderdag 3 September 14.00 uur bij DGV 
donderdag 10 december 14.00 uur bij BIZA

14.00 uur bij DGA

14. Sluiting

-/5



t

t

-6-

LUST VAN AKTIEPUNTEN

10.2,6 Nagaan welke grondslag voor max opslag 
A2-mest8to£; oordeel andere deskundigen 
over detonatle-gevoellgheld AN.
Brief TNO (CPR91-23) beantwoorden aan de 
hand van resultaten van aktlepunt 1. 
Informatle inwinnen bij Air Liquide over 
mogelijke 
(motorbrandstof, brandstofcel?).
Opzenden besluiten vuurwerk/springstoffen 
■f procedureregeling.
Aanstelling regelen ' '‘‘1 £113 •
Ledenlijst aanpassen.
DGA
kunststoftanks"(V23) staven.
Voorstel sub-cie Risico-Evaluatie omcrent 
SHARE afhandelen.
Beraden in hoeverre de publikaties OP 9, 
OP 12 en OP 14 i.v.m. veroudering nog 
door de CPR gedragen kunnen worden.
Een exemplaar van OP 9, OP 12 en OP 14 
aan de leden sturen.

120991.006**

120991.007

120991.008
H2-gebruiktoename van

120991.010

191291.001
191291.002
191291.003 standpunt •stalen plaat in

191291.004

191291.005

191291.006

TNO opdracht geven om Gele en Groene boek 
te corrigeren
—? brief sturen omtrent de opdracht 

aan TNO. Zie verslag punt 6.
Sub-cie "Verpakte gevaarlijke stoffen* de 
opdracht geven om een voorstel in te 
dienen voor aanpassing van de CPR15- 
serie.
Voorstel

191291.007

191291.008

191291.009

CPRlS-serieaanpassing
terugkoppelen naar de CPR.
Nagaan of voor herziening Gele Boek 
middelen in 1992 beschikbaar kunnen

191291.010

191291.011

komen.

— 16
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COMMISSIE PREVENTIE VAN RAMPEN DOOR GEVAARLIJKE STOFFEN

CPR-:92-12
24-09-92

VERSIAG

Commissie/werkgroep 
Vergadering nr. 
Dat\jm en tijd 
Plaats
Secretariaat

CPR
1992-1
03-09-1992 ; 14.00 uur 
SZW, Den Haag 
DGA, pb.90804 

3335500
2509 LV Den Haag

070

Aanwezig

Opening1.

Mededelinqen en inqekomen stukken2.
) deelt mee, dat hij (voorlopig)

... i r 1 O 1 Aan de afdeling Wetgeving
van DGA zal worden verzocht om een nieuw benoemingsbesluit 
op te stellen. Daarin op te nemen:
opvolgt a Is oo^'e

dZD CZB CZ] Cr~i n ; '
r*

] [] [
3 [ZZ3 CC ] CJ

CZ
3 C3 [ } L }

3 dZ) CD [ Z L3 D 3
—iczi

1 c3 CZZ3 [ 3 dZn
i ^ Z d3 C
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dddj dZ3 c

zdZ
3 C

z r dd3 a

CdZ c 3
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D ddl d3 [ 3 [
d3 cd3 E d3



Vaststellen van de Agenda3,
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Verslag voriqe verqaderinq (CPR 92-01)4.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Aktiepunten;

Detonatiegevoeligheid AN-meststoffen.
Seer. rappelleert (oordeel andere deskundigen -
Duitsland - over detonatiegevoeligheid) tevens rappel

) (PML-TNO) om de door TNO gesigna- 
leerde effecten bij de EEG te melden.
Toename H2-gebruik. Hierover is geen aanvnllende 
informatie beschikbaar gekomen. Aktiepunt afvoeren. 
Toezending besluiten vuurwerk/springstoffen. Seer.rap
pel leert'“tHerziening benoemingsbesluit is door seer, in gang 
gezet. Aktiept. afvoeren.
DGA-standpunt t.o.v. afvoer statische elektriciteit is 
verwerkt in de tekst van de conoept richtlijn CPR 9-5. 
Aktiepunt afvoeren.
Door BIZA en V&W wordt de uitgave van de richtlijnen

1.

aan fr5:2,e~
2.
3.

5.4.
5.

6.



voor pijpleidingen, acrylnitril en fosgeen zinvol 
geacht; eventueel (zodra behoefte aan aktualiseren 
toeneemt) een herziening starten. Voorlopig als 
aktiepunt afvoeren.
De correcties in de Engelse vertaling van groene en 
gele boek zijn aangebracht. Aktiepunt afvoeren. 
Samenvoegen CPR 15-1,2 en 3. Staat op agenda. Aktiepunt 
afvoeren.
Herziening gele boek staat op de agenda. Aktiepunt 
afvoeren.

7.
8.
9.

Stand van zaken (CPR 92-09)
Na redactionele aanpassing kan CPR 92-09 als halfjaarverslag 
1992-1 worden uitgebracht.

5 .

5.1 Zelfevaluatie (CPR 92-06 en 07)
Bij een kennismakingsgesprek van de nieuwe DG van de Arbeid 
met het management van DG Milieubeheer is de samenwerking in 
de CPR ter sprake geweest (in ditzelfde kader kwamen ook de 
aktiviteiten t.a.v. EG, NNI-CEN-CENELEC aan de orde).^ 
Kemvraag hierbij was op welke wijze de CPR nuttig kan 
funktioneren binnen de normerende aktiviteiten van de beide 
(dus vier) departementen.
Het uitbrengen van een advies door een extern bureau kreeg 
onvoldoende budgettaire prioriteit - 23 Q

] □ i~'.. ^ czr
discussiestuk opstellen t.b.v. de DG's.
tekent hierbij aan dat hij er de voorkeur aan blijft geven dat het document wordt opgesteld door een externe desicundige 
of een extern bureau.

zullen nu een1 E

] merkt hierbij op dat EX3V het op prijs stelt om bij 
dergelijke discussies van meet af betrokken te zijn. Het 
onderscheiden van een normeringstechnisch deel (b.v. naar de 
CPR) kan niet los gezien worden van een discussie over de 
beleidsraatige kanten.
De seer, zal een kort overzicht opstellen van taken, 
manpower input en het funktioneren van de CPR. Dit kan dan 
als aanzet dienen voor het uiteindelijke discussiestuk.
Gezien de lopende discussie heeft het geen zin'om thans een 
(voorgeschreven) zelf-evaluatie op te zetten - dit zou gaan 
lijken op een doublure van het op te stellen stuk. *
Vertaling van CPR-richtlijnen.
In het algemeen zullen alleen nieuwe richtlijnen of nieuwe 
dirukken van richtlijnen voor vertaling in aanmerking komen. 
Dit ad hoc worden afgewogen.
Combineren van CPR 15 richtlijnen (CPR 91-33 en CPR 92-08). 
Dit kan aan de orde komen bij de eerste revisie van deze 
richtlijnen.
Instellen werkgroep "Opslag chemicalien in tanks".
Deze aktiviteit kan worden overwogen. De seer, zal hiertoe 
een korte onderbouwing opstellen (scope, raakvlak met andere 
departementen, mankracht etc.).

5.2

5.3

5.4



5.5 Herziening gele boek (CPR 91-36)
Het advies van de voorzitter van de sub-cie "Risico- 
evaluatie" is niet ontvangen. De seer, deelt uit de offerte- 
vergelijking die door de sub-cie is besproken en die heeft 
geleid tot het uitspreken van een voorkeur voor het plaatsen 
van de opdracht bij TNO.
De CPR kan rich vinden in de keuze van TNO, echter moet 
onderzocht worden of de prijs kan worden gedrukt - b.v. door 
een deal van de kosten uit de TNO-doelsubsidie of door TNO 
zelf te financieren (gezien de spin-off die deze studie voor 
TNO heeft). I
onderhandelen.
Het project moet worden uitgevoerd in 1993 met mogelijkheid 
van uitloop in 1994. De kosten (bijdrage) wordt door elk van 
de betrokken departementen voor 25% gedragen. Om de 
budgettaire afwikkeling te vereenvoudigen zal door TNO aan 
elk van de 4 departementen een offerte voor l/4e van het 
totale bedrag worden gezonden? de opdracht wordt eerst 
definitief zodra alle vier commitments zijn ontvangen

I zal hierover met [

Rondvraaq en datum volqende verqaderinq6.
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
Een datum en plaats voor de volgende vergadering zijn reeds 
vastgesteld; Dinsdag 10 december 1992, aanvang 14.00 uur. 

bij BIZA Schedeldoekshaven 200.

7. Sluitinq



Lijst van aktiepunten;
jiPl 1 r ^ :
* grondslag voor max opslag A2-ineststof.
* oordeel andere deskundigen over detonatiegevoe- 
ligheid van A2-meststoffen.

1. seer.

) (PML-TNO):
♦ gesignaleerd AN-detonatiegedrag melden in EG 
Rappel 0^
* toezending besluiten vuurwerk/springstoffen + 
procedureregeling.
Nieuw benoemingsbesluit opstarten bij SZW afd.WJZ 
Opstellen kort overzicht van taken/funktione- 
ren/manpower van de CPR.
Onderbouwing voor het instellen van een werkgroep 
die een richtlijn opstelt. voor "Opslag chemicalien 
in tanks".

2. rseer. L
3. ):seer.

4 . seer. 
seer.5.

6. seer.

Realiseren van commitment aan TNO voor herziening 
gele boek.

7 . alien
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^2^3b^2sSIE PREVENTIE VAN RAMPEN DOOR GEVAARLIJKE STOFFEN

CPR 93-08
24 - 06 - 1993

VERSIAG

CPR.
1993-1.
09-06-1993 ; 14.00 uur. 
SZW, Den Haag.
DGA, pb.90804

Commissie/werkgroep 
Vergadering nr. 
Datum en tijd 
Plaats
Secretariaat 2509 LV Den Haag

Aanwezig

Afwezig

1. Opening

Mededelinqen en inqekomen stukken2.
Ter kennisname wordt uitgereikt de EEG-brochure "Laatste 
nieuwsbrief in het kader van het Europese jaar voor 
veiligheid en gezondheid".
Bij DGA is een plan van aanpak ontwikkeld om NH3- 
koelinstallaties - die niet voldoen aan de huidige eisen 
(CPR-13) -tdch te kunnen beoordelen op veiligheid, Dit 
plan bestaat uit twee delen nl. een door Stoomwezen 
opgesteld deel voor de beoordeling van het NH3-voerende 
gedeelte van de installatie en een tweede deel dat zich 
richt arbeidsomstandigheden vluchtwegen,(b. V.op
gasdetectie).
Het plan van aanpak zal gaan dienen voor de uitvoering

inspectieproject delandelij k vanvan
Arbeidsinspectie.
Door BIZA/VROM wordt hierop verzocht om tevoren (op 
werkniveau) het plan te bespreken in verband met de 
langjarige betrokkenheid bij dit onderwerp, zodat in een 
inspectie-project ook aandachtspunten van BIZA/VROM 
kunnen worden meegenomen. Ook zou kunnen blijken dat 
BIZA/VROM op zinvolle wijze in de inspectie-aktiviteiten • 
kunnen worden betrokken.

een

Een werkgroep zal worden geformeerd om het plan te 
bespreken. In de werkgroep zullen deelnemen :
- r..~ —^—7

★



♦

- roTgTin
0 [a c ] I—II I r- voor Arbeidsinspectie wordt aan de districten verzocht 
om een Hfdinsp.-Veiligheid en een Insp.-Procesveiligheid 
aan te wijzen.

Vaststellen agenda.(CPR93-03)3.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Verslag vorige verqaderinq.(CPR92-12)4.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
N.a.v. het verslag wordt het volgende opgemerkt:

het halfjaarverslag 1992-2 dient o.a. als 
rapportage van cpr-lid aan zijn DG.
- om de laatste onduidelijkheden bij de opdracht 
voor de herziening van het gele boek weg te nemen, 
is een brief van voorz.CPR aan TNO opgesteld. Het 
concept van de brief wordt voorgelegd en de 
vergadering stemt in met verzending van de brief.

Aktiepunten uit het verslag:
_ 1 zal bij P0-2e

gegevens zijn verkregen over
maximale opslaggrootte van A2“meststoffen en of iets 
nader

1. iRjXi ] informeren of nadere 
de grondslag voor de

debekend geworden
detonatiegevoeligheid van deze stoffen.
2. de seer, zal bij fi0-2.e i [
de reactie van de EG-werkgroep was op de 
gesignaleerde twijfel aan de buisproef.

Aan de seer, wordt verzocht om de balans over het 
onderwerp "detonatie-gevoeligheid van A2-meststoffen" op 
te maken, waarna de CPR een eindstandpunt kan innemen.

zal alsnog de besluiten 
vuurwerk/springstoffen + procedureregeling opzenden. 
Tevens zal

is over
} navragen welke*

•k

3.★
nagaan of S f---- 1 het

voorzitterschap van de sub-commissie "Opslag 
vloeibare aardolieprodukten" kan overnemen van poi-e).
4. Nieuw benoeraingsbesluit is vastgesteld. Aktiepunt 
afvoeren.

k J

5. Discussiestuk over funktioneren van de CPR is 
opgesteld (CPR 93-05). Aktiepunt afvoeren.
6. Onderbouwing voor instellen werkgroep "opslag van 
chemicalidn in tanks 
Aktiepunt afvoeren.
7. Opdracht herziening gele boek is geplaatst. 
Aktiepunt afvoeren.

tt gedaan (CPR 93-04).is

Stand van zaken.5.
In de eerste helft van 1993 zijn in druk verschenen: 

- Halfjaarverslag 1992-2



CPR S-5 Vloeibare aardolieprodukten; ondergrondse 
opslag in kunststof tanks.

Vloeibare aardolieprodukte, 
buitenopslag van K3-produkten bovengrondse stalen tanks (0,2 tot 150 m^) .

- CPR 9-6 (concept) in

hazardous 
and 

large
packaged

chemical
storage

ofCPR 15-2E Storage 
materials, 
pesticides; 
quantities.

waste
of

Een aantal subcommissies is thans aktief:
* Propaan.
Er wordt gewerkt aan herzieningen van de richtlijnen voor 
LPG : CPR 8-1 en CPR 8-1 suppl.'93 alsmede aan de nieuwe 
richtlijnen voor flessenvulinrichtingen (CPR 11-5) en 
aerosolen (CPR 11-6).
In behandeling is de opslag in dubbelwandige installaties 
met lekdetectie.
* Organische peroxiden.
Een eerste concept herziening is gereed. Deze wordt in 
september/oktober in de sub-cie behandeld. Door de 
Arbeidsinspectie is verzocht om een toevoeging over de te 
stellen eisen 
overslagbedrijven.

opslag bij transport- enaan

* Gecomprimeerd aardgas.
De sub-cie is al geruirae tijd bezig met de verwerking van 
het commentaar uit de ambtelijke kritiekronde op de 
concept-richtlijn voor vulinstallaties (fast-fill).
Een richtlijn voor werkplaats en stalling van voertuigen 
op gecomprimeerd aardgas wacht op de resultaten van een 
risico-analyse door TNO (in opdracht van Gasunie). 
Richtlijnen voor zelftank-installaties en voor de 
uitvoering van de gasinstallatie op voertuigen zijn 
vrijwel afgerond; het is echter nog de vraag of deze 
richtlijnen zich lenen voor publikatie als CPR-richtlijn.
* Opslag vloeibare aardolieprodukten.
De herziening van di richtlijn ^R 9-1 (ondergrondse 
opslag en afleverinstallaties) is vrijwel gereed; hierin 
zijn nu nieuwe voorschriften opgenomen voor opslag in 
grondwaterbeschermingsgebieden 
dubbelwandige installaties. Ook de 
stage I en II zijn meegenomen, 
de nieuwe wet bodembescherming.
De commentaarronde van de richtlijn voor de kleinschalige 
bovengrondse opslag van K3-produkten (CPR 9-6) loopt af 
op 1 juli 1993. 
definitieve 
onderwerpen
mobiele installaties resp. inpandige opslag.

opslag
uit KWS 200, 

evenals de aansluiting op
inen voor

eisen

Vervolgens zal gewerkt worden aan de • 
uitgave van deze richtlijn. Twee nieuwe 
worden thans overwogen: aflevering uit



’ Verpakte qevaarlijke stoffen.
Nu een herziening en incegratie 
15-1/2/3
"gebruikshandleiding

van de richtlijnen CPR 
zaluitgesteld, 

gepubliceerd 
opdracht van de Brandweerinspectie door 36.2.e 
opgesteld rapport).

voorlopig een 
( een in

IS
wordenII

* Risico-evaluatie.
De sub-commissie begeieidt de TNO-opdracht tot herziening 
van het "gele boek".
Een projectvoorstel voor herziening van het 
o.a. door het overnemen van een cursus-boek van de KEMA 
voor betrouwbaarheidsrekenihg 
CPR aangeboden.

rode boekIt

wordt binnenkort aan de

Funktioneren van de CPR.6.
Van belang is hierbij de afweging of de aktiviteiten van 
de CPR tot de kerntaak van de betrokken departementen 
moet worden gerekend. In tweede instantie kan er 
onderscheid worden gemaakt tussen uitvoerende en beleids- 
aktiviteiten. Tot slot kan worden bezien of de bewuste 
aktiviteit kan worden verricht door uitbesteden of door 
het inlenen van menskracht.
Bij de eerste afweging meent de CPR dat deze' positief 
moet worden beoordeeld; het hoort tot de kerntaken van de 
betrokken departementen om aan te geven op weike wijze 
met majeure risico's moet worden omgegaan.
Bij het tweede en derde aspect wordt het volgende 
opgemerkt;
In de praktijk blijkt dat de uitvoering van beleid door 
de toepassing van CPR-richtlijnen een zeer efficiente 
methode is. De rechtsgelijkheid bij vergunningverlening 
wordt sterk bevorderd en de inzet van vele aktoren 
{gemeente, provincie, bedrijfsleven enz.) wordt bereikt 
met een minimale input van de zijde van de Rijksoverheid. 
Door het opheffen van de CPR en het uitbesteden {b.v. aan 
TNO) van de aktiviteiten van de CPR dan wel door het 
inhuren van tijdelijke werknemers om dit werk te 
verrichten, is niet te verwachten dat de input van de 
betrokken departementen in menskracht en middelen 
geringer zal zijn, terwijl de interdepartementale 
afstemming moeizamer zal worden.
Aan de leden van de CPR wordt verzocht om een reactie op 
het stuk CPR93-05 te geven waarna een notitie aan de 
betrokken DG's kan worden opgesteld.

*

Richtlijn kleine bulk opslaq chemicalien.{CPR93-04)7.

Door de Arbeidsinspectie is aangegeven dat er behoefte is 
aan een richtlijn voor de kleinschalige opslag van • 
chemicalien in tanks, zowel ondergrondse als bovengrondse 
opslag.
De CPR meent dat in eerste instantie een probleemanalyse 
moet worden gemaakt met een projectvoorstel voor



f
danuitvoering door een CPR-werkgroep of -sub-commissie 

wei voor uitvoering door derden.
in een voorbereidende werkgroep zal zitting hebben:

jTos:? ] □ iHID
zn} B zz

] c
] □ CZDszw

De secretaris zal de genoemde personen benaderen met het 
verzoek medewerking te verlenen.

Rondvraag, datum volgende verqaderinq.8.
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
De volgende vergadering vindt plaats op woensdag 13 
oktober 1993, aanvang 14.00 uur bij SZW kamer Qo.z.e. ■ - ~. 
(kamer B4.01).

3

Sluitinq.9.



Lijst van aktiepunten.

Negaan of fiD.2,ei nadere gegevens heeft over 
deconetie-gevoeligheid ' van 
(deskundigen van BAM?).

i. A2-meststof

I over reaktie van 
twijfel van PML aan

Info van PMUio.2.e 
EG-v/er kgroep 
resultaten buisproef.

2. seer.
op

detonatiegevoeligheid 
t.b.v.

trBalans opmaken over 
van A2-meststoffen 
CPR.

3. seer.
eindstandpunttl

Opzenden 
springstoffen/vuurwerk 
(besluiten/procedureregeling).
Regelen overname voorzitterschap van sub- 
cie "Opslag vloeibare aardolieprodukten" 
(Ale vervangen door H I _ 1 van Directie 
Bodem?).

over4 . gegevens

5.

Werkgroep6. seer. L:.
r—"

aktiveren ter bespreking van het "plan van 
aanpak van bestaande NH3-koelsystemen" 
Evt.leidend tot suggesties voor toevoeging 
aan het plan resp. gemeenschappelijke 
interessen bij de uitvoering.

funktionerenReactie op CPR93-05 (Notitie 
van de CPR") zenden aan seer.
Seer, verwerkt de reakties tot een coneept 
notitie aan de DG's.

IIalien7.

Opstarten van een werkgroep die een 
projektvoorstel opstelt voor een richtlijn 
kleinsehalige opslag chemicaliSn in 

tanks

8. seer.
II

ft
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\ CPR 93-03
PREVENTIE VAN RAMPEN DOOR GEVAARLIJKE STOPPEN

vergaderlng 18/03/93AGENDA
Geannoteerde agenda voor de vergaderlng van 18-03-1993, die zal 
worden gehouden op het Ministerie van SZW, kamer iTOXF 
aanvang 14.00 uur.

) / .

1. OPENING
2. MEDBDELINGEN, INGEKQMEN STDKKEN

. beoordeling bestaande NH3-koelsysteinen 

. ongeval Nevcln/Cindu
3. VASTSTELLEN AGENDA
4. VERSLAG VORIGB VERGADKRING (CPR 92-12)

* grondslag max opslag A2-mest
♦ oordeel andere deskundigen over AN- 

___ ^detonatiegedrag.
~~){PML): melden AN-detonatiegedrag in EG 
: toezenden besl. vuurwerk/springstoffen +

. rappel 

. rappel 55S ’
procedureregeling 

. herzien benoemingsbesluit CPR 

. notitie funktioneren CPR

. onderbouvring instellen w.g. kleine bulk chemicaliSn 

. opdracht aan TNO voor herziening gele boek
5. STAND VAN ZAKSN

. naar dru)ckeri cpr 15-2e en cpr 9-6.

. toezending nieuwe CPR-publikaties 
n . opslag vloeib.aardolieprodukten - nieuwe onderwerpen

* herziening CPR 9-2/3 (o.a. bodembescherming)
* niet-permanente afleverinstallaties
* opslag K3-prod In gebouwen
* coropartimenteren tanks

6. PDNKTIONEREN CPR (CPR 93-05)
7. RICHTLIJN KLEINE BULK CHEKICALISN (CPR 93-04)
8. RONDVRAAG, DATUM VOLGENDE VERGADERING
9. SLOITING
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I

COMMISSIE PREVENTIE VAN RAMPEN DOOR GEVAARLIJKE STOFFEN 
Seer. Anna van Hannoverstr.4 
Postbus 90804, 2509 LV DEN HAAG 
Tel. 070 3335500

12-03-1993

Geachte leden van de CPR,

hierbijzend ik U voor de vergadering van 18 maart a.s. :
Evaluatie ongeval Nevcin/Cindu 
Agenda vergadering 18/03/93 
Notitie : sub-cie opslag chemicalidn in 
tanks
Notitie ; funktioneren CPR 
Def. tekst halfjaarveralag 1992-2 
(correctie in pt.1.2}

Def. lijst vergaderstukken 1992 
Lijst vergaderstukken 1993

De vergadering wordt gehouden op het ministerie van SZW, 
kamer iii^ [
In het algeineen is er voldoende stallingsruimte in de 
parkeergarage onder het gebouw - ingang ten Noorden van de 
hoofdingang.

CPR 93-02 a,b,c,d 
CPR 93-03 
CPR 93-04
CPR 93-05 
CPR 93-06
CPR 93-00,rev.18/08/92 
CPR 94-00,rev.12/03/93

[_3 (B4-01), aanvang 14.00 uur.] L

Met vriendelijke groet,



ici-obso
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PREVENTIE VAN RAMPEN DOOR GEVAARLIJKE STOFFEN

CPR 93 - 19
26-10-1993

VERSLAG
Commissie/werkgroep 
Vergadering nr. 
Datum en tijd 
Plaats
Secretariaat

CPR
1993-2
13-10-1993 ; 14.00 uur.
SZW Den Haag.
DGA, pb.90804 2509 LV Den Haag.

Aanwezig

Afwezig: [

Opening1.
De voorzitter opent de vergadering en heet in het 
bijzonder suz.g'i welkom, die [raxe ^ . 'i ( ■'H gaat
vervangen als plaatsvervangend lid van de CPR (BIZA zal 
dit nog schriftelijk bevestigen).
Afwezig zijn S

’k

(vervangen doorj
] □

] □ c
C'-T\3

_ ] CZ] [
I,__II heeft tevoren telefonisch contact gehad met

de voorzitter over een aantal van de geagendeerde 
onderwerpen.

] C

Mededelinqen en inqekomen stukken2.
Ter vergadering worden uitgereikt :

* het CPR-halfjaarverslag 1993-1 (N.B. volgens het
reglement van de CPR moeten de leden periodiek 
verslag uitbrengen aan hun DG - het halfjaarverslag 
kan o.a. voor dit doel worden gebruikt).
* CPR 93-17 "Nieuwe brandveiligheidsnormen

(te bespreken bij pt.5 van de agenda)
+ CPR 93-18 BIZA Nieuws: "Denken in concepten over 
brandveiligheid" (ter bespreking in volgende 
vergadering)

Opmerking bij CPR 93-18:
De eerste fase van het Bouwbesluit is in haast 
uitgevoerd. Dit besluit is ook van toepassing op 
industriegebouwen. De Dir. Brandweer wil met het oog op 
brandveiligheid uiteindelijk komen tot een aanvulling op • 
het Bouwbesluit.
Biza wil dit structureel aanpakken in relatie tot 
bedrijfshulpverlening en "slagkracht" van de brandweer. 
Hierbij komen vragen aan de orde zoals:

★

fr



I
doelstellingen 

brandveiLigheidseisen worden gesteld nog up-to-date
de waartoe21 jn

•>
is ook milieubesc’nerming daarbij eveneens een

doel?
een bespreking in de volgende CPR-vergadering zal 

I een notitie opstellen voor de verkenning van 
terreinen. In verband 

wetten aansturen".

Voor
gemeenschappelij ke 
brandveiligheid wil BIZA

metti

Overige ingekomen stukken tijn tevoren toegezonden (zie 
de bijgewerkte lijst van vergaderstukken)•

Vaststellen van de agenda3.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Verslaq voriqe vergaderinq (CPR 93-08)
] moet zijn

Met deze correctie wordt het verslag goedgekeurd.

4.
1-

het verslag wordt opgemerkt dat de deelname vanN . a . v.
V&W in de op te starten werkgroepen als volgt tot stand 
komt:

Werkgroep "aanpak NH3-koelsysteinen 
krijgt de vergaderstukken en kan naar eigen inzicht 
aan de vergaderingen deelnemen.
Werkgroep 
wordt lid.

If : ifaze D

kleine bulk chemicalien ff : |T0:2-S~ff

Aktiepunten uit het verslag:
IT p;2.e Evt. aanvullende gegevens over detonatie

AN.
Bij agendapt.6 Aktiepunt vervalt.
Info uit EG-werkgroep over twijfel aan 
resultaten van de buisproef (detonatie AN) 
Bij agendapt.6 Aktiept.vervalt.
Balans opmaken over "detonatiegevoeligheid

agendapt.6
over springstoffen en 

procedure-

2. seer.

3. seer.
Gedaan,ete. zie

Aktiept.vervalt. 
Opzenden 
vuurwerk

geg' s
(besluiten

4 . fnige
en

regeling).
Indien besehikbaar, is SZW geinteresseerd. 
Aktiept. handhaven.
Aanwij zen 
vloeib.

Opslag 
vergadering 
telefonisch 

Aktiept.

tivoorzitter 
aardolieprodn". 

stelt voor dat de seer, dit 
regelt 
afvoeren.

sub-cie5.
De

j.met
(Nu) op korte termijn opstarten werkgroep • 
"aanpak NH3-koelsystemen 
Aktiept. handhaven.
Reaktie op CPR 93-05.' Reakties zijn 
verwerkt in CPR 93-15. Aktiept. afvoeren.

6.■* seer. ft

alien7.



kleinschaligewerkgroep ff8. Opstar.ten 
opslagchemiecalien in tanks”. 
Aktiepc. handhaven.

seer.

Stand van zaken5.
De stand van zaken is in grote lijnen overeenkomstig het 
CPR-halfjaarverslag 1993-1 met de volgende aanvullingen:
* afgerond zijn de teksten van CPR 15-suppl. "Handboek 
brandbestrijdingssystemen" {proefdruk wordt gecontroleerd 
door Dir.Brandweer> en CPR 9-1, vijfde druk "Opslag 
vloeibare aardolieprodukten; Ondergrondse opslag in 
stalen tanks en afleverinstallaties voor motorbrandstof; 
Opslag in grondwaterbeschermingsgebieden".
* bij iedere nieuwe (herziene) CPR-publikatie doen zich 
problemen voor bij het verkrijgen van gratis exemplaren 
t.b.v. de conunissie die de publikatie heeft opgesteld en 
t.b.v. de afdelingen en Diensten van de betrokken 
departementen.
SZW zal nog e§n poging ondernemen om een betere regeling 
met de SDU te treffen.
* voorgestelde (kleine) correcties op CPR-richtlijnen.
De vergadering is akkoord met de door PML voorgestelde 
wijziging op CPR-1 (CPR 93-13) en met de door Stoomwezen 
voorgestelde correctie op CPR-13 (in NH3-koelsystemen 
toestaan dat gietijzeren appendages worden toegepast die 
ten minste van kwaliteit GG 25 zijn (volgens de relevante 
DIN). Eveneens wordt het voorstel van BIZA overgenomen om 
voor brandwerendheid naar de nieuwe NEN's te verwijzen
i.p.v. NEN 3884/3885.
Procedure voor het publiceren van (kleine) correcties.
Vaak kan de toepassing van geaccepteerde correcties op 
CPR-richtlijnen niet wachten totdat een nieuwe herziene 
druk of een supplement wordt uitgebracht. In de praktijk 
worden veel problemen voorkomen doordat de 
keurende/inspecterende instantie de correctie kent en 
toepast.
Echter, CPR-richtlijnen bevatten beleidsregels en die 
dienen extern bekend te zijn. Het is daarom toch gewenst 
dat de CPR deze correcties publiceert.
De vergadering stelt voor dit te doen in de vorm van een 
bij de betreffende publikatie te leveren addendum (evt. 
inlegvel). E.e.a. tevoren zorgvuldig te toetsen bij 
deskundigen (de branche etc) en vervolgens extern kenbaar 
te maken met een publikatie in de Staatscourant.
Dan resteert de vraag wie deze publikatie 
onderschrijven (voorz.CPR? DG van de Arbeid 
verzorger van de publikatie?).
De vraag wordt nog voorgelegd aan de juridische afdeling 
van SZW.

moet
als

★

6. Afsluiten discussie detonatieqevoeliqheid (CPR 93-10).



CPR 93-10. Deonderschrij fc 
secretaris zal hec onderwero conform afhandelen.

stukvergaderingDe

stoffen Migevaarlij ke7. Opsiaq____________________________
stuwadoorsbedriiyen (CPR93-11).

verpakce

De richtlijn CPR15-2 is niet van toepassing op de opslag 
van verpakce gevaarlijke stoffen bij stukgoedoverslag- 
bedrijven. Met de nieuwe concept-leidraad worden 
althans voor de aan bevaarbaar water gerelateerde 
bedrijven - de vereiste opslagvoorzieningen gegeven.
De concept leidraad is buiten medeweten van de leden van 
de CPR door VROM opgesteld, waarbij het grootste deel van 
de tekst is overgenomen uit de richtiijnen CPR15-1/2/3. 
Door de voorzitter van de CPR is verzocht de voorgenomen 
publikatie via de CPR te doen plaats vinden {met de 
gebruikelijke toetsingsronden) in aansluiting op de reeds 
gepubliceerde CPRlS-richtlijnen.
Echter VROM zal de publikatie van deze richtlijn niet 
vertragen omdat het overleg met de tranche vrijwel is 
afgesloten.
De CPR-leden hebben enige moeite met de gevolgde 
handelwijze omdat voor niet-direct betrokkenen niet 
duidelijk is dat deze richtlijn niet. door de CPR wordt 
uitgebracht.
De CPR zal geen ongevraagd commentaar op het stuk 
leveren. Eventueel commentaar kan door ieder departement 
afzonderlijk worden geleverd aan:

Directoraat-Generaal Milieubeheer, code 650IT5T.e
Postbus 30945, 2500 GX Den Haag.

(IBPC = Industrie, Bouw, Produkten en Consumenten)
] [ D E

Funktioneren CPR (CPR93-05/15).8.
De vergadering kan zich vinden in de laatste versie van 
het stuk. BIZA verzoekt het kerntaak-aspect nog lets te 
benadrukken.
Een volgend concept wordt toegezonden. Eventueel laatste 
opmerkingen bij deze eindversie kunnen dan op zeer korte 
termijn nog schriftelijk worden ingediend (of gefaxt 
3334023).
Het definitieve stuk wordt t.z.t. als notitie door de 
voorzitter aan de betrokken DG's gezonden.

•ir

Rondvraaq en datum volqende vergadering.9.
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Voor de 
volgende vergadering zal een datum worden gezocht 
omstreeks eind januari*94.

10. Sluitinq.
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Lijst van aktiepunten.

Opzenden gegevens over springstoffen 
vuurwerk (besluiten/procedure- 

regeling).
Werkgroep aktiveren t.b.v. inspectie- 
project "aanpak NH3-koelsystemen";
aanvulling op Stoomwezen-plan respi

.....

1. en

2. seer.

:3 r
r-c
L

3 3
Q

kleinschalige 
tanks

14Opstarten werkgroep 
opslag chemicalien in 
ejex3Jt£L_J.n.sJtantxe_e_eo_D.rpjLejLtJLo_orst_e_l^

3. seer. It in

.2.6
Bevestiging4 . vanvervanging 

] door ■~-
froxe

Z3.
Halfjaarverslag '93-1 naar DG?

Denken
eoneepten over brandveiligheid".

5. Allen
CPR93-18 ItAgenderen6A. seer. in

Notitie
gemeenschappelijke terreinen 
brandveiligheid.
Zo mogelijk regeling treffen 
present-exemplaren 
publikaties.

opstellen6B. fiB-Zen over
i.V.m.

7. voor
CPR-

H0.2.e , j
van

detonatiegevoeligheid A2- 
afronden conform CPR93-

Discussie 
meststoffen

ft8. seer. If
10.

CPR93-15 "funktioneren CPR" afronden 
en als notitie naar DG's.

seer./vz.9.
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PREVENTIE VAN RAMPEN DOOR GEVAARLIJKE STOFFEN

CPR 94-12
21-04-9^

VERSLAG

Comir.issie/werkgroep 
Vergaderir.g nr. 
Datum en 
?1aa cs
Secretariaat

CPR
1994-1
31-03-1994; 14.00 uur 
SZW, Den .Haag
DG.a, pb. 90604 2509 LV Den Haag.

jci

.a^anwezig: Hg:2:e
C ] m c 3 cn] c ] □c

r- D 0 C

Opening
Mededelinqen en inqekomen stuk.ken
De voorzitter deelt mede dat hij per 01/05/94 de funktie 
van regiomanager Rotterdam van de nieuwe inspectie-dienst 
i-SZW zal vervullen. Voorlopig worden zijn huidige
werkzaamheden voortgezet door w,2.e'. ~ T , i i...3"
(beheersmatig) en [foXe 
zover dit de CPR betreft zal dit 
zijn (plv.lid voor SZW), E.e.a. tot de lopende 
herinrichting van het ministerie SZW zijn beslag heeft 
gekregen.
Alle ingekomen stukken zijn tevoren toegezonden. Ter 
vergadering wordt uitgereikt:
CPR 94-08 Voorstel voor een aanvulling op CPR 13 (NK3- 

koelinstallaties)
CPR 94-09 Brief BIZA n.a.v. Stuwadoorsrichtlijn opslag 

verpakte gevaarlijke stoffen.
CPR 94-10 Toelichting Stoomwezen bij herkeuringsrichtlijn 

NH3-koelinsta11aties.

1.
2.

inhoudelijk); voor
] GZ] CZZ3

3. Vaststellen van de agenda
Aan de agenda wordt toegevoegd pt.8a NH3-koelsystemen.
Verslaq voriqe vergadering (CPR 93-19)
Correcties: biz 2, pt.4
Met deze correctie wordt het verslag vastgesteld.
Aktiepunten uit het verslag:

Opzenden gegevens over springstoffen en vuurwerk. 
Aktiepunt vervalt.
Overleg NH3-koelinstallaties starten. Is gedaan, zie 
ook agenda pt.8a. Aktiepunt vervalt.
Opstarten werkgroep kleine bulk. Aktiepunt 
handhaven.

4 .
1 moet zijn: ito.z.e ).

1.
2.
3.



cipacie in C?R. Is naderhand 
iepunt vervalt.

DG's. Gedaan. Aktiepunt
Wijziging BIZA-par 
coegezonden 
Halfjaarverslag naar 
vervalt.
Agenderen brandveiligheidsconcepcen. Gedaan zie 
agendapt.6. Aktiepunt vervalt.
Notitie bij brandbeveiligingsconcepten (zie C?R 93- 
17 en C?R 94-06). Aktiepunt vervalt.
Toezending nieuwe publikaties is geregeld. .Aktiep 
vervalt.
.Afronden discussie detonatiegevoeligheid AM- 
meststoffen. Gedaan. Aktiepunt vervalt. 
funktioneren C?R.
De secretaris wordt verzocht om bij deze notitie een 
document te voegen "hoe om te gaan met beleids- 
regels" (op te stellen door of in overleg met

"■I - dit aan te bieden aan de 
leden van de CPR, die daarmee binnen hun deparcement 
- in het bijzonder vanuit de handhaving - kunnen 
verzoeken om mee te denken. Aan de hand van reakties 
kan dan een definitief stuk voor de betreffende DG's 
worden opgesteld.

4 .
C?R 94-09. TH »

5.
6a.
6b.

un r! .

0 .
9.

5. Stand van zaken 
Plv.lid voor VROM wordt 
schriftelijk bevestigd.
Errata op CPR-richtlijnen worden nog aangepast door 
Stoomwezen en de sub-commissie "Opslag vloeibare 
aardolie-produkten.

]. Dit wordt nog★

Brandbeveiligingsconcepten
In het kader van het nieuwe bouwbesluit zijn 9 typen 
gebouwen onderscheiden. Voor ieder type gebouw wordt een 
brandbeveiligingsconcept opgesteld - o.a. om te komen tot 
veilige evacuatie en het voorkomen van scha.de, b.v door 
inbraak- en branddetectie.
Deze concepten moeten in de loop van 1995 gereed zijn, 
coordinatie via CPR is daarom niet doenlijk. Door BIZA 
wordt een en ander rechtstreeks met betrokken 
departementen afgestemd.
Tevens is nu uitgebracht het besluit bedrijfs- 
hulpverlening. Naar verwachting zal dit gevolgd worden 
door certificering van opleidingen.
Herziening CPR 8-2 "LPG-tankwagens 
LPG-tankwagens zijn thans (vrijwillig) uitgevoerd conform 
CPR 8-2. Door deze richtlijn aan te passen aan het VLG 
wordt in de praktijk het veiligheidsniveau verlaagd.
Er is een mogelijkheid om afwijkingen van het VLG 
dwingend vast te leggen in de richtlijn door deze bij de 
EG te notificeren. Enige tijd geleden is dit o.a. gedaan 
voor bordessen op tankwagens.
Indian de VVG duidelijk aangeeft wat wordt beoogd, dan 
kan de sub-commissie
en uitvoerbaar is om CPR 8-2 hierop aan te passen.
Herziening groene en rode boek in 1995 
De aanwezige leden van de CPR nemen zich voor om voor

6.

7. (?)

Propaan" beoordelen of het gewenstIt

8.



1933 geld te reserveren %-oor eer. herzieni 
groene ^ net rode boek. 
minimum bedrag (geen extra 
rapporten). Aangenomen wordt 
offertes niet aan 
352.000,- er. rode boek ca.
Indian de cpdrachten door 
met onderlinge commitment 
de codrdinatie te liggen bij

van net
SZW opteert hierbtj voor het 

toevoegingen aan de 
dat de bedragen in de 

enlijk zullen stijcen.(oroene boek ca. 
120.000,-

een ministerie worden geplaatst 
afrekening, dan komt bij SZWen

Sa . tN* H 3 - koe 1 s y st erne n
Ccmmentaar van DGM op de concept herkeuringsrichtliin 
voor NH3-koelsystemen van de Dienst voor het Stoomwezen 
kan bir.nenkort worden uitgebracht. Het tech.nisch- 
inhoudelijke deel van deze richtiijn zou zich - na 
afsterrcning met de "koelwereld" - goed kunnen le.nen voor 
publikatie als bij lace in de richtiijn C?R 13 "A.mmoniak". 
Afwijkingen tussen de herkeuringsrichtlijn en de Recels 
voor Toestellen onder Druk (RToD) zijn voor de betrokken 
ministeries bespreekbaar.
Ket onder een kkeuringsregime brengen van bestaande NH3- 
koeiinstallaties is in principe een zaak voor de 
vergunningverlener (die had dat van meet af moeten doen") , 
maar andere opties zijn aanwezig - b.v. op grond van 
arbeidsveiligheid.
Van essentieel belang is het publiceren van een 
(geaccepteerde) herkeuringsrichtlijn. Nu Stoomwezen op 
zeer korte termijn vrijwel geheel overgaat naar Lloyds is 
het wellicht het meest pragmatisch om de 
herkeuringsrichtlijn via publikatie in CPR 13 status te 
verlenen en toegankelijk te maken.

* De secretaris zal dit bij Stoomwezen nagaan.
9. Rondvraaq en datu.m volqende verqaderinq

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
In verband met de ontstane voorzitter-vacature en de 
afwezigheid van wordt besloten om pas over enige
tijd een nieuwe vergaderdatum vast te stellen.

10. Sluitinq
De voorzitter dankt de leden van de CPR voor de 
constructieve samenwerking in de periode van zijn 
voorzitterschap en sluit de vergadering.



LUST VAN AKTIEPUNTEN

Opstartep. werkgroep "kieinschalige opslag 
chemicalien in tanks" - in eerste instantie ear. 
projectvoorstel costellen. Deelname:

1 □ r

seer.

•vv*) c:’“V

] c
Aan CPR 93-22 (“unkeioneren CPR) een bijiage 
toevoegsn over het omgaan met beisidsregels

van
2 . S ^ C iT .

Beleidsregels en P-bladen
..... "I CPR 93-22 4- biji

ieden van de CPR wordsn cebr

I*•f(zie art.
j10.2.e iR.I 
door de 
raadpleging van achterban.

ge kan oa.n 
ik t ter

Bevestigen van deelname rSXe 
plv.lid voor VROM.
Geld reserveren voor herziening van groene en 
rode boek in 1995.

] ais3. jrtiiM

!10.^~ -.j4 .

II )koelwereld") orNagaan bij Stoomwezen { + 
technisch-inhoudelijke deel van herkeurings- 
richtlijn voor N.H3-koelinstallaties in CPR 13 
kan worden opgenomen.

5. seer.

In overleg met nieuwe voorzitter een datum voor 
de volgende vergadering vaststellen.

6. seer.
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icl-o(>a.
COMMISSIE PREVENTIE VAN RAHFEN DOOR 6EVAARLIJRE STOFFEN

CPR 95-09
20-03-1995

VERSLAG
Conunissie/werkgroep 
Vergadering nr. 
Datum en tijd 
Plaats
Secretariaat

CPR
1995-1
17-03-1995; 14.00 uur 
SZW, Den Haag
SZW, pb 90801, 2509 LV Den Haag

Aanwe z ig:
:] c 3 L 3Lr

Opening
Mededelinoen en inaekomen stukken 
Bij VROM en SZW zijn nieuwe leden en plv.leden 
aangesteld:
Voor SZW:

^6'.2.er—
Voor VROM;

gp'.a.g'

1.
2.

□ Cin I ) c 3 r~~i r .. 3 ni
3 C3 C 3 Cr-^

g is verhinderd en wordt vervangen door
lioTe

Ben brief van de ver.v.verfgroothandelaren in Nederland 
(WVH) wordt uitgereikt onder nr. CPR-95-08 en wordt 
besproken na punt 8 van de agenda.
Vaststellen van de agenda
Onder toevoeging van dit punt wordt de agenda 
vastgesteld.
Verslaa voriae vergadering {CPR-94-12)
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd 
Aktiepunten uit het verslag;

Opstarten werkgroep kleinschalige opslag 
chemicaliSn. Beperkte prioriteit. Het onderwerp valt 
onder de sub-cie "Verpakte gevaarlijke stoffen”. 
Gezien beschikbare mankracht zal in dat kader eerst 
de concept richtlijn voor de opslag van gasflessen 
worden afgerond.
De secretaris zal emaar streven om de werkgroep in 
September op te starten. Nieuw aktiepunt.
Bij SZW wordt thans in werkgroepen gewerkt aan het 
opstellen van beleidsregels voor die onderwerpen die 
onvoldoende zijn geregeld in het nieuwe arbo- 
besluit.
Alle P-bladen zullen uiteindelijk worden 
ingetrokken. Het is daarom niet opportuun oro een

2.a

3.

1.

Seer.
2.



stuk op te stellen over het hanteren van 
beleidsregels. Aktiept. afvoeren.
CPR-licLmaatschap VROM is nu geregeld. Aktiept- 
vervalt.
Financiering van de herziening van het rode en het 
groene boek. Kornt bij punt 4 van de agenda aan de 
orde. Aktiepunt vervalt.
Herkeuringsrichtlijn vormt nu de hoofdaanleiding 
voor de herziening van de richtlijnen voor NH3- 
koelinstallaties in CPR 13. Aktiepunt vervalt.
CPR funktioneert weer. Aktiepunt vervalt.

Stand van zaken sub-commissies (CPR-95-04/06)
In het halfjaarverslag 1994-2 (CPR-95-06) moet punt 1.1 
vervallen. Met deze aanpassing kan het worden 
gepubliceerd.
Stuknr CPR-95-04 betreft de periode na 01-01-1995:
De financiering van de herziening van het rode en groene 
boek lijkt in 1995 niet realiseerbaar. Bij SZW loopt nog 
een aanvraag voor fl. 75.000,- Indien dieze wordt 
gehonoreerd kan met de eerdere toezegging van V&W alleen_ 
de herziening van het rode boek worden gestart.
Het blijft gewenst om de genoemde rapporten aan de 
laatste kennis en inzichten aan te passen. Bij de 
aanvragen voor 1996 wordt opnieuw getracht de benodigde 
middelen te vinden.

3.
4 .

5.

6.

4.

Allen

Herziening instellingsbeschikking (CPR-95-01)
Dit stuk is in een eerdere versie voor commentaar naar de 
leden gezonden.
Met de correctie in pt.3 onder b. (schrappen van "en" in 
de "Directie Stoffen, Veiligheid, Straling" wordt de 
tekst nu doorgezonden naar de afd.WBJA ter afhandeling.
Inoandige aflevering CNG (CPR-95-03)
SZW heeft zich op het standpunt gesteld, dat het inpandig 
tanken van CNG als motorbrandstof niet A priori moet 
worden verboden. Eerst moet worden nagegaan - zoals dat 
ook bij andere aktiviteiten met gevaarlijke stoffen het 
geval is - of de aktiviteit onder het stellen van 
controleerbare/handhaafbare voorwaarden op een voldoende 
veilige wijze kan worden verricht.
De CPR stelt zich op het standpunt dat - mede in het 
licht van de staande praktijk bij de aflevering van 
andere motorbrandstoffen (benzine, diesel, LPG) 
moet worden afgewogen aan de hand van de technische 
beschrijving van de voorgenomen aktiviteit in seunenhang 
met het risico-profiel. In het bijzonder moet er inzicht 
zijn in het externe risico, voordat een standpunt t.a.v. 
vergunningsverlening kan worden bepaald.
VROM ziet mogelijkheden om door TNO een risico-analyse te 
doen uitvoeren.

5.

Seer.

6.

dit

VROM

Publikatie tweede druk CPR-3
De CPR is er in dit geval mee akkoord, dat de 
conunentaarronde met de engelse versie wordt gehouden. De 
definitieve richtlijn moet in ieder geval in het 
Nederlands worden gepubliceerd. Voorlopig zijn er geen

7.



middelen om een vertaling te realiseren. Zelf vertalen 
kost zeer veel manuren - zeker in het geval dat 
ongeoefenden dit moeten doen.

De secretaris zal nagaan of bij AKZO/PML-TNO de 
bereidheid aanwezig is om de vertaling voor hun 
rekening te nemen.

Herstructurerina BKO/TKO (CPR-95-02)
geeft een toelichting bij het ingediende 

voorstel om het TKO op te nemen in de sub-cie "Risico- 
evaluatie"(RE) en BKO-onderwerpen in de CPR te brengen.
De vergadering heeft een "positieve grondhouding" t.a.v. 
het voorstel. Het wordt van belang geacht om de 
taakstelling van de CPR zuiver te houden; binnen de CPR 
kan over de BKO-aspekten op informatieve/communicatieve 
wijze worden overlegd. Als het ware in een voorportaal 
voor eventuele beleidsstandpunten die door ieder 
ministerie zelfstandig worden ingenomen.
Het in TKO behandelde is niet identiek aan hetgeen in de 
RE wordt behandeld, echter de werkwijze en de vereiste 
desktindigheid sluiten zodanig aan^ dat het als een _
gewenste ontwikkeling wordt gezien om TKO bij RE onder te 
brengen.
In den lande zijn vele vormen van overleg waarbij 
veiligheidsproblematiek het onderwerp van gesprek is. Met 
name is het van belang ook de vergunningverleners 
(Gemeenten, Provincies) bij een nieuwe opzet van RE te 
betrekken.
Bij de herziening van het takenpakket van RE hoort dan 
eveneens een aangepaste (gewenste) samenstelling van de 
sub-cie.
In de RE zullen onvermijdelijk ook beleidsmatige aspekten 
over tafel komen, echter steeds zal de werkwijze moeten 
zijn dat de CPR het technische werk in de RE aanstuurt.
RE stelt voorstellen op - uitwerking/interpretatie van 
richtlijnen e.d. - publikatie/uitdragen hiervan geschiedt 
door (met ins tenoning) van de CPR.
De taakstelling van TKO/BKO moet scherper worden 
gedefiniSerd, zodat het duidelijker wordt wat wordt 
overgeheveld en wie moet worden gesondeerd voor 
instemming.
Het overhevelen van TKO lijkt eenvoudig, maar is 
gekoppald aan BKO.
Voor besluitvorming is het gewenst om van de 
gedefiniSerde taken van BKO/TKO aan te geven welke 
hiervan in de nieuwe situatie bij RE komen te liggen, 
welke bij de CPR en welke (evt.via de CPR) bij de 
individuele ministeries.
Pas daarna kan worden beoordeeld in hoeverre het nuttig 
is om EZ bij de CPR te betrekken.
VROM zal voor de volgende vergadering op genoemde punten 
het discussiestuk aanvullen.
In de TKO-vergadering van 7/4 kan worden gemeld, dat aan 
efficiency-vergroting wordt gewerkt, waarschijnlijk 
resulterend in ..

Seer.

8.

VROM,

8.a Overleg met verforoothandel over CPR-15-1/2 (CPR-95-08) 
Er is kennelijk overleg geweest met VROM



over problemen bij de toepassing van de richtlijnen CPR 
15-1/2 op de opslag van verf in verkoopruimten resp over 
de eisen die gesteld worden aan opslag en 
raenginrichtingen van "ongevaarlijke" verven.
VROM zal nagaan welk overleg reeds heeft plaatsgevonden 
en of het nodig is dat de CPR hierin wordt betrokken. 
M.a.w. of e.e.a. moet leiden tot aanvulling op CPR 15- 
1/2.

VROM

9. Rondvraag en datum volaende veroaderino
De volgende vergadering is vastgesteld op vrijdag 21-04- 
1995, aanvang 14.00 uur bij SZW zaal 215.

10. Sluiting.



«

> LUST VAN AKTIEProTTEN

Werkgroep "Opslag chemicalien in tanks" in 
September opstarten nadat nieuw concept 
gasflessenopslag is geformuleerd.

1. seer.

alien Financiering aanvragen voor herziening groene 
en rode boek in 1996.

2 .

3. Herziening instellingsbeschikking CPRseer.
QRA realiseren voor inpandig CNG-tanken.
Aanvullen discussiestuk BKO/TKO (CPR-95-02)
Nagaan of CPR 15-1/2 moet worden aangevuld voor 
opslag in verkoopruimten (CPR-95-08)

4 . VROM
5 . VROM
6 . VROM
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Maandag 12 febaiari a.s. heeft u overleg inzake het OOV-deel van het 
kabinetsstandpunt Vuurwerkramp.

Samenvattende loelichting

Bijgaand treft u de meest recente versie van het concept kabinetsstandpunt 
aangaande de OOV-beleidsterreinen aan.

Interdepartementale afstemming
Op ambtelijk niveau is thans interdepartementaal overleg gaande om alle 
onderwerpen af te stemmen. Daar waar knelpunten worden geconstateerd zullen 
deze in het eerst komende MBT besproken worden.

Bespreking hoofdlijnen Kabinetsstandpunt met enkele betrokkenen uit veld 
Op dinsdag 6 februari jl. heeft een informeel oveiieg plaatsgevonden met enkele 
vertegenwoordigers uit het OOV-veld. De aanwezigen waren uitgenodigd op 
persoonlijke titel. In dit overleg is aan de hand van stellingen gediscussieerd over 
mogelijke standpunten die BZK zal formuleren. Oe aanwezigen hebben op 
hoofdlijnen instemmend gereageerd op de voomemens van BZK. Daarbij kwam 
de wens aan de orde om de rol van BZK (verantwoordelijkheden/bevoegtiheden) 
aan te scherpen.

-O'A

Minhtene von Blnnentindn Zaksn cn KanlnkHfkirelitks



Datum
7 rebfuari 2001

Kenmerli
ES2001/55796

Blad

Kablnetsstandpunt
In de eerste fase van het proces naar een Kablnetsstandpunt Vuurwerkramp is 
als uitgangspunt gekozen dat er geen fundamentele discussie zal worden 
gevoerd over het stelsel waarbinnen de rampenbestrijding is georganiseerd. Met 
in achtname van dit uitganspunt is het voortiggende concept dan ook opgesteld. 
In de discussies van de afgelopen weken om te komen tot antwoorden op de 
veiligheidsvraagstukken naar aanleiding van de vuunverkramp is echter 
regelmatig gebleken dat - gegeven het feit dat het stelsel waarbinnen de 
rampenbestrijding is georganiseerd in stand blijft -niet de meest optimate 
opiossingen mogelijk zijn.

2 van 3

Genoemde constatering inzake het stelsel van de rampenbestrijding Is begin 
jaren negentig reeds aan de orde geweest.
In 1993 is de interim-rapportage 'Brandweerreglo's en de toekomst’ van het 
Afstemmingsorgaan regionale brandweren (VNG, Nederlandse Brandweer 
Federatie jNBF), BiZa) verschenen. In lijn met dit rapport heeft de toenmaiige 
minister van BiZa het Initiatief genomen te komen tot een hoogwaardige 
brandweerzorg en een adequate rampenbestrijdingsorganisatie door 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 N6F werd als kritiek hierop 
aangedragen dat deze zogenaamde top-down benadering niet 
wenselijk/acceptabel was. In overleg met het veld zijn uiteindelijk de projecten 
Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen en Versterking 
Brandweer (PVB) van start gegaan waarin het zelfde doel werd nagestreefd 
vanuit een bottum-up/groei benaderirrg. Hierbij werden de bestaande 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden niet ter discussie gesteld.
Eind 1999 heeft de staatssecretaris van BZK de Tweede Kamer de beleidsnota 
'Oe 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 projecten 
Geneeskundige Hulpverlening 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.

Ministtrii van BInncntindu Zaken an Konlnkrijkfralatiei
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7 lebfuari 2001

Ken meric 
ES2001/55796

Btad
3van3Oeze beleidskaders gaan uit van het 'consensusmodel' waarbinnen sprake is van 

moeilijk afdwingbare afspraken. Op zich een respectabel model mils de 
afspraken uitvoerbaar zijn en worden nagekomen. De vrijblijvendheid van de 
afspraken is in deze echter kwetsbaar.

In lijn met het reeds ingezette beleid is in het voorliggende concept 
kabinetsstandpunt expliciet gekozen voor het handhaven van het huidige stelsel 
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 vergunningverlening en handhaving.

3. Het overzicht van beleidsinitiatieven zoals in het bijgaande concept 
opgenomen.

MifitOerU



268 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Datum 
26 mei 2(X)1

Onskenmeffc
ESa00t/7t319Vjf
Oralerdeet
DVIP/project vuunveitoainpfeden IBT-J vuurwerkramp 

(zie verzendfijst) blllchtlngen

'Tniorur**iu“i-*^a
F (070) 436 8251

Uwkenmerfc

Blad
1 van 1On^eiwerp

voorstel tot afzien van (jontra-enquete Aantal Ujlagen

BazMkadres 
Schedekloekshaven 300 
3511 EZ OenHaagOp 8 me! jl. vond het laatste getuigenverhoor in hat kader van de voorlopige 

enquete plaats, op verzoek van een drietal slachtotiers van de vuurwerkramp te 
Enschede, teneinde de eventuate aansprakelijkheid van de Staat vast te stellen.

Poatadrea 
Postbus 20011 
3500 EA Den Haag

De Staat heeft thans tot 8 ]uni a.s. de gelegenheid om eventueel te verzoeken tot 
een contra-enquete, bedoeld om de eventuate aansprakelijkheid van de staat te 
weerleggen of te nuanceren. Hierover heeft recentetijk overieg piaatsgevonden 
tussen de landsadvocaat, mr. J. van Wijk en vertegenwoordigers van de bij dit 
dossier meest betrokken ministeries Defensie, V en W en BZK (het standpunt van 
het ministerie van VROM was eerder at kenbaar gemaakt). Daarbi] is. mede aan 
de hand van een notitie van de landsadvocaat, waarin doeleinden van een 
eventuele contra-enquete zijn afgewogen tegen de mogelijke risico's, na rijp 
beraad in beginsel besloten om af te zien van het doen van horen van getuigen in 
een contra-enquete, mils ook de gemeente en provincie daarvan afzien.

Formeei dient het besluit hiertoe echter te worden genomen door alie bij de 
afwikkeiing van de vuurwerkramp betrokken departementen. Ik heb geen 
aanleiding om te veronderstellen dat voornoemd standpunt niet door de andere 
departementen word! gedeeld. Desalniettemin verzoek ik u hierbij toch om dit 
uitertiik 1 iuni a.s.sdtrifteliik per fax (zie nummer bovenaan deze brieQ te 
bevestigen aan de heer|t.0.2e 
Indian u van mening bent dat er toch een contra-enquete dient plaats te vinden, 
dan vemeem ik dat uiteraard ook graag zo spoedtg mogelijk.

van het project Vuurwerkramp.

DE MiNISTER VAN BiNNENLANDSE ZAKEN EN KONiNKRIJKSREUTIES. 
voor deze.
H i oet.l i icil ^ ^
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Nota Datum
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iVan T (070) <26 7449 
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AantalMJiasanDGOOV

b
Mviea/acila

Kennisnemen van deze geannoteerde agenda, ter voorbereiding op het 
bestuurlijk overleg van 6 juni 2001

Aanleidlng
de vergadering van het bestuurlijk overteg naar aanleiding van de 

aanbevelingen van de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp

SamenvsttefHte toeUcming
Deze nota voorziet, voor zover nodig, in een nadere toelichting per 

ar^tereenvolgend agendapunt. Daamaast treft u in dit dossier, eveneens 

gerubriceerd per agendapunt, de eventuele bijiagen aan. De agentJa 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 overteg van donderdag 31 mei jl,; 

in tegenstelling tot hetgeen is besproken tijdens het voorbereidend 

overteg, was het project vuurwerkramp wet 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.

Mirmum ms Btwmwlgiwbs lakn cn
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Kenmerk
£82001/725236

Blad
actiepuntenoverzicht. Abusievelijk hebben wij u geinformeerd dat wij in 

het geheel niet in het bezit waren van een dergelijk VNG-plan;

3. het overteg staat onder uw voorzitterschap;

2 van 8

4. u wordt ambtelijk ondersteunddoor de heer|i0,2e

[1Q.2e; :
5. de minister van justitie is aanwezig en wordt ambtelijk ondersteund

door|10.2e
(directie rechtshandhaving);

6. de staatsecretaris van BZK is aanwezig en wordt ambtelijk 

ondersteund doorj^0.2e

7. de minister van VROM laat zich vertegenwoordigen door H0,2e

(DG rechtshandhaving) en [1 d.2e

(DBRB):

(directeur iokale Milieukwaliteit en Verkeer);

8. de minister van VWS laat zich vertegenwoordigen doorflO 26 

10.2e j (directeur Curatieve Somatische Zorg);

9. de VNG is bestuurlijk vertegenwoordigd door haar voorzitter, j10,26
10.2e wordt ambtelijk ondersteund door de [10.2e
(directeur), |10.2e ] ©nj10.2e .

10. het IPO is bestuurlijk vertegenwoordigd door zijn vice-voorzitter, Q

10.26 -1- H'i wordt ambtelijk ondersteund door [10.26

(directeur) en p:Q:.2e . ' |:

(DVIP, project vuurwerkramp) is secretarisii-[m2e
van dit overleg;

Uinaunt km Blnnenbuidn Zaken m Konlnliripiircbties
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S jum2001

Kenmertc
ES2t»1/if25Z36
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AGENDA BESTUURLIJK OVERLEG 3 van 8

Datum:
TIjd:
Locatie;

woensdag 6 juni 2001 

14.00 -15.30 uur

BZK, Thorbeckezaal (laagbouw, 3® etage)

1. Opening

Dit bestuurlijk overleg is een vervolg op het overleg van 12 maarl, 

waarin in dit gezelschap is besloten tot het zoveei mogelijk samen 

optrekken In de aanpak van de actiepunten near 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 deel in samenwei1<ing met 

gemeenten en provincies zullen worden uitgevoerd. Dit bevestigt 

het belang van de onderlinge afstemming en dus van dit overleg. 

Het belang van dit overleg 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
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2. verslag van de vergadering van 12 maart 2001 4 vans

(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. Terugbiik kamerdebat
Eind april heeft het kamerdebat plaatsgevonden, De roep van de 

kamer was om snel duidelijke 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
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goed gaan als we daar allemaal, zonder uitzondering, onze 

schouders onder zetten.

5 van 8

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 

bestuurlijk overleg handen en voeten te geven. Inmiddels 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 samenstelling van de task 

force, evenals de organisatorische en bestuuriijke inbedding.

Vragen naar reacties 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.

(zie brief VNG achter tabblad 4-b)
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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 steilen 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 vinden van een 

gewichtige voorzitter van de task force.

6 van 8

(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 deel van dit 

overzicht gaan uitmaken. Op grond van de voortgangsbesprekingen
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7 van fiin de task force zal dit overzicht steeds worden geactualiseerd. Zo 

is er steeds sprake van een concreet en recent beeld, hetgeen 

belangrijke input kan zijn voor de voortgangsrapportage aan de 

Kamer. In het plan van aanpak is een toelichting gegeven op de 

betekenis van de verschillende kolommen.

Vragen aan de deelnemers of er opmeddngen zijn m.b.t. dit 

overzicht

Dat is de procedurele kant. Ik vi/il graag zo snel mogelijk naar de 

inhoudelijke kant en daarom stel 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 moet, 

kijkend naar de ervaringen van de vuurwerkramp, geintensiveerd 

worden opgepakt. In Enschede was er sprake van slecht 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 activiteil stimuleren en aanjagen, De staatssecretaris van BZK 

zal betrokken besturen en meldkamermanagement uitnodigen voor
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8 vanseen conferentie over dit onderwerp in het najaar en wil daarna tot 

verdergaande afspraken komen.

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 v/illen toe naar een rechtsstreeks contact met 

de 25 voorzitters van de regionale 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 gedetaitleerder op 

dit punt ingaat. Daarvan treft u een afschrift aan achter het tabblad 

bij agendapunt 5-b}

6. rondvraag

7. Sluiting
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AGENDA BESTUURLIJK OVERLEG 6 JUNI 2001
naar aanlefding van de aanbevelingen van de Commissle Onderzoek Vuurwerkramp

Datum:
Tijd:
Locatie:

woensdag 6 juni 2001 
14.00 -15.30 uur
BZK, Thorbeckezaal (laagbouw, 3® etage)

1. Opening

2. Verslag van de vergadering van 12 maart 2001
is bijgevoegd

3. Terugbilk kamerdebat
met name aandacht voor de moties en toezeggingen vanuit het kabinet. De TK heeft kenbaar 
gemaakt de task force ate een betangiijk Instrument te zien, waarmee in een muWdisciptinaire 
aanpak door de gezamenlijke overheden vorm wordt gegeven aan uitvoering van de actiepunten.

4. Stand van Zaken task force
De task force is Inmiddels gevormd en vier maal bijeen geweest. De VNG zou een burgemeester 
aanzoeken voor de functie van voorzitter, hetgeen op 31 mei jl. nog niet tot resuftaat had geleid. I
Thans ligt er een plan van aanpak, dat u hierbij (in concept) aantreft. De actuele aciiepuntenlijst en 
de samenstelling van de task force zijn a/s bijiage gevoegd. Het is van belang te melden dat de 
VNG en het IPO a/s koepelorganisaties de gemeenten en de provinces vertegenwoordigen en 
derhalve geen directc verantwoordeiijkheid voor de uitvoering kunnen dragen. Zij zullen met name 
bevorderen dat de actiepunten zoveel mogelijk geclusterd op lokaal en provinciaal niveau worden 
uitgevoerd.

5. Actiepuntenoverzicht
is bijgevoegd. Betreft een document, waarmee de voortgang zal worden bewaakt en dat derhalve, 
bei'nvloed door het verloop, steeds zal worden aangepast met een beschrijving van de ac/ue/e 
situatie. Een nadere procedurele beschrijving treft u in het plan van aanpak. WeUicht zijn er enkele 
inhoudclijke actiepunten, waarvoor nu reeds aandacht moet worden gevraagd.

6. Rondvraag

7. Sluiting



Stg. Confidentieel

Concept verslag bestuurlijk overheden-overieg d.d. 12 maart 2001 
naar aanletding van de aanbevelingen van 
de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp

Aanwezig van rijkszijde:

minister van BZK 
minister van VROM 
minister van VWS 
staatssecretaris van BZK 

BZK 
BZK 
BZK 
BZK

BZK (verslag) 
VROM 
VWS 
Justitie 
Justitie

Aanwezig van de zijde van het IPO:

Aanwezig van de zijde van de VNG:

r)0.2e

I

1. opening

Oe minister van BZK opent de vergadering en geeft aan dat tijdens het overhedenoverleg is 
uitgesproken dat het goed is om tot een gecombineerde uitwerking te komen, naar aanleiding van de 
lessen uit het rapport Costing. Er zijn aanbevelingen gedaan, viraarvan een groot aantal gericht op de 
wetgever en het rijk. Het kabinet is bezig met een kabinetsstandpunt, dat volgende week in de 
ministerraad zal worden vastgesteld. Thans is er intensief overieg over de inhoud van de reactie. Oe
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Stg. Confidentieel

minister van B2K duidt ook op het belang van samenhang in het gehele veiligheidsbeleid. Het is 
belangrijk om met elkaar een pad af te lopen, dat leidt tot zichtbare afwerking van een solide agenda. 
Hij steit dat het niet zo is dat in Nederland alles mis is. Een aan&i dingen, zeker ais het veiligherd 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 geeft aan dat er weliswaar een agenda voor dit overleg is vastgesteld, maar dat 
hij begreep dal bij de VNG de behoefte ontstond om het wat breder te trekken. Hij vindt dat prima, 
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 bestuurtijk 
kan worden geconcludeerd en afgerond. Hij opperl de mogelijkheid om een en ander in het BANS- 
model te brengen. Tenslotte verzoekt hij de aanwezigen om te reageren, waarbij hij voorstelt om dat 
eerst in algemene zin te doen, voordat de details aan bod komen.

Integrale behandeling van agendapunten 2 t/m 6

J is het eens met de gedachte om met een task force te werken en steit daarbij 
dat we ons niet moeten beperken tot Costing. Dat is maar een deel. 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 6^n onden^ierp concentreert met het risico dat je hier over een half 
jaar weer zit en het dan over bijvootbeeld Ipg hebt.

n die er overigens op wijst dat de pers weet dat dH overteg 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 vertaten. De overheid doet veel en dat moet worden uHgestraald. Samengevat steit hij:
1. hij is het eens met de procedurele afspraak dat een dubje een plan van aanpak maakt;
2. het mag zidi niet aileen op Costing richten;
3. duidelijk maken dat er al veel gedaan is;
Tenslotte is hij van mening dat er in eigen kring moet worden nagegaan wat er gebeurt en waar de 
witte viekken zijn. Dat moet op tafel komen, teneinde te voorkomen dat de overheden dubbel 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 VNG is
een eerste inventarisatie gemaakt. Zlj is van mening dat na de ramp in Culemborg en de onderzoeken 
naar de Bijimer- en Herculesramp, er een steer ontstond van ‘er wordt veel onderzocht, we nemen er 
kennis van, maar wat we geleerd hebben is niet geintegreerd*. Zij steit dat Enschede en Volendam 
forse aanleiding geven om eens stevig te praten, maar dat de gebeurtenissen uil het verleden er ook
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bij moeten worden betrokken. De VNG wil heel graag proberen om zo snel mogelijk concree! te 
worden, waarbij er huiswerk Is voor de dtie overheidslagen. [10.2e 
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 maatregelen ter voorkoming, 
tijdens een ramp of in het kader van het nazorgtraject. Zij stelt dat daarmee snel te werken is en niet 
gewacht hoeft te worden. Oe VNG gaat er vanuit dat wordt geventileerd dat de risicoloze maatschappij 
niet bestaat, zeker niet met 16 min. inwoners. Wellicht Is het zicht op de samenhang weg, maar dan is

pleit voor goed structureren en een taskforce.

vindt dat de

dat 66n van de opgaven. f10.2e

De minister van BZK stelt vast dat de overheden er gelijkluidend over denken en heeft de indruk dat er 
twee zaken naar voren komen;
1. Het leervermogen van de overheid is gestopt. Culemborg is nu een ramp, maar was destijds 

hetzelfde als de brand nu in ‘s-Heerenberg. Culemborg was toen geen onderwerp van dagelijkse 
discussie. Zelfs in de Tweede Kamer is het woord ‘Culemborg* maar 66nmaal genoemd. Nu is dat 
totaal anders en dat is ook verklaarbaar. iedereen vraagt zich af wat de overheid doet met de 
iessen. Ook nu zitten de overheden weer aan tafel. De minister van BZK constateert een grote 
vastberadenheid bij het kabinet om te leren van de lessen van Oosting;

2. Er kan worden gecommuniceerd dat er veel goed gaat, hetgeen ook klopt. Tegelijkertijd bestaat er 
op het punt van toezicht en handhaving een brede overtuiging dat het niet goed gaat. Oat dient in 
de voortgaande discussies een plaats te krijgen. Zijn we in staat om systemen van handhaving en 
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”

bedoeld om de problemen bij handhaving van regels aan te pakken, 
en het plan van de minister van VROM voor een betere registratie, gericht op transparantie. Hierbij 
is de vraag hoe je daarvan iokaal -door ICT ondersteunde- systemen maakt. die vasthouden wat er 
ontwikkeid is. Er is ook sprake van vragen inzake de structuur. Oosting stelt de organisatie van de 
rampenbestrijding niet zo ter discussie. Desondanks stelt de minister van BZK dat er moet worden 
nagedacht over de concentratie van veiligheidstaken in de regie's, de meidkamers en de 
samenwerking van verschillende diensten. Het is van groot belang om te bezien of dat evenwichtig 
is en of de regie’s kunnen samenwerken, van particulier tot professioneel bestuurlijk. Er zijn in dat 
verband een aantal thema’s die de moeite waard zijn.

jTa^van

De minister van BZK geeft aan dat hij in eerste instantie de blik op Oosting wil richten. Hij is het eens 
met een bredere benadering, maar het is goed om nu aan de buitenwereld te laten zien wat de 
verschillende overheden doen met Oosting. Hij stelt tevens voor om tijdschema’s te koppelen aan de 
uitvoering van de aanbevelingen. Hij stelt dat de agenda breder is en dat er in Nederland al lang 
discussie wordt gevoerd over veiligheidsplannen van de gemeenten. Hi] stelt dat het goed zou zijn als 
in de nabije toekornst 100% van de gemeenten een dergelljk plan heeft.
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De minister van BZK geeft het woord aan de minister van VWS. die stelt dat ze het eens is met het 
uitgangspunt om als overtieden te laten zien wat je doet met Costing. Tevens ondeisteunt ze de 
opvatting van de j10.2e 
moet worden gecommuniceerd. Je kunt immers spreken over een rneerjarenprogramma, 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 veel geleerd is van de BiJImer- en Herculesramp en daar ook uitgebreid 
in is opgetreden.

dat er, gelet op de bredere benadering, via een tweetrapsraket

[mae

De minister van VRCM stelt dat zogauw er een politiek proces is gestart naar aanleiding van een 
ramp, er wat geleerd is. ledere ramp heeft zijn eigen les. Hi] is van mening dat de overheden snel 
moeten reageren en alle aanbevelingen dienen stuk voor stuk van een antwoord worden voorzien. Hi] 
verwacht dat er over diverse onderwerpen nog wel polltieke discussie komt. Hi] stelt dat het analytisch 
klopt dat de samenleving niet risicoloos kan zijn, maar dat de politieke opvatting is dat er wel naar 
gestreefd moet worden. Oat kan niet binnen twee weken, maar dit thema moet wel op de agenda 
blijven;

De staatssecretaris van BZK vindt de opmerking van de [10,2e ~~T~~1 dat cte overheid ’niet
almachtig is’, terecht, maar stelt dat er wel sprake is van een imagoprobleem. Hij constaleert bij het 
IPO en de VNG de wens om zorgvuldig op elkaars verantwoordelijkheden te letten, maar hij is van 
mening dat er ook naar de eigen verantwoordelijkheden moet worden gekeken. Hij kan zich 
voorstellen dat er in de toekomst, bijvoorbeeld halfjaartijks, wordt gerapporteerd over de stand van 
zaken. Dit zorgt voor een ritme van bestuurlijk overleg, waarop onderhavige agenda kan worden 
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.

flOTe stelt dat naarmate de indruk wordt gewekt dat de overheden alles kunnen, het 
op een gegeven moment tout gaat. Je zult moeten uitstraien wat je wel en niet kunt Hij begrijpt best 
dat er nu op Costing moet worden gereageerd, maar dat gerealiseerd moet worden dat over enkele 
weken de Commissie Alders rapporteert. Er zijn dus meer vraagstukken en met alleen Costing zijn we

acht het belangrijk dat er een vorm wordt gevonden, waarin op alle 
niveaus van de overheid dit een politiek item is. In dat gevai zullen bestuurders meer belangstelling 
krijgen dan tot enkele maarrden na de ramp.

er niet. ffQ-Se-.......

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.
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meldt dat de twee eerdergenoemde trajecten in elkaar grijp>en. Het tweede traject omtrent 
de vraag wat de overheid doet, komt vrij snel en heb je nodig voor Costing. Daar zit verkokering aan 
vast, juridisering, etc. Er kan niet lang op het tweede traject worden gevtrachL

f\02e

fW2e kan zich vinden in hetgeen de minister van VWS zei over het natraject. Zij is van 
mening dat Costing ook aanbevelingen doet die voor iedere ramp getden. Zij vindt het belangrijk dat er
at snel in de Tweede Kamer een lijstje ligt van wle wat doet. Tenslotte haakt ze aan bij het warme 
pleidooi van de VNG voor versterking van de brandweer met een pleidooi voor de ambulances.

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 volgende week 
naar de Tweede Kamer. Dat gaat dus snel en er moet inderdaad worden gekeken of er raakviakken 
zijn. Hij steK voor dat dit op hoog ambtelijk niveau wordt kortgestoten. Dit zal vanuit BZK worden 
gecoOrdineerd en het verzoek is om vanuit de VNG en het IPG de agenda voor te bereiden. Cver een 
week of vier wederom bestuurlijk bespreken met een bredere agenda en bredere vragen. Als dat een 
tijd wordt volgehouden, dan is het goed.

Cp de vraag van {10.2e 
hier en daar de vinger op legt, maar geen echt grote wijzigingen voorstelt. Wei gaat het over 
verschulving van verantwoordelljkheden 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. Mij stelt dat uitgestraald dient te worden dat de agenda wordt afgewerkt en dat er geen 
sprake is van cynisme. De overheden moeten elkaar op con goede manier oommittcron aan het 
proces. Wat er gedaan kan worden, zullen we ook doen. Mensen die nu zeggen dat het ‘weer niets zal 
worden', zullen de overheid erop afrekenen.

over structuren stelt de minister van BZK vast dat Costing wel

!T0:2e bevestigt in dit verband dat het deui zeker nodig is om een ‘task force' te 
hebben die substantieel aandacht aan dit onderwerp gaat geven.

j10.2e jbevestigt de hoofdlijn dat er geen sprake is van ‘zwartepieten’. De minister van BZK 
stelt dat dat systematisch niet is gebeurd. Cok Enschede heeft dat niet gedaan en zal dat,ook niet naar 
de gemeenteraad doen. Hij stelt dat de overheden dat niet zullen doen en zich daar ook niet toe zullen 
laten verleiden.

De minister van BZK wijst op de mogelijkheid van BANS, als een bevestiging dat er gezamenlijk goed 
wordt gewerkt. Wellichf is het nodig om to latcn zien dat er gekozen is voor een productieve formule.

Do minister van VWS vraagt aandacht voor hetgeen aanvankelijk onder punt 6 stond geagendeerd, 
namelijk de vraag of er behoefte is aan het intensiveren van communicatie over risicobeleid van de ' 
overheid en de private sector. Zij vindt dat een goed punt en wijst erop dat ondememingen het vaak

5



Stg. Confidentieel

meer rationaliseren. In dat opzicht kan de overheid van het bedrijisleven ieren. Op dit moment neemt 
de overheid op sommige terreinen veel risico en op andere terreinen wordt het helemaal 
dichtgetimmerd.
De staatssecretaris van BZK stett voor om eerst praktisch te beginnen, dan komt de prindplele vraag 
vanzelf. Hij meldt voorts dat de Commissie Alders geen landelijk onderzoek zal verrichten maar op 
basis van een quick scan al aanbevelingen v6dr de zomer zal doen. Oat kan op basis van het 
materiaal dat er ai is en S^nduidig blijkt te zijn. De verwachting is dat de Ck)mmissie Alders in april een 
tussenrapportage uitbrengt.

De minister van BZK meldt dat f\Q,2e
Hij vraagtot'-jO^e

jde voorbereiding van het kabinetsstandpunt codrdineert. 
lals contactpersoon \wil fungeren naar de departementen.j

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 zijn daar weinig concrete 
voofbeetden van op tatel gekomen. Hij stett voor om lets te bedenken waardoor de concrete 
voorbeelden, waarin regelgeving moeilijk of niet toepasbaar is voor overheden, kunnen worden 
geinventariseerd.

De minister van VWS vult aan door te stellen dat het ook gaat om tegenstrijdigheld in regelgeving. 
De minister van BZK vindt dat er inzake dit ondenwerp een serieus traject moet worden bedacht.

] geeft aan dat de VNG mimte wit creeren om in die ‘task force’ ook de uitwisseling van
wetgeving en uitvoering te organiseren.

De minister van BZK sluit de vergadering

6
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Notitie Datum
5|unl2CI01

OiKierweip

Bestuurlijk overleg 
Uitvoering actiepunten 
Enschede, 6 juni 14.00

Kenmertc
EB2t)01/72S95
Onderdeel
Onderded
Inllchtlngen 
Inllchtingen 
T (070) 426 7240 
F(070)426

Aan

Staatssecretaris de Vries
Van

Lijnpaisaf
Directeur BRB 
Dg-OOV

Blad
1 vansArsetirtti aan

De heer minister 
Dir VIP 
Dir VLC

Madeparsaf
Aantal bipagen

Inleiding

Met bestuurlijk overieg komt voor het eerst bijeen sinds de kamerdebatten van 
eind april. 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. 
Gelet op het tempo van voortgang waarmee het ambtelijke vooroverieg met name 
met de VNG is verlopen - er is zoals u weet nog steeds geen voorzitter uit 
burgemeestedcing voorgedragen voor de ambtelijke taskforce - is dit nodig.
( De VNG heeft na het telefoontje donderdag van minister De Vries haar houding 
toegelicht middets een brief, u zie de bijiagen)

De positionering van de ambtelijke taskforce wordt besproken onder agendapunt 
4 en het overzlc^t van de actiepunten onder agendapunt 5.
In het vooroverieg van vorige (week donderdag is zoals u weet met minister de 
Vries afgesproken om inhoudelijk over de volgende drie onderwerpen te spreken;
- regiovorming
- samenvoeging meidkamers
- het vuunwerkbesluit

Deze onderwerpen staan niet op de officigle agenda omdat zij niet in de taskforce 
aan de orde zijn gesteld, maar na het vooroverieg met de minister zijn deze 
onderwerpen vrijdag telefonisch kortgesloten met de deelnemers aan het overleg. 
In de hierna volgende annotaties bij de agendapunten staat vermeld waar u deze 
punten het beste kunt inbrengen.

MirtisUrIt mn BIxiwiiltndM Zaluii tn KonlnkHiktrelatisi
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Siuni200>

Kenmefk
EB2001/72595

Blad 
2 van 5

Toelichting op de agendapunten

agendapunt 2, Verslag:

Geen Opmerkingen

agendapunt 3, Terugblik Kamerdebatten.

De roep van de Kamer was snei duidelijke kracbtige maatregelen neer te zetten. 
Oe burger laten zien dat de politiek aan de ramp consequenttes verbindt en niet 
weer over gaat tot de orde van de dag. Fractieleider Melkert verwoordde dat aan 
het begin van de derde termijn heel kemachtig: Enschede heeft veel losgemaakt, 
wij mogen nu niet blijven steken in procedures.
De grondtoon van het Kamerdebat was de twijfel of het kabinet erin zai stagen 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 zijn gedaan.)
Vanuit deze achtergrond kunnen de minister en u neerzetten dat zij 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 geslaagd een burgemeester te 
vinden 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 Brandweercolleges 
en GHOR-regio’s. Vorm en frequentie zijn nog punt van discussie.
Argumenten waarom rechtstreekse contacten op bestuurlijk niveau gewenst zijn, 
zijn de volgende:
Op regionaal niveau moeten de komende jaren een paar immense klussen 
worden gerealiseerd. terwiji er in veet regie’s nog geen organisatie is:
- versterking van de regionale BRB en QHOR functies;
- versterking pro-actie en preventie {aantrekken van specialisten );
- verbetering van de voorbereiding op de rampenbestrijding (opstellen regionale 
beheersplannen);
- versterken multidisciplinaire aanpak o.a. gemeenschappelijk oefenen;
- de samenvoeging van de meidkamers en invoering GMS;
- en vfak daar achteraan de invoering van C-2000.
Het tijdsbestek voor deze operaties is zeer kort, uitertijk 2004 klaar!
Indian dit jaar niet in de 25 regie’s gestart wordt met de opbouw van de 
organisatie, het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid, financiering, in dienst nemen 
van personeel, het regelen van huisvesting, het afspreken van de wijze van

MmsUrii
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Kenmetk
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Blad
3van SsamenwerkeD met de politieregio’s, het bepalen van de invoeringstrajecten . het 

integreren van de organisaties, mensen en materieel, het aanpassen en 
afstemmen van de verschillende geauiomatiseerde systemen. het regelen van 
het beheer van de systemen, etc. komt een aanta] essenti§le actiepunten niet 
binnen de afgesproken tijd klaan
Om de regie's bij deze operaties te ondersteunen en harde afspraken te kunnen 
maken over invoeringstermijnen, is rechtslreeks contact nodig.

Teneinde een en ander werkbaar te houden is het gewenst dal er uiteindelijk per 
regio 66n burgemeester als aanspreekpunt fungeert voor zowel de brandweer als 
de GHOR.
Van belang is te attenderen op de afspraak met de CdK's om u voor 1 juli te 
melden welke gemeenten in welke regio’s komen te liggen en hoe zij het proces 
tot regiovorming denken in te richten. Dit proces van inrichten zal waarschijnlijk 
versneld moeten worden. Aan de hand van de berichten die binnen komen van de 
provincies kan worden bepaald hoe met de regio’s in contact wordt getreden {zijn 
de regie's al zover om ^an burgemeester aan te wijzen zowel voor de Brandweer 
als voor de GHOR, anders moet per landsdeei overleg worden gevoerd) en 
welke onderwerpen worden geagendeerd.
Oe aftrap voor rechtstreekse bestuurlijke contacten ligt begin September op de 
door ons georganiseerde conferentie met als thema; “Regiovorming en 
samenvoeging meldkamers". Van daar uit kan gestart worden met intensiever 
communicatie tussen BZK en regio’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 aarrtal argumenten voor u waarom dit een belangrijk punt Is: 
het grootste gedeelte van het extra geld dat door financi^n is gehonoreerd ( 
ongeveer twee derde van de Oostinggelden, (61 milj.) is bestemd voor 
versterking van de regionale functies o.a:
- versterking capaciteit pro-actie en preventie bij de regionale Brandweer en de 
GHOR, 125 milj.
- bereiken van territorials congruentie (dit jaar 2, volgend jaar 15 milj.)
■ organisatorisch maatregelen samenvoeging meldkamers, opiopend van 1,5 milj. 
naar f 6 milj..
- daarnaast wordt uit de 61 milj. voor het systeem GMS nog eens f 7 milj 
vrijgemaakt. ( u zie voor een nauwkeuriger overzicht de bijiagen )
Als u bovendien bedenkt dat de gelden in het kader van PVB en GHOR de 
komende jaren opiopen van f 40 miji. vorig jaar naar f 85 milj. in 2003 dan is 
duidelijk dat de regio’s een cruciale rol van betekenis in de rampenbestrijding 
moeten gaan spelen. Het organiseren van rechtstreekse bestuurlijke contacten -

Minlsterie van elnnenlandu Zaken an Kafl!j>ki<]lixrcbtles
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Blad 
4 van Sal Of niet staictureel - is derhalve voor het positioneren van de regie’s en het doen 

slagen van het beleid essentieel.

Tot slot is het van befang dat u dit najaar aan de Kamer een aantal duidelijke 
stappen meet kunnen melden. Het openen van overleg met de voorzitters van de 
regionale colleges over concrete actiepunten kan daar 66n van zijn.

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 derhalve geen directe verantwoordelijkheid voor de 
uitvoering kunnen dragen" is erin gekomen na discussie met m.n. de VNG over 
haar positle en tekent de opstelling van de VNG. Derhalve adviseer ik u onder 
voorbehoud akkoord 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 
tussenti|ds 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 
verschlltende partijen. Het overzicht is het vertrekpunt van de samenwerking in de 
taskforce aan de hand waarvan de voorgang wordt bewaakt en regisserend kan 
worden opgetreden naar de verschillende partijen om de samenwerking vorm te 
geven dan wel viot 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. De resultaten van dit overleg zullen dus weer leiden 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 vuurwerkbesluil ( u zie bijiage....)

Indien de agenda er ruimte voor biedt zou u er goed aan doen ook nog het 
Project versterking gemeentelijke processen bij de rampenbestrijding (o.a. 
opvang en verzorging van de bevoiking, registratie van slachtoffers en vermisten, 
perscommunicatie, en verviranteninformatle) aan te kaarten.

Mutixtais vcd Unatfilaodse Zsken cn IConinkripisrdstEef
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Svan 5In het kabinetsstandpunt vuunverkramp is aan de Tweede Kamer toegezegd dat 

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, tijdpad: 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 
slachtoffers en vermisten. perscommunicatie. en verwanteninformatie.

Uit de inspectierapportages en uit het rapport van de Commissie Onderzoek 
Vuurwerkramp is gebleken dat de gemeenten zich onvoldoende op deze 
processen hebben voorbereid.

Het bestuuriijk overleg biedt een uitgelezen gelegenheid om de VNG een 
toezegging tot inspanning te ontlokken.

NB: Het bijgevoegde financiSle overzicht kunt u eventueel uitreiken mocht de 
vergadering daartoe aanleiding geven. Oaar zijn echter risico’s aan verbonden. 
Wellicht fen overvloede wijs ik u er nogmaals op dat in bijgevoegde opstelling 
naar onszelt is toegerekend om op het bedrag van f 145 milj uit te komen. Een 
openhartige overhandiging zonder de gelegenheid te hebben het ondervirerp goed 
toe te lichten en door te spreken kan derhalve een verkeerde indruk achter laten.

MiftirUrm
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Oalum
2S September 2000r

Ons kenmerk 
ES2000in8927

Ortderdeel
OGOOV/project
vuurwcifcrampLeden IBT-I

Inllchtingen
0.2.e L

10.2.e
[10.2,e
Uw kenmerk

eiadOnderwerp
Agenda bijeenkomst IBT-I vuurwerkramp 
d.d, 27 September 2000

I van 2

Aanlel btjlagen
1
Bezoekadres 
Sctiedekioekshaven 200 
2511 EZ OenHaag

Postadres 
Postbus 20011 
2500 EA Oen Haag

Hierbij ontvangt u de agenda voor het Interdepartementaal Beleidsteam 
Inspecties betreffende de vuurwerkramp te Enschede.
Dit overleg vindt plaats op 27 September 2000 van 15.00 tot 16.00 uur op het 
ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties in de ‘Van Limburg 
Stirumzaar

i

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

■,’V irvr,)
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One kenmerk 
ES200Q«a927

Biad
AGENDA IBT-I 2van2

27 September 2000 
15.00 tot 16.00 uur 
Van Limburg Stirumzaal

Datum:
TIjd:
Lokatie;

Opening en mededelingen
-Planning project Vuurwerkramp 2000 (Bijgevoegd)

1.

Verslag iBT-l d.d. 28 augustus 2000 
(Verslag bijgevoegd)

2.

Stand van zaken onderzoeken
a. gemeenschappelijke reconstructie
b. separate onderzoeken

3.

Afstemming van de vooriichting 
(brief bijgevoegd)

4.

Voortgangsbericht aan Tweede Kamer 
(inhoudsopgave bijgevoegd).

5.

Rondvraag6.

7. Sluiting

MinhUfie van BlnnenUndse Ztken cn KonlnMjlBrelatles



IBT-I

PLANNING PROJECT VUURWERKRAMP 2000
woensdag 27 September

IBT-l Van Umburg StirumzaaJ15-16 u

donderdag 28 September 
9-10 u IBT-F Ulrechtzaal

vrijdag 6 oktober
15-16.30 u I8T Van Limburg Stirumzaal

dinsdag 10 oktober 
11.30-13.00U MBT NCC

vrijdag 13 oktober 
Concept voortgangsberichl in MR 
maandag 16 oktober 
Verstiiren voortgangsberichl aan TK

maandag 30 oktober
12- 13U
13- 14U
14- 15U

IBT-r Van Hogendorpzaal 
Van Ouyn van Maasdamzaat 
Van Hogendorpzaal

IBT-F
IBT-J

vrijdag 3 november 
9-10.30U IBT Van Limburg Stirumzaal

donderdag 9 november 
14-15.30U MBT H1506<NCC)

vrijdag 17 november 
Concept voortgangsberichl in MR 
maandag 20 november 
Versturen voortgangsberichl aan TK

woensdag 29 november 
IBT-l 
IBT-F 
IBT-J

13-14U Van Hogendorpzaal
Spinozazaai
Van Hogendorpzaal

14.15-15.15u 
16.30-16.30U

dinsdag 5 december 
9.30-11u IBT Utrechtzaal

woensdag 6 december 
14-15.30U MBT HI506 (NCC)

vrijdag IS december 
Concept voortgangsbericht in MR 
maandag 18 december 
Versturen voorgangsbericht aan TK
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Pi 6^K)0*^ ^ 2..

Verslag iBT<vuurwerkramp inspecties d.d. 28 augustus 2000

(BZK)
(BZK)
(BZK)
(BZK/lnspectie, Brandweerzorg en Rampenbestrijding) 
(BZK/tnspectle Brandweerzorg en Rampenbestrfjding) 
(BZK/lnspectie Politie)
(Openbaar Ministerie/parKet-generaal) 
(SZW/Arbeidsinspeclie)
(VROM/lnspectie Milieuhygifine)
(VWS/lnspeclie voor de Gezondheidszorg) 
(V&W/Rijksverkeersinspectie)
(Commissie Onderzoek Vuurwerkramp)
(Commissie Onderzoek Vourwerkramp)

Aanwezig: ]

jT0Xe~~l'
[10.2,e 1
H 0.2:4 I
|10.2.e
;i0.2.e ^ i
froXe~i
|l0.2'.e 1
i10.2.e 1 
ft0.2:e 1

1. Opening en mededelingen
[10,2.e n open! de vergadering. Hij spreekt zijn waardering uit voor het moeilijke werk van de 
rijksinspecties. [] 0.2.4 1 wil de bijeenkomst gebruiken om gemaakte atspraken te bezlen in het
licht van de huidige situatie en op basis daarvan te bestissen of er gronden zijn om nieuwe 
afspraken te maken.

2. Verslag IBT-i d.d. 16 augustus 2000 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Stand van zaken onderzoeken
[f0.2.e 19®6(f dat wanneer er sprake is van nieuwe feiten/ontwikkelingen dit een reden kan 1

aan dat we in de huidige
planning aan de Tweede Kamer hebben aangegeven dat de gemeenschawjelijke reconstructie eind 
augustus aigerond zou zijn. De gemeenschappelijke reconstructie kan pas aan de Tweede Kamer 
aangeboden worden indien de volledige verificalie is afgerond. Inmiddels is bekend dat deze 
verificatie bij een aantaf inspectie-onderzoeken pas op 12/t 3 oktober afgerond kan worden. Er Is 
dan nog geen sprake van de analyse. Wanneer we nieuwe keuzes moeten maken dienen deze 
objectief te worden beredeneerd.
[10,2.6 \ geeft aan dat de inspectie-onderzoeken een bepaalde samenhang hebben en dat de
gemeenschappelijke reconstructie dan 00k afhankelijk is van de verschillende individuele inspecties. 
Wanneer de oorspronkelijke planning niet gehaald wordt moet er naar een praktische opiossing 
worden gezocht. Wanneer aan de Tweede Kamer delen van de reconstructie worden aangeboden 
roept dit meer vragen op dan dat het informatie geeft.
ff0.2.e 1 geeft aan dat een reconstructie niet kan zonder een verificatie. Dit hoeft echter niet tot
een totale vertraging van de gehele onderzoeken te leiden; de periods tussen de reconstructie en de 
eindrapporten verkort worden. Hij onderschrijft dat er een objectieve redevoering moet zijn indien 
van de planning wordt afgeweken.
i 0.2.6 1 geeft aan dat verschil moet worden gemaakt tussen de COV en de Tweede Kamer. Met 
de COV zal op een andere basis informatie kunnen worden uitgewisseld dan met de Tweede

zijn om de gestelde ‘spelregets’ aan te passen. In dit kader



Kamer. De COV kan reeds voor definitieve verificatie worden geTnlormeerd, terwijJ de Tweede 
Kamer pas na de verificatie kart wordert bediend.
jl'fii?.© ' • L9ee*f dat bij de COV het beeld leeft dat de Inspecties zich hebben onderworpen 
aan het regime van derden, order andere het Openbaar Ministerie. Daardoor lijken de inspecties de 
oorspronkefijke planning niet te halen. Hij geefl aan dat de COV terzake zijn eigen stelregels 
bepaald. Verder wordt vanult het COV gemetd dat de commissle zeker nog dit jaar van plan is te 
komen met een rapportage.

30.-2.e • I resumeert dat er een gezamenlijke reconstructie komt, opgebouwd uit de 
deelreconstructies van de verschillende inspecties. Wanneer een deelreconstnictie bijna is afgerond 
zal deze als concept naar de COV gaan, waarbij precies wordt aangegeven welke status de 
reconstructie heett. De COV weet dan ook dat de definitieve reconstructie voIgt. Pas na de 
verificatie zal de gehele gemeenschappelijke reconstructie worden aangeboden aan de Tweede 
Kamer. Van belang is dat de reconstructie niet openbaar mag v/orden alvorens de verificatie heeft 
plaats gevonden. Daarnaast bestaan nog twee redenen waarom de reconstructie niet openbaar kan 
worden in een bepaald stadium:
1. Het OM houdt openbaarmaking in het kader van het strafrechtertijk onderzoek tegen;
2. personen en/of instituties worden onevenredig benadeeld.

1 vraagt naar de visie van de Inspecties inzake onevenredige benadeling. 
pro.Xe 9®eft aan dat dit een verantwoordelijkheid is van de onderzoekende inspectie. Hij 
denkt hierbij aan bijvoorbeeid handelingen van brandweerlieden waaruit op het oog een zware 
beschufdiging lijkt voort te vloeien terwiji dit eerst nog verder onderzoek behoeft.

'I geeft aan dat wat belrett punt 66n het OM op dit moment nog bezwaar heeft tegen 
openbaarmaking van drie modules.

i vraagt of het niet mogelijk is dat het OM specifieker aangeeft welke delen niet openbaar 
mogen worden. Wanneer ze bezwaar houden tegen hele modules wordt ook veel informatie die wei 
openbaar mag worden achtergehouden. 

verzoekt
openbaar mag worden zodat zoveel mogelijk informatie (eventueel delen van modules) beschikbaar 
komt.

i geeft aan dat men bij concepten rekening moet houden met de mogelijkheid dat via de 
WOB de mogelijkheid bestaat om deze op te vragen. Er zal dus gewaakl moeten worden voor een 
situatie zoals bij de Herculesramp is ontstaan waarbij in een definitieve rapportage, zonder opgaaf 
van redenen, een aantal conclusies uit het concept zijn weg gelaten.

j18,2,e ..

] met het OM heel specifiek te bezien welke informatie niet

] geeft aan dat het risico bestaat dat wanneer de inspectie's en de COV hun 
uiteindelijke rapportages wiilen pubiiceren het OM nog niet zover is dat ze de informatie wil 
vrijgeven.

} speculeert dat de mogelijkheid bestaat dat mogelijk werk van de inspecties op de pfank 
moet blijven omdat het OM de informatie niet wil vrijgeven. Dit is een slechte zaak. 
ji 0.27e g®6ft aan dat de COV niet van plan is te wachten totdat het OM de rechtzittingen 
achter de rug heeft, dit mede omdat dit wel eens tot in 2001 kan gaan duren en de COV nog dit jaar 
wil rapporteren.
fllXSTe ^’^.meldt dat het OM uitgaat van het eigen feitenonderzoek, maar dat het de druk vanuit 
de COV en de Inspecties voelt.

voor de minister van Justitie om een visie op de eventuele conflictueuze 
belangen tussen het civiel-, het bestuurs- en het strafrecht inzake Enschede te verzoeken.

fl0.2.e



geeft aan om dit in ieder geval aan Justitie mee te geven zodat wanneer dit 
daadwerkelijk speelt men op de vraag is voorbereid.

te komen met een notitie ten behoeve van het MBT waarinverzoekt dej10.2.e
de resuttaten van dit beraad uiteen worden gezeL
n02:e

1. Herbevestiging van de eerder gemaakte afspraken;
2. Hoe nu verder incl. het nieuwe tijdpad

Afspraken met het OM over pubHcatie van de reconstructie 
Reeds behandeld bij punt 3.

4.

Rondvraag5.

6. Sluiting
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Uw kenmerk

Btad
Onderwerp

onderzoeken vuuiwerkramp Enschede
1 van2

Aantal bIJIagen

Bezockadres 
Scbcdeldoeksttaven 200 
2511 EZ Oen HaagCollega's,
Postadres 
Postbus 20011 
2500 EA Oen Haag

Zoals onlangs afgesproken tijdens een korte-VORA-vergadering informeer ik jullie 
over de planning van de lopende onderzoeken rond de vuurwerkramp in 
Enschede.

1. Inspectie-cnderzoeken
Acht inspecties doen elk op grond van hun eigen wettelijke taak onderzoek naar 
de vuurwerkramp. Het gaat om de Inspectie Brandweerzorg en 
Rampenbestrijding (BZK), de Inspectie voor de Gezondheidszorg (VWS), de 
Inspectie voor de Politie (BZK), de Rijksverkeersinspectie (V&W), de Inspectie 
Milieuhygigne (VROM), de Inspectie van de Ruimtelijke Ordening (VROM), de 
Inspectie van de Voikshuisvesting (VROM) en de Arbeidsinspeclie (SZW).

Oe inspecties zullen eerst een gezamenlijke reconstructie opstellen (ook wel 
“feitenrelaas'genoemd). Deze reconstructie bevat geen analyses of conclusies, 
maar beschrijit feltelijk gebeurtenissen en activiteiten.
De reconstructie valt uiteen in vijftien modules. De concepten van deze modules 
zijn resp. worden deze maand vertrouwelijk naar de commissie-Oosting 
(onafhankelijke commissie onderzoek vuurwerkramp) en naar het Openbaar 
Ministerie gestuurd.

Vervolgens zullen de acht inspecties op basis van de reconstructie elk hun eigen 
rapportage opstellen. Hierin zullen we\ analyses en aanbevelingen staan. 
Concepten van de afzonderlijke rapportages zullen in de loop van oktober 
vertrouwelijk naar de commissie-Oosting worden gestuurd.

Na verificatie bij alle betrokken organisaties en personen zullen de eindversies 
van de gezamenlijke reconstructie en van de afzonderlijke rapportages naar de 
Tweede Kamer worden gestuurd. Wanneer dat zal zijn, is nu nog niet te zeggen.

j



Oatum
14 s«ptemb«( 2000

Ons kenmortt 
VLCaQ00AJ84018
Blad
2 van 2Er word! naar gestreefd om de afzonderfijke inspectie-rapportages zo veel 

mogeiijk gelijktijdig naar de Tweede Kamer te sluren.

De inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding codrdineert het opstellen van 
de gezamenlijke reconstructie. De voorlichting hierover wordl verzorgd door het 
ministerie van BZK. De verschillende ministeries zijn zelf verantwoordelijk voor de 
voortichting over de afzonderlijke rapportages van “hun" inspecties. Wei stel ik me 
voor het een en ander te zijner tijd onderltng a( te stemmen.

2. Commissie onderzoek vuurweticramp (commissie-Oosting)
De commissie-Oosting voert een onafhankelijk onderzoek uit naar de 
vuurwerkramp. De commissie hoopt voor het ande van het jaar haar andrapport 
te presenteren.
De commissie-Oosting is zelt verantwoordelijk voor haar eigen vooriichling. De 
commissie heett daarvoor aangetrokken.lit#.#:

3, Overige onderzoeken
- Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar mpgelijke 
strafbare feiten die vertand houden met de vuurwerkramp. Dit onderzoek is in 
voile gang. Het OM is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen voorlichting.
- Tussen de ministeries van VROM en Defensie zijn afspraken gemaakt over een 
gezamenitjk onderzoek naar de veitigheid van munitie-opslag. Dit onderzoek loopt 
op dit moment. VROM en Defensie verzorgen hierover de voorlichting.
- De inspectie Milieuhygiene zal onderzoek doen naar mogeiijk onjuiste 
classificatie en etikettering van vuurwerk tijdens de opsiag. Gebleken is namefijk 
dat op zwaarder vuurwerk frequent en bewust een label van een Ifchtere categorie 
is aangebracht. De Rijksverkeersinspectie is bij dit onderzoek betrokken; 
vuurwerk wordt immers ook vervoerd. Het ministerie van VROM verzorgt de 
voorlichting.

Ik hoop jullie hiermee voidoende informatie gegeven te hebfaen. Ate er nog vragen 
zijn ben ik bereikbaar op teiefoonnummer^^^^

LlLi‘

•er

/>

Met vriendelijke groet,
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Inhoudsopgave Voortgangsbericht oktober 2000 over vuurwerkramp

• Per hoofdonderwerp ztjn subonderwerpen vermeJd welke voortkomen uit de eerdere rapportages en 
waarover naar alle waarschijniijkheid een voortgang valt te melden.

1. Inleidlno
In vervolg op mijn eerdere voortgangsberjchten...ln deze brief ga ik achtereenvolgens in op...

2. Nazoro
a) lAC, onder meer: aard en aantal bezoekers; klantvoigsysteem; activiteiten; vooriichting; 

communicatie; callcenter; Ombudsman; (VWS)
b) gezondheidsmonitoring, onder meer: psychosociale klachten; wijze van aanpak; nadere uitwerking 

vragenlijsten en onderzoek bloed- en urinemonsters; specifieke vervolgonderzoeken; onderzoek 
naar lage opkomst; klachtregistratiemonitoring (huisartsen); registratiesysteem GGD; belrokkenheid 
apothekers; unHorme monitoring; codrdinator nazorg;(VWS)

0} gemeentelijke projectorganisatie p>sychosociaie nazorg, onder meer: van integrate covernotitie naar 
integraal Plan van Aanpak; interim-manager:{VWS)

d) kenniscentra (VWS/BZK)
e) tussenevaluatie nazorg, onder meer: actualisering Handleiding Rampenbestrijding en Nationaal 

Handboek Crisisbesluilvorming:{BZK(OR)/VWS)

3. Financl6n
a) Commissie Rnanciele Afwikkeling Vuurwerkramp, zijn de adviezen er? Wat zijn de hooldlijnen van 

de adviezen, wat is de planning van adviezen die nog niet rond zijn. Zijn de adviezen een op een 
over genomen door BenW Enschede. Inventarisatie totale schadebeeld, nieuwe ontwikkelingen en 
stand van zaken.(BZK(F&E)}

b) Financiering NRF en de resultaten van de besluitvorming MR d.d. 22 September (BZK(F&E)/IRF)
c) Wat zijn de bijzonderheden, genoemd in de presentatie door de Commissie Rnanciele Afwikkeling 

Vuurwerkramp op 25 september?(BZK(F&E)
d) Kosten als gevolg van de ramp, eventuele wijzigingen t.o.v. 11 September (BZK(OR})

4, Wederopbouw
a) procesplan wederopbouw, aanpassingen, voortgang inzake het wederopbouw convenant, de status 

van 270 miljoen als werkkapitaal, verplaatsing van Grolsch, verdere afspraken inzake EU-mlddelen, 
(GSI)

b) Commissie wederopbouw Enschede Noord, de taakopdracht, de rol van het rijk, de voortgang van 
de cie. (GSI)

S. Onderzoek
a) stand van zaken irtspectie-onderzoeken en de reconstructie, verificatie, informatievoorziening via 

LCI richting de inspecties, om en COV. Planning (en achtergronden) wanneer de TK inspectie- 
specifiek wordt ge’fnformeerd.(reconstructies, rapportages.) (BZK(IBR))

b) inventarisatie vuunverkbedrijven, vervolgacties n.a.v. de brief 27 juli aan de TK (hoe wordt bezien of 
en welke maatregelen de gemeenten hebben gelroffen?} (VROM)

c) stand van zaken strafrechterlijk onderzoek. stand van zaken waarbij aandacht voon blokkade 
reconstructie van de inspecties, verhouding straf- en bestuursrecht dit indien er daadwerkeiijk een 
blokkade door het OM ontstaat (besproken in het IBT-I van 16 augustus)(JUSTmE)

d) COT-rapport dat in opdracht van het College van B&W is uitgevoerd(BZK(PVR))



6. Evaluatie bestaand beleid
a) stand van zaken voofberetding toekomstige regelgeving vuurwerk (hoofdlijnennotitie VROM)(VROM)
b) stand van zaken bureau BAM; het overleg over de overdraging van defensie taken aan 

VROM(DEF/VROM)
c) stand van zaken gezamenlijke onderzoek DEFENSIE/VROM naar veitigheid van munitie-opslag 

plaatsen.(DEFA/ROM)
d) stand van zaken labelling vuurwerk; Inspectie Milieuhygiene zal monsters nemen bij 46 belangrijkste 

vuurwerkbedrijven.(VROM)

6. Juridlsche zaken
a) stand van zaken voorloptg getuigenverhoor; zittlng 27 September 2000 (BZK(BUZ))
b) WOB verzoeken (BZK(B1JZ))

n
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Notitie Datum
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UJnparaat Modeparaaf Alschrill ean Aanlal bipagen

TERSTOND IN HANDEN

Bij'gaand treft u twee stukken aan ter bespreking in het IBT-I van woensdag 27 
September.

1. Notitie van HIBR inzake het rapportage post Culemborg-traject. [
2. Hoofdstuk 3 van het COT-rapport naar de vergunningverlening aan S.E. 1
Fireworks. In dit hoofdstuk warden de observaties en vragen behandeld die heiL ^------  ------------,
COT heeft n.a.v. hun onderzoek. Het gehele rapport is te vinden op de site van de H O O 
gemeente Enschede.(www.Enschede.nl) I *

'a ■ 'C^‘

i

Minisuris wm Binnenlan^se Zaken cn Xonifikrijlisr^aties u



Notitie Oatum
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Afschrffl aanMedeparaat

Gaame breng ik het volgende onder uw aandacht.

In 1991 heeft zich bi] een vuurwerkfabriek in Culemborg een zware explosie 
voorgedaan. De toenmalige Inspectie voor het Brandweerwezen heeft een 
onderzoek gedaan naar de gevolgen van deze explosie; de resultaten van dit 
onderzoek zijn neergelegd in een rapport

t6n van de aanbevelingen in dit rapport was om de richtlijn van de Commissie 
Preventie van Rampen (CPR) over de ofwiag van vuunwerk le herzien.
Deze aanbeveling is toendertijd voorgeiegd aan deze commissie.
Te uwer informatie : de CPR is een interdepartementale commissie onder 
voorzitterschap van het ministerie van SOZaWe, waarin verder deelnemen de 
ministeries van VROM, BZK en V&W.

Zoals u bekend wordt de vuurwerkramp te Enschede door inspecties van een 
aantal ministeries onderzocht.
Het ligt in de rede, om in het verlengde van dit onderzoek. na te gaan wat er met 
dit advies en de eventuete overige aanbevelingen naar aanleiding van het incident 
“Culemborg" is gedaan. Daarnaast zullen de inspecties van BZK, VROM en 
SoZaWe in hun onderzoek naar Enschede dit punt ook ‘tegen komen'.

Minimn* wn Slnncftbndse Zilicn en KofllnkHJksrctatks U



Datum
25 septemtter 2000

Kenmerk
18(^000/89227

Blad
2v3n2Ik stel in deze dan ook voor, om - in verband met de volledigheid en 

zorgvutdigheid - de 3 betrokken inspecties hier gezamenlijk een rapport over uit 
te laten brengen.

Gaarne verneem ik in de komende vergadering van het I8T-I van woensdag 27 
September aanstaande of u met mijn voorstel in deze kunt instemmen.

van BlniwiUndse Z*lten m KonlnH^arcbtla y



3 Observaties en vragen

3.1 Observaties

Deze observaties zijn gebaseerd op de schriftelijke bronnen uit gemeentelijke archieven. Het 
is denkbaar dat aanvullende informatie in een enkel geval tot een andere observatie zou 
leiden.

1. In de loop van de jaren (1976-1999) is de capaciteit van de vuurwerkopslag bij S.E. 
Fireworks schoksgewijs fors toegenomen; van 10.000 kilogram in 1976 tot 158.500 
kilogram in 1999.

2. Ook de aard van het opgeslagen vuurwerk is veranderd: van consumentenvuurwerk naar 
steeds meer professioneel vuurwerk.

3. In de loop van de jaren zijn er meer verschillende soorten van opslagplaatsen gekomen 
(MAVO-boxen, zeecontainers).

4. De hierboven geconstateerde ontwikkelingen hebben een aantal malen geleid tot 
veranderingen in het kader van de Hinderwet/milieuvergunning. Dit gebeurt voortdurend 
in een samenspel tussen de gemeente Enschede, het Bureau Adviseur Milieuvergunningen 
Koninklijke Landmacht en S.E. Fireworks.

5. In 1993 constateert het bureau Adviseur Milieuvergunningen Koninklijke Landmacht dat 
het accent bij S.E. Fireworks was verschoven van klein vuurwerk naar professioneel 
vuurwerk en dat daardoor de bestaande vergunning niet meer aansloot bij de 
werkelijkheid. Het duurt dan tot September 1996 alvorens de gemeente de draad weer 
oppakt en start met de procedure voor een revisievergunning.

6. Bij de vergunningverlening heeft de gemeente Enschede zich steeds gebaseerd op de 
adviezen van het Bureau Adviseur Milieuvergunningen Koninklijke Landmacht. Dit 
bureau geeft met name de voorwaarden aan waaronder opslag en bewerking zijn 
gerechtvaardigd.

7. Het Bureau Adviseur Milieuvergunningen Koninklijke Landmacht communiceert niet 
alleen met de gemeente, maar ook rechtstreeks met het betrokken bedrijf. In 1993 
constateert de gemeente dat het bureau zonder overleg met de gemeente bedrijven in 
Enschede controleert. In 1999 legt de gemeente aan het bureau de vraag voor of het nu 
adviseur voor het bevoegd gezag of van de ondememing is.

8. De gemeente stelt voorwaarden aan S.E. Fireworks maar richt zich tegelijkertijd steeds op 
het continueren van een werkbare situatie bij het bedrijf.

9. De gemeente is vanaf het midden van de jaren negentig in onderhandeling met S.E. 
Fireworks in verband met de herinrichting van het gebied en de daaruit voortvioeiende 
verplaatsing van het bedrijf.



10. In 1994 acht de gemeente het, gezien de te verwachten ontwikkelingen binnen het 
betreffende gebied, niet zinvol dat S.E. Fireworks nog grote investeringen moet plegen. 
Het gemeentelijk bevoegd gezag en het Bureau Adviseur Milieuvergunningen Koninklijke 
Landmacht gaan akkoord met de plaatsing van zeecontainers om uitbreiding van 
opslagcapaciteit mogelijk te maken.

11. Uit de archieven blijkt weinig van conuxjle op de naleving van alle voorschriften die het 
bevoegd gezag aan S.E. Fireworks heeft gesteld.

12. S.E. Fireworks wordt in ieder geval vier keer (1993, 1995, 1996 en 1999) bezocht in het 
kader van eindejaars-acties met betrekking tot de opslag van vuurwerk. Bij deze bezoeken 
constateren controleurs (politiefunctionarissen en/of medewerkers van de Milieudienst) 
dat bij S.E. Fireworks weinig consumentenvuurwerk is opgeslagen en de voorschriften, 
voor zover gecontroleerd, worden nageleefd. Er worden ten aanzien van de opslag van het 
vuurwerk geen misstanden geconstateerd. Daamaast hebben bezoeken plaats in het kader 
van vergunningaanvragen.

13. Enkele keren (1993, 1994 en 1998) wordt tijdens controles door het Bureau Adviseur 
Milieuvergunningen Koninklijke Landmacht aangegeven dat er wat schort aan de 
veiligheidssituatie bij S.E. Fireworks. Wat met deze observaties is gebeurd, is onduidelijk.

14. Uit de gemeentelijke archieven blijkt niet dat, afgezien van medewerkers van de 
Milieudienst, politie en controleurs van het Bureau Adviseur Milieuvergunningen 
Koninklijke Landmacht nog rmderen (brandweer, Inspecties) controles of inspecties bij 
S.E. Fireworks hebben uitgevoerd.

15. De reaches van de Inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene midden jaren 
negentig ten aanzien van het gemeentelijk vergunningen- en handhavingsbeleid gaven het 
gemeentelijk bevoegd gezag geen aanleiding om het vigerende milieubeleid aan te passen.

16. De verslaglegging van het gehele handhavingstraject is karig. Van sommige bezoeken die 
plaatsvonden zijn geen verslagen; mogelijk hebben meer bezoeken plaatsgehad dan 
waarover is gerapporteerd.

17. Exteme veiligheid komt in relatie tot S.E. Fireworks in de loop der jaren weinig aan de 
orde. Hierbij speelt een belangrijke rol:
• de afwezigheid van landelijk beleid ten aanzien van vuurwerkopslag;
• de afwezigheid van de brandweer in het gehele vergunningentraject;
• de beperkte afstanden van de te hanteren veiligheidszone’s; en
• de positieve adviezen van het Bureau Adviseur Milieuvergunningen Koninklijke 

Landmacht.



Vragen3.2

Naast een aantal eerste observaties roept het feitenoverzicht ook een aantal vragen op. 
Beantwoording van deze vragen kan mogelijk een beter zicht geven op de gebeurtenissen in 
Enschede. Slechts door middel van aanvullend onderzoek binnen, maar ook buiten Enschede, 
zal het mogelijk zijn antwoord te geven op deze vragen.

Enschede specifiek:

In hoeverre is de gemeente in formele zin correct omgegaan met de verschillende 
vergunningen?

In hoeverre waren de milieuvergunningen (en dan met name die van 1997 en de 
uitbreiding van 1999) adequaat en passend gezien de toen aanwezige kennis over 
vuurwerkopslag en exteme veiligheid?

Welke redenen liggen ten grondslag aan de vertraging in de vergunningprocedure 
tussen 1993 en 1996?

In hoeverre was de houding van de gemeente ten aanzien van S.E. Fireworks 
bijzonder? Was er verschil met de wijze van omgang met andere bedrijven - met name 
ook vuurwerkopslag - in Enschede?

Zijn er nog andere handhavingsactiviteiten verricht dan die welke in het stuk zijn 
vermeld?

Hoe was het gemeentelijk handhavingsbeleid georganiseerd (frequentie, 
vastlegging, controle, bekendmaking, scheiding tussen vergunningverlening en 
handhaving en dergelijke)?

Hoe en wat werd door de gemeente gecommuniceerd met de omwonenden in het 
kader van de vergunningen (advertenties, voorlichtingsavonden, huis-aan-huis brieven 
en dergelijke)?

Wat is de invloed geweest van de plannen voor de herstructurering van het gebied 
op het veiligheidsbeleid ten aanzien van S.E. Fireworks?

Wat is gedaan met de brief uit 1991 naar aanleiding van de explosie in 
Culemborg?

Wat betekende de gedeeltelijke goedkeuring door Gedeputeerde Staten van het 
besteramingsplan? Heeft dit iets te maken met de exteme veiligheidsrisico’s van onder 
andere S.E. Fireworks?^

Welke andere signalen zijn in deze periode ontvangen over de veiligheidssituatie 
van vuurwerkopslag?

29 Zie bijlage 1;



Enschede in vergeiijking tot en in relatie tot externen:
• In hoeverre was de wijze van opslag bij S.E. Fireworks afwijkend van de wijze 

waarop vuurwerkopslag in de rest van Nederland plaatsheeft?
• In hoeverre hebben andere organen en instanties in de betreffende periode 

controles verricht bij S.E. Fireworks? Zouden dergelijke controles te verwachten zijn 
geweest?

• In hoeverre is het handhavingsbeleid in Enschede afwijkend van het beleid in 
andere vergelijkbare gemeenten?

• In hoeverre zijn er naar aanleiding van bijvoorbeeld de explosie in Culemborg 
elders lessen geleerd die ook relevant zouden zijn geweest voor Enschede?

• In hoeverre draagt de corr^lexiteit van de classificering en de vele voorschriften 
rond de vuurwerkopslag bij aan een situatie waarin het bevoegd gezag zich in het 
algemeen niet meer bezighoudt met de vergunningverlening?

• Zou de aanwezigheid van landelijk vuurwerkbeleid -in het bijzonder voor 
professioneel vuurwerk- hebben bijgedragen aan een volwaardiger lokaal 
vergunningenbeleid?
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273 iW.2.e
Agenda afstemmingsoverleg onderzoekers inspectieonderzoeken 
vuurwerkramp

Datum:
Tijd;
Plaats:

23juni2000 
10.00-12.00
LCl
Gemeentehuis kamer 71, Enschede

110.2.61, opening i e2. Verslag van de bijeenkomst van 08 juni 2000 (toegezonden)

(.roAcij&. fCucv')

4. Reconstructie van gebeurtenissen vuurwerkramp C R-Ob T(Xccl')

{qh')

k a-

3. Stand van zaken onderzoek

S. Brainstormsessie over de procedures LCl

36. Wcrkplanning -w

7. Rondvraag

8. Volgende vergadering

9. Slutting

Na de vergadering zal een bezoek worden gebracht aan de LCl (voor broodjes wordt gezorgd),
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LOGISTIEK CENTRUM INSPECTIES

Bijiage 1Bulletin 5

Concept verslag Atstemmingsoverleg InspectJeonderzoeken vuurwerkramp 
VrijcJag 24 juni 2000, Gemeentehuis Enschede

Aanwezig:
LCI10.2.e ;

10.2;e LCI

10.2.e
10.2.e lAndel

Al
IP
IPfmXe
IBRNOXe

m.2.e IBR
IBR
IBR10.2£

10:2.e
^0.2:e

IMH
Wilden IGZ

pio:e IGZ
LCImze

1. Opening

j10.2.e|[ opent de vergadering.[10,2.e
Iffe '

neemt de taak over varied,2.e__
versterkt het IBR en ondersteunt het werk varjl Q bij het opstellen van de 

reconstructie van de gebeurtenissen. Hierna stelt iedereen zich voor.

6010.2,6

Er worden enige vergaderstukken verspreid die niet waren ontvangen. Vanaf nu alle zullen 

stukken door het LCI worden verzorgd, en niet meer via Den Haag.

Het stuk van fl0.2.e 
agenda.

(clustering hoofdprocessen) wordt toegevoegd aan de

2. Verslag van de bljeenkomst van 8 juni 2000-06-26

Pag 2, derde alinea “ Tevens is afgesproken dat het OM en politie de inspecties inzicht 

zullen geven in de reconstnjctie die de politie op dit moment maakt. De aanpak van deze 
reconstructie zal binnenkort inzichtelijk worden in een projectplan van de politie dat aan de 

inspecties ter beschikking worden gesteld. ” Zodra dit beschikbaar komt zal het middels een 
Bulletin naar de verschillende inspecties worden gestuurd.
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Taal Pag 4" De geinterviewde kan vragen om een bandopname van het gesprek te 
maken... °
De band wordt gemaakt voor de interviewer en is niet bedoeld om de geinterviewde achteraf 

een check op het verslag te kunnen laten uitvoeren.
10.2.e| Tekst wordt aangepast.

Voor het overige geen op- of aanmerkingen.

3. Stand van zaken onderzoek

De stand van zaken zal worden ondorverdeetd in:
a. Afgeiopen dagen
b. OpstartLCI
c. Rondje inspecties

Ad a Ontwikkelingen van de afgeiopen dagen:
De op grond van de wet op de Politieregisters vereiste beschikkingen van de minister van 

B2K en van Jus zijn nu getekend. Daarnaast is een samenwerkingsverband tussen OM en 

Politie enerzijds en de Inspecties anderzijds aangegaan. Getekend hebben:
- Hoofdofficier, Almelo
- Hoofd IBR 

Procureur Generaal
- Korpschef politie Twente

Ad b Opstart LCI;

weggenomen. Inmiddels zijn praktische procedureregels opgesteld voor het ter beschikking 

krijgen van deze informatie. Steeds zal door het OM echter een toets op grond van 'het 
opsporingsbelang, worden uitgevoerd voordat informatie vri] kan komen.
Het eerste concrete resultaat van de overeenkomst is dat de transcripties van de 
politiebanden, een tijdlijn en journaals van de staven nu op het LCI beschikbaar zijn.
De politie heeft alle relevante informatie in een data-base ingevoerd die op 14 kenmerken is 

te bevragen. Het LCI kan over deze (grote hoeveelheid) informatie beschikken. Alleen mag 

nog niet op het kenmerk 'opsporing' worden gezocht.
Het LCI zal een lijstje met de betrokken kenmerken waarop gevraagd kan worden 
rondzenden.
Justitie heeft waarschijnlijk nog niets gedaan met de ook in beslaggenomen banden van de 

Brandweer en de CPA. In een worst case scenario moeten de transcripties dus nog worden 
gemaakt waarna na een toets op 'opsporingsbelang' moet plaatsvinden. Het LCI zal er alles 
aan doen om de banden c.q. transcripties waarom nu formeel gevraagd is bij het RIK (Ramp 

Informatie Knooppunt) van de politie zo snet mogelijk ter beschikking te krijgen.

; De formele belemmeringen om informatie van politie en OM te krijgen zijn dus
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Het is volgens|i 0.2.e 
moeten om te worden uitgeluisterd. In het verleden waren, in ieder geval bij kleine 

bestanden, deze vaak binnen korte tijd beschikbaar.
De banden van IJssel-Vecht die niet in beslag genomen zijn, zijn opgevraagd maar nog niet 
beschikbaar

niet bekend of de CPA-banden inderdaad naar Israel zouden

l.De samenwerking tussen LCI en Pol/OM begint op gang te komen. Het moet 

een win-win situatie voor het OM en het LCI zijn. Wanneer er een aanvraag tot interviews 

komt, zal de eerste check plaatsvinden bij het OM. Als de te interviewee persoon al gehoord 

is en er al een proces verbaal bestaat en tevens ter beschikking komt, hoeft er misschien 
geen interview meer piaats te vinden.

^02:e geeft aan dat Justitie waarschijnlijk wel terughoudend zal blijven bij het ter 
beschikbaar stellen van (in beslaggenomen) informatie omdat uitgelekte informatie in het
ergste geval kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het OM.

fj 0.2.6jBij de gemeente Enschede zijn ook verschillende verzoeken om 

(brandweer)informatie te leveren uitgezet. Een deet daan/an is inmiddels beschikbaar.

Contacten met de Commissie Vuurwerkramp: De commissie heeft inmiddels gesprekken 

gevoerd met de verschillende inspecties en met het LCI. De info die bij het LCI is, is ook 

beschikbaar voor de Commissie. Met betrekking tot de beschikbaarheid van informatie is de 
positie van de Commissie, net als die van het OM, materieel vergelijkbaar met die van de 
inspecties. De Commissie zal in principe haar informatie ook ter beschikking stellen van het
LCI.

Het LCI is in week 26 operationeel geworden. Maandag 26 juni a.s. wordt de locatie 

beveiligd op basis van het beveiligingsadvies van de KLPD. Een opslagruimte wordt ingericht 
als kluis.

j10.2^^ Volgende week zal er een eerste overzicht van de op het LCI beschikbare stukken
zijn.

T*!"
meldt dat het privacyreglement van het LCI begin volgende week zal zijn 

vastgesteld. Dit reglement zal zodra het ter beschikking komt worden rondgezonden.

Ad c Rondje Inspecties:
IBR (Algemene Coordinatie){TO^
samengevoegd tot 16 clusters waarbij per cluster de hoofdonderzoekers, de 

nevenonderzoekers en de relatie naar de in het plan van aanpak genoemde deelprocessen 
zijn benoemd.

De beschreven deelprocessen in het van plan van aanpak zijn door de IBR
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Bij de indeling in verschillende clusters is gebruik gemaakt van Hoofdstuk 6; Bestrijding van 
grootschalige incidenten; algemene en brandweeraspocten (uit:\' Bestrijding van 
grootschalige incidenten', een publicatie van het NIBRA. Dit document zai aan de 

verschillende inspecties worden toegestuurd door het LCI.)

Het voorstel is de al bestaande onderzoeksplannen voor zover nodig aan te passen aan 

deze clustering. Met andere woorden iedere hoofdonderzoeker past het onderzoeksplan aan 
doze clucloring aan / maakt eon onderzoeksplan op basis van doze clusters en zendt dit aan 

het LCI die voor verdere verspreiding zorg kan dragen.

De IBR is bezig met cluster 2. Daarvoor heeft zij vier onderzoekers van het NIBRA ingehuurd 
tot eind juli. Cluster 4 wordt uitgevoerd door jlD^^vS , 

wordt door het NIBRA gedaan. Cluster 11 is uitbesteed aan Rijnconsult. Cluster 16 loopt nog 

niot ocht, daarvoor wil het IBR de Rekenkamer inschakelen. Voor cluster 2 en 4 is er een 
onderzoeksplan, aan het plan voor cluster 11 wordt gewerkt en voor cluster 12 komt er een 

plan van het NIBRA. Cluster 2 wordt gewijzigd door het NIBRA.

”11. Cluster 5

Na enige discussie steltj10.2!ej vast dat het voorstel om uit te gaan van de 16 clusters en 

onderzoeksplannen per cluster te maken, steun krijgt.
i.o.?.ejwijst er op dat de onderzoeksplannen niet alle terreinen zullen dekken die in de 

clustering worden aangegeven.
gcoft aan dat in dat geval hot onderzoeksplan duidclijk meet maken waarom niot 

alles wordt onderzocht.
11-0':2-.6 " ■ 1D6 Commissie vuurwerkramp heeft aangegeven dat zij zelfstandig dat deel zal 

oppakken wat niet door de inspecties wordt gedaan.

'f10r2':^Afgesproken wordt dat op de volgende vergadering dit onderwerp opnieuw aan de 

orde komt waarbij de betrokken inspecties de dusters op juistheid hebben gecheckt. Het 
kan zeker zo zijn dat de nevenonderzoekers nog niet compleet in beeld zijn gebracht. 
Ondertussen worden door de inspecties aan het LCI per cluster de onderzoeksplannen in 

ieder geval op hoofdlijnen aangeleverd. Deze zullen dan worden besproken.

10.2,el Wanneer de onderzoeksplannen binnen zijn kunnen deze worden rondgestuurd en 

kunnen andere inspecties daarop inhaken. Omdat het LCI coordineert kan het NIBRA, via 
ook bij het LCI terecht. De onderzoekers zijn geen inspecteurs van het 

IBR, maar wel dezeifde bevoegdheden.

riOZe

IGZ

PiaZe geeft de stand van zaken aan. De IGZ is nu bezig met een 

dossieronderzoek, dit gebeurt aan de hand van opgevraagde informatie. Het plan van 

aanpak is af en wordt nu opgedeeld in deelprocessen. Daarnaast worden vragenlijsten 

opgesteld die het IGZ aan betrokkenen voor wii leggen. Hierbij zal het alleen gaan om 

sleutelfiguren.
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Zoals op de vorige vergadering ook al is aangegeven is 24 juli voor de IGZ onhaalbaar, en 

zonder de banden van het CPA helemaal. Zonder die banden valt er niets te controleren. 
Het is een probleem om alle ingezette hulpdiensten bij elkaar te krijgen.

IMH
[lO.Zi^ geeft aan dat de IMH onderzoek doet naar planologische aspecten, waaronder de 

bouwvergunning die onderzocht wordt op de retatie tussen milieueisen, 
bestemmingsplannen en veiligheidsaspecten. Het gemeentelijk toezicht dat is uitgevoerd en 
de beleidsmatige aanpak van de vergunningverlening door de gemeente is daarnaast object 

van onderzoek. Het onderzoek naar de vergunning heeft piaatsgevonden op basis van 
schriftelijk materiaal, dit is nog niet afgerond. In de analyse bevinden zich nog gaten. Een 

voortopige versie is rondgestuurd voor verificatie.
De eerste versie zal worden bijgesteld op basis van interviews. Het plan van aanpak zal 
volgende week worden gemaakt.
Inmiddels is het voorlopige rapport 'Analyse van vergunningen en toezicht c.a. met 
betrekking tot S.E. Firewordks te Enschede’ voor de inspecties beschikbaar.

informeert naar betrokkenheid in de vergunningverlening c.q. toezicht van de 

milieuafdeling van de politie?

Volgens is sprake van een zeer zijdelingse betrokkenheid.

IBR (Onderzoek Brandweer)

Taal Samen met |10.2.e 1 en |10.2.e
geTnterviewd. Deze interviews richtten zich in het bijzonder op het tijdsbestek vanaf de eerste 
melding tot en met de fatale explosie, maar ook op de periode daarna, dit om zoveel mogelijk 

dubbele interviews te voorkomen. Er is inmiddels een duideitjk beeld ontstaan. Deze 
informatie wordt verwerkt in de reconstructie. Het blijkt dat er tijdens het eerste half uur geen 

overleg tussen de verschillende diensten heeft piaatsgevonden. De brandweer heeft niet via 

de meidkamer om ambulances gevraagd. De verschillende diensten hebben elkaar niet of 
nauwelijks gezien tijdens dat eerste half uur.

' 'zijn er inmiddels 20 mannen

IP
,'° 2e[ De politie heeft hier al veel voorwerk verricht. Maar soms is het moeilijk om materiaal te 

verkrijgen. Aan de hand van dossieronderzoek wordt het interviewplan bijgesteld.

10.2.e i geeft aan dat de vragenlijsten de definitieve versie krijgen, als alle informatie van 

de politie is gelezen. Interviews worden gebruikt als check voor wat er op de band staat.

Al
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De Al probeert zoveel mogetijk mee te liften in de onderzoeken van
brandweer en politie. Focus is de inzet van de brandweer omdat daar slachtoffers zijn 

gevallen. Verder heeft de strafrechtelijke kant van de zaak de aandachL Daarbij komt ook 
het aspect gevaarlijke stoffen. ^0.2Ve 

de hulpverleners in het bijzonder brandweer, politie en geneeskundig personeel. Wanneer
1 contact worden opgenomen

houdt zich ook bezig met de Arbo-zorg van

andere inspecties willen 'meeliften', kan mel10.2.e 
waar het gaat om gezondheidszorg, hij is ook coordinator binnen dejl 0.2.6
is contactpersoon met betrekking lot de Brandweer.
(inmiddels is door het LCI een bulletin no. 4 met dit verzoek rondgestuurd).

4. Reconstructie van gebeurtenissen vuurwerkramp

Taal geeft aan dat het hoofd Inspectie Brandweerzorg hem heeft gevraagd de verschillende 

reconstructies van de inspecties samen te voegen tot 6en grote integrale reconstructie. 
Hlervoor is het noodzakelijk dat de reconstructies van de verschillende inspecties qua 

diepgang en structuur zoveel mogelijk op elkaar lijken. In Bijiage 2 van het stuk van de IBR, 
(Reconstructie van gebeurtenissen) worden suggesties gedaan voor de aanpak van een 

reconstructie (mogelijk niet voor iedere inspectie in voile omvang te gebruiken). Belangrijk is 

daarbij het gebruik van hetzelfde format. Documenten moeten in Excel worden aangeleverd.

Qua diepgang moeten de verschillende stukken ook op elkaar aansluiten. Het is moeilijk 
daaromtrent vooraf sluitende afspraken te maken, de onderwerpen zijn te divers. ^0 2 e 

zal hierbij fungeren als intermediair. Middels conlacten met de betrokken inspecties zal hij 
zoveel mogelijk zorgen voor het zo vergelijkbaar mogelijke deelreconstructies.

vraagt of die verschillende deelreconstructies niet opgenomen kunnen worden als 

bijtagen.

De opdracht van de Commissie houdt in dat er e§n rapport moet komen van de totale 
reconstructie. Oe rapporten worden naast elkaar gelegd en moeten naadloos op elkaar 

aansluiten. Door de verschillende delen naast elkaar te leggen, kom je achter dingen waar je 

anders niet achter zou zijn gekomen.

10.2.el Het gaat om een feiten relaas, daarin mogen zich geen discrepanties bevinden. 
De deelreconstructies blijven natuurlijk deel uitmaken van de afzonderlijke 

inspectierapporten.

jf^^stelt dat het moet gaan om feitelijkheden, een analyse van de gebeurtenissen maakt 

geen deel uit van reconstructie, die moet immers waardevrij zijn. De analyses vinden een 
plaats in de afzonderlijke rapportages van de inspecties. De rode lijn die in de reconstructie 
zit is de tijdslijn. De exacte tijd, afkomstig van de band wordt bijvoorbeeld vet gedrukt 
Ingeschatte tijden, afkomstig van uit de interviews worden bijvoorbeeld cursief afgedrukt. Bij
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twijfel kan overleg met^ plaatsvinden. De nadruk ligt op een goed sluitende reconstructie. 

Daarvoor zullen de tegenstrijdigheden tussen de inspecties eruit gehaald moeten worden. 
De reconstructie blijft gevoed door nieuwe feiten die in de loop van het onderzoek kunnen 

worden toegevoegd. Met andere woorden het is een dynamisch geheet.
Het zal een taak van de Commissie Vuurwerkramp zijn om een integrate analyse te maken.

pO'2-ej Aan het schema zoals dat wordt weergegeven op bijiage zou nog een categorie 

‘personen/functionaris’ moeten worden toegevoegd. Dit om te bepalen over wie het gaat.

p0.2,e|Ooi< dit soort zaken kunnen overlegd worden met 2.6

5. Bralnstormsessie over taak en werkwijze LCi

[ToTe bespreekt de v66r de bespreking verspreide notitie met uitgangspunten voor 
taak en werkwijze van het LCI.

De vergadering kan zich vinden in deze uitgangspunten.
De check die wordt uitgevoerd bij het OM, voordat interviews kunnen worden gepland, kan 

snel worden uitgevoerd.
Met betrekking tot het aanleveren van interviewverslagen, conceptrapporten e.d. aan het LCI 
zijn er twee mogelijkheden.
De interviewverslagen worden persoonlijk bij het LCI aangeleverd op floppy. Dit zou 

betekenen dat wanneer iemand dit verslag zou wilien lezen dat ook persoonlijk op zou 
moeten halen c.q. op het LCI zou moeten inzien. Dit kost er veel tijd. Een tweede optie is het 
gebruik van e-mail. Binnen de verschillende organisaties worden verslagen volgens de 

regels van het huis ook verslagen ‘gewoon’ naar elkaar gemaild. Een wachtwoord op het 
verstuurde document zou misschien een tussenoplossing kunnen vormen. Een professioneel 
versleutelingsysteem (encryptie) levert veel praktische problemen op.

[10,2.e|2al de opties:
1. alleen fysiek aanleveren van de floppys met interviewverslagen;
2. het gebruik van e-mail onder gelijktijdig gebruik van een wachtwoord dat aan het 

document wordt gehangen,
voorleggen aan het IBT-I.

Taak en werkwijze van het LCI zullen verder worden uitgewerkt en toegestuurd in de vorm 
van een bulletin. Afgesproken is dat de bulletins ook naar de onderzoekers van het NIBRA 

zullen worden toegestuurd.

6. Werkplanning

10.2]e| De volgende afspraken zijn gemaakt:

- Samenwerkingsovereenkomst OM/Pol-lnspecties wordt rondgezonden.
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De lijst met betrokken kenmerken waarop gevraagd kan worden op de transcripties van 

de politie wordt rongezonden.
Een eerste overzicht van de beschikbare stukken bij het LCI zal volgende week voor 
handen zijn.
Het privacyreglement wordt, na vaststelling, rondgezonden
Hoofdstuk 6 uit Bestrijding grootschalige incidenten van het NtBRA wordt rondgezonden. 
De onderzoeksptannen voor de 16 clusters moeten volgende vergadering klaar zijn. 
Wanneer de onderzoeksptannen worden ingeleverd bij het LCI zullen ze verder worden 

rondgestuurd.
Nagegaan wordt welk beveiligingsniveau met betrekking tot interviewverslagen, 
rapporten etc. zal worden toegepast.

7. Rondvraag

PlOXe Er is aan het OM een overzicht gevraagd van wat in beslag is genomen. 
Getracht zal worden een bijeenkomst te organiseren voor de inspecties waar het OM inzicht
kan verstrekken over de hoofdlijnen van het onderzoek.

10^,Dhri10.2.e van het nationale traumacentrum wil de interviewers van de
verschillende inspecties wel voorlichten over de problematiek van het omgaan met
getraumatiseerde slachtoffers.

heeft op dat aspect een bespreking gehad met dhr en zal daar
een verslag van maken. Als dat binnen is kan het ook worden rondgezonden.

10.2v6

Er is een nieuwe regelgeving m.b.t. de opslag van vuurwerk. Het is zeer 

gewenst dat bij de vraagstelling hiermee rekening wordt gehouden.

10.2je

j10.2.e| Met betrekking tot de interviews wordt de voorkeur gegeven aan twee interviewers. 
Inspecties zouden van tevoren hun vragen kunnen inleveren bij de inspectie die het interview 
afneemt.

Er wordt een exemplaar van het Hercules rapport achtergelaten bij het LCI. Daar kan 

het worden opgevraagd.

De volgende vergadering zal zijn op vrijdag 7 juli om 10.00 uur. In principe wordt een 
frequentie van eens per twee weken aangehouden.

Om 12.14 uur, wordt de vergadering gesloten.
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Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding 
Onderzoek Vuurwerkramp Enschede.

Reconstructie van gebeurtenissen.

De reconstructie van gebeurtenissen is het enige document, dat de inspecties 
gezamenlijk maken. Dit document wordt samengesteld uit de reconstructie van 
gebeurtenissen die elke inspectie voor zijn eigen onderzoek maakt.

Om het samenvoegen van deze reconstructies te vergemakkelijken is het 
noodzakelijk vooraf afspraken te maken over werkwijze, format, diepgang e.d..

• Bijiage 1 geeft achtergrondinformatie over het opstellen van een reconstructie van 
een incident. Op analoge wijze kan een reconstructie gemaakt worden van 
bijvooibeeld de vergunningverlening in het kader van de Wet milieubeheer en de 
plaatsgehad hebbende controles.

• Bijiage 2 bevat een voorstel om te komen tot een gezamenlijk format

* Over de diepgang van een reconstructie is het moeilijker vooraf sluitende 
afspraken te maken. Regelmatig met elkaar overleggen aan de hand van de 
concept-reconstructies zal er toe moeten leiden dat de reconstructies ook qua 
diepgang op elkaar aansluiten.

Een voorbeeld van een reconstructie van gebeurtenissen is te vinden in het IBR- 
rapport m.b.t. het vliegtuigongeval in Eindhoven (Hercules). Tijdens de vergadering 
zal dit rapport beschikbaar zijn.

Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding
Versie 22-06-00, blad 1



inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding 
Onderzoek Vuurwerkramp Enschede.

BIjIage 1

Format reconstructie van gebeurtenissen.

Datum/ Omschrijving gebeurtenis/ 
toelichting

Plaats handeling/ 
organisatie

Bron
tijd

Toelichting:

DatumAiid: vct= exacle datum/iijd bekend; CursieU datum/tijd bij benadering bekend

Plaats handelino/oroanisatie: Bij een bericht wordt de plaats waar de initiatiefnemer 
van het bericht verblijft vermeld. Bij bijvoorbeeld vergunningvertening wordt alleen de 
organisatie vermeld. Een consequente sdirijfwijze van de in deze kolom gebruikte 
omschrijvingen maakt het mogelijk een selectie te maken van alle gebeurtenissen op 
een bepaalde plaats of akties van een bepaalde organisatie.

OmschriivinQ aebeurtenis/toelichtino: Omschrijving gebeurtenis=normaal schrift; 
toelichting=curs/ef schrift

Bron: afkorling van de inspectie die de gebeurtenis heeft aangeleverd. Door deze 
toevoeging is een selectie van gebeurtenissen per inspectie mogelijk. Bovendien kan 
bij mogelijke strijdigheden met gebeurtenissen die door andere inspectie(s) 
aangeleverd zijn, getracht worden, In overleg met die Inspecties, de strijdigheid weg 
te nemen.

Gebruik van Excel wordt aanbevolen

Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding
Versie 22-06-00. blad 1



Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding
Ontwikkeling evaluatie methode

Bijiage 2

1 Reconstructie gebeurtenissen

1.1 Doel reconstructie

Net opstellen van een reconstructie is een arbeidsintensieve aangelegenheid. Oerhaive 
wordt in de eerste fase van de evaiuatie een giobaie beschn'jving van het incident en de 
incidentbestrijding gemaakt. Deze giobaie beschrijving is een zo feitelijk mogelijke, 
doorgaans cbronologiscbe opsomming van alle gebeurtenissen en activiteiten die 
relevant zijn voor de evaluatie.
BIj de meeste evaluaties kan worden volstaan met een giobaie beschrijving van de 
gebeurtenissen.
Afhankelijk van de gewenste diepgang en omvang van de evaluatie kan vervolgens 
worden bepaald welke gebeurtenissen gereconstrueerd worden.
Hiervoor komen gebeurtenissen in aanmetking. die bepalend zijn voor het verloop van 
het incident, alsmede de betangiijkste gebeurtenissen van de incidentbestrijding.

De giobaie beschrij>nng en de eventuele reconstructie worden voorgelegd aan degenen 
die de informatie hebben verstrekt. Het doei hiervan is om een zo objectief en feitelijk 
mogeiijk beeld van de gebeurtenissen te verkrijgen. Deze geverifieerde reconstructie 
vormt de basis voor de verdere evaluatie.

De reconstructie van de gebeurtenissen kan -zo nodig- ook gebruikf worden door:
- onderzoekende instanties ten behoeve van hun onderzoek;
- de overige betrokken instanties ten behoeve van hun eigen evaluatie.

1.2 Korte omschrijving werkwijze

Zoals hierboven wordt aangegeven moet in de eerst fase van de evaluatie worden beslist 
of kan worden volstaan met een giobaie beschrijving van de gebeurtenissen of dat deze 
moet worden uitgebreid met een reconstructie van het incident of delen van het incident. 
Hiema worden de stappen beschreven die als leidraad kunnen dienen bij het opstellen 
van een nauwkeurige reconstructie. Uiteraard kunnen deze ook, zij het minder 
diepgaand, worden toegepast bij een giobaie beschrijving van de gebeurtenissen.
Voor de reconstructie worden twee soorten gegevens gebruikt. Ten eerste zijn dat 
objectieve feiten zoals bijvoorbeeld berichten met een tijdsaanduiding die vermeld staan 
op de banden van mobilofoon- en telefoonverkeer, fotomateriaal en (live) radio/TV- 
uitzendingen. Ten tweede zfin dat gegevens uit vraaggesprekken.

In het verwerkingsproces van de ervaringen van de directbetrokkenen worden mogeiijk 
de herinneringen aan de eigen ervaringen beTnvIoed door die van andere betrokkenen. 
Het is daarom, voor de zuiverheid van de beschrijving van de gebeurtenissen, van belang 
dat de ervaringen van directbetrokkenen zo snel mogeiijk na het Incident worden 
vastgelegd.
De vraaggesprekken met de betrokkenen hebben een open karakter. Dat wil zeggen dat 
er geen sprake is van een verhoor, maar dat er alle niimte wordt gegeven aan de 
gemterviewde om zijn of haar belevenissen te vertellen. Verder wordt zoveet mogeiijk 
rekening gehouden met de situatie van de betrokkene, waar sprake kan zijn van een 
potentieel traumatische ervaring. In dat gevai zai de h^delwijze op dit punt worden
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afgestemd met eventuele deskundigen die de betrokken instanties voor de begeleiding 
van hun personeel hebben ingeschakeld.

1.3 Aan de slag

In dit hootdstuk zal stap voor stap bescbreven worden welke acties vereisi zijn om tot een 
reconstructie van de gebeurtenissen te komen:

Stap 1: Zorg ervoor dat de banden van de betrokken meidkamers, waarop informatie omtrent de 
incidentbestrijding is te vinden bewaard worden. Doe dit zo snel mogelijk na afloop van 
de incidentbestrijding.
De aard van het incident bepaatt welke meidkamers bij de bestrijding van bet incident 
betrokken zijn. Bijna ieder dienst heeft wel een meidkamer. Irrventariseer weike diensten 
bij da Incidentbestrijding betrokken zijn geweest en taat de bewusie band(en) bewaren. 
Heeft een meidkamer geen band beschikbaar vraag dan near het logboek of lets 
dergelijks.
Met nadruk wordt erop gewezen dat het ‘veiligstelien’ van het bandmateriaal zo snel 
mogelijk moet plaatsvirtden. De meeste meidkamers bewaren banden slechts een korte 
periode.

Stap 2: Stel zo snel mogelijk na afloop van de incidentbestrijding een lijst op met functionarissen 
die bij het incident of de bestrijding ervan een belangrijke rol hebben gespeeld.
Let hierbij voorat op de diepgang en de omvang van de evaluate. Als de eva/uaf/e 
voomamelijk betrekking heeft op de melding en alamiering. dan ligt het voor de hand die 
functionarissen op de meidkamers van politie, brandweer en/of ambulancedienst te 
zoeken.

Stap 3: Interview de in stap 2 bedoelde functionarissen zo snel mogelijk na afloop van de 
incidentbestrijding.
Het verdient de voorkeur dat d6n persoon tegeUjkertijd geinterviewd wordt. Gebruik 
hiervoor een vooraf gemaakte vrageniijst. Probeer de verklaringen van de geinterviewde 
zoveel mogelijk van een (plusminus) tijdstip te voorzien.

Laat kopieen maken van het relevante bandmateriaal, zoals bedoeld in stap 1.
Meestal zullen de meidkamers de banden niet voor onderzoek afstaan. Bovendien vereist 
het afspelen van dergelijke veelsporen banden speciale afspeelapparatuur. Zorg ervoor 
dat het tijdsignaal mee gekopieerd wordt.

Werk het in stap 4 verkregen materiaal uit.
Ook hier geldt dat de diepgang en omvang van de evaluatie van invioed is op de 
uitwerking van het materiaal. Sams wordt alleen de re/evanfe informatie (samengevat) 
weergegeven. Soms is het noodzakelijk een letterlijke (schrifteVqke) weergave van het 
bandmatenaal te rnaken. Let erop dat het tijdsignaal, dat de diverse meidkamers op de 
banden vastleggen met elkaar overeenkomt. Dit is vast te stellen door de tijdsignaien van 
een gesprek tussen fwee meidkamers op de barxfen met elkaar te vergelijken. Als er een 
verschil (in minuten) bestaat tussen de twee tijdsignaien, stel dan de juiste lijd vast en 
corrigeer vervotgens de andere.

Stap 4:

Stap 5:

Stap 6: Inventariseer welk ander materiaal kan bijdragen aan de reconstructie van 
gebeurtenissen.
Hierbij kan gedacht worden aan fete's, video-opnamen, rad/ct/TV-uitzendingen, Vooral 
materiaal waar een tijdsaanduiding beschikbaar is, is goed bruikbaar. Let erop dat een 
tijdsaanduiding pas bruikbaar is, als aangetoond is, dat tijdens de opname de juiste tijd 
ingesteld was. Ook bij live radio- of TV-uitzendingen kan het juiste tijdstip van een 
gebeurtenis worden vastgesteld. Informeer hiervoor bij de regionale radio/TV omroep. Zij 
zijn verplicht al hun uitzendingen integraal op band vast te leggen.

Stel de reconstructie op.
Selecteer weike gebeurtenissen van belong zijn voor de evaluatie (diepgang en omvang).

Stap 7:
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Maak een lijst van gebeurienissen in chronologische volgorde. Begin met de 
gebeurtenissen, waarvan het tijdstip op de of andere manier vastligt (band, foto’s, 
video en dergelijke). Dmk deze lijden 'vet'af. Voeg daarna de gebeurtenissen toe, 
waarvan het tijdstip nietprecies vaststaat. Druk deze tijden 'cursief/niet vet’ af.

Beoordeel de reconstructie van gebeurtenissen op voliedigheid (in relatie tot diepgang en 
omvang van de reconstructie) en tegenstrijdigheden.
Indien dit het geval is, zal door extra interviews aanvullend feitenmateriaat gezocht 
moeten worden. Meestal lukt dit, omdat de onderzoeker veel gerichter vragen kan stellen 
dan in de eerste interviewronde (stap 3). Soms kan het noodzakelijk zijn om (een dee! 
van) het incident of (een deel van) de incidentbestrijding op tocatie na te spelen.
Is een voiledige reconstructie niet mogelijk of biijven er tegenstrijdige verklaringen 
bestaan, dan dient dat in de reconstructie van gebeurtenissen worden aangegeven.

Leg de in stap 8 ontstane reconstructie van gebeurtenissen voor aan de gelnterviewden. 
Hiermee ontstaat een terugkoppeling aan degenen die de informatie geleverd hebben. Zij 
zien hun verklaringen ingepast in een grotergeheel en kunnen daarmee beoordelen of 
de reconshuctie een goed beeld geeft van wat zij hebben ervaren. Vaak kunnen in dit 
stadium nog onduidelijkheden worden weggenomen. Zonodig word! de reconstructie van 
gebeurtenissen door de onderzoeker aangepast.

De basis van de evaluatie is klaar; een geverifteerde reconstmctie van de 
gebeurtenissen.
Vanuit deze basis kunnen de voigende stappen van de evaluatie methode worden gezet.

Stap 8:

Stap 9:

Stap 10:
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AGENDA AFSTEMMINGSOVERLEG INSPECTIE-ONDERZOEKEN OP VRIJDAG 7 JULI 2000 

(10.00 UUR KAMER 81 STADHUIS ENSCHEDE)

OPENING EN VASTSTELLING AGENDA
BESPREKING VERSLAG VORIGE VERGADERING (TOEGEZONDEN ZIE BULLETIN 5) 
UITVOERING WERKAFSPRAKEN COMMISIE VUURWERKRAMP EN INSPECTIES 
('Afspraken met de acht inspecties die iedereen taak hebben met betrekking tot de vuurwerkramp' 
COV-D-00.00123)
- Afspraak over de rol van het LCI
BESPREKING INGEZONDEN PLANNEN VAN AANPAK _____
(per attachment bijgevoegd voor zover al binnen, nagekomen plannen worden voor zover |i0.2.e 
mogelijk separaat toegezonden).
Bespreekpunten;

eventueie aanvulling van de 16 clusters ______
- vaststelling gewijzigd format voor de reconstructie (zie mail 

globale vergelijking en vaststelling of 'witte plekken' voldoende holder zijn aangegeven

1.
2. 10.2.e3.

4.

mzeBEVEILIGING E-MAILVERKEER 
RONDVRAAG

5.
6.



I•W ‘

10.2;einspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding 
Onderzoek Vuurwefkfamp Enschede.

Toelichting model-reconstructie:

Datum/tfid:
• veta exacte datum/tijd bekend;
• Cursief= datum/tijd bij benadering bekend

Plaats handeiina:
Bij een bericbt wordt de plaats waar de initiatiefnemer van bet bericht verbiijfl 
vermeld.

Oroanisatie/eenheid^
De organisatie of organisatie^nheid die bij de gebeurtenia een rol speeit 
Bijvoorbe^d: gemeentelijk beleklsteam. Bij een bericht wordt de ofganisatie(- 
eenheid) van de initiatiefnemer van hot bericht vermeld.

Omschniving oebeurtenis/toelichting:
• Omschrijving gebeurtenis^normaal s<hrift;
• toelichting=c(/rste/schrift

Functionaris:
De functionaris die bij de gebeurtenis een rol speeit.
Als de gebeurtenis een bericht is:
• de eerstgenoemde functitmaris = zender van het bericht
• de tweede genoemde functionaris = ontvanger van het bericht

Vraao:
Eon gebourtonis kan oen vraag bij de onderzoeker oproepen. die later beantwoord 
meet worden. Hier kan ook een vraag v(K>r een andere inspectie vermeld wordon.

Documenten:
Het (de) documenten(en) waaraan de gebeurtenis ontleend is.
Gebruik hiervoor de code die het LCI aan iedere onderzoekende ir»tantie heeft 
toegekend met een eigen volgnummer.
Aan de code is tevens te zien welke onderzoekende instantie de gebeurtenis heoft 
aangeleverd, zodat bij tegenstrijdigheid met een andere gebeurtenis de 'leveranciers' 
gemakkelijk op te sporen zijn.

Inspectie BrandweerzoTQ en Ranr^ienbestn^ing
Vereie 06^7-00, Wadi



Model-reconstiuctio
0647>00 verele 1.0

Datum Plaata
handcling

Tijd Organbatle-
(ctnheld)

OmichriJvlDg gebeurtenls/ todichting VnugFiiiictloDarb(«cii) Bron
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RoconstmcUe vanaf eerste melding tot en met het moment van de fetale exptoele
06-07-00 versie 1.0

TijdDatum PlaaU Organisatie*(^hdd) Omschryving gebeurtenis/ todichting Fiuietiofl8ri8(sen) Docn- Vraag
handding mcntfen)

Onbdcend BevoUdng Burger meldt: in de Rembrandtstraat of achter de
Roombeekstraat o.i.(L staat een vuurwerkhandel in de 
bramL
Op <k adaerffvnd tijn geduremk het geheie gesprek 
explosies kemelilk aflmmstle van vuurwerk te fewn.

13mei 15:02:14 LCI0019Onbdcmtde burger; 
Centralist RAC

pizi n"
CdriilinKAC

[!0.2:e

veel te veel vuurwerk.

iJmd 15:02:27 Tollmts-
straat?

Bevoiking (Toilensstraat) meldt; aan de
a de ungel en de Roomweg) ontfdoR

LCI0019

1Onbekend Bevoiking [10.2 .e / mddt: brand bij de vuurwerkopslag
K^'mv^nbek (. ..)straat.
Alles explodeat. Vlak naast Thole ijzerwarenfabriek.
|i ~jmddt: inde Toilensstraat zit een
vuurwqicb^el die staat in de brand______________
|10.2. e (Kwanelstraat) meldt brand in een opslag
viurg^aaflTjke stoffen in een zijstraat van de 
Roomweg.

|io.2.e
Cenuauat KAC

13mei 15:02:57 LCI0019

{WllO: ■ ];
centtaitst~KAC

Onbekend BevoUdng13md 15:03:26 LCI00I9

BevoUdngKwartel-
straat?

t3mei 15:03:34 LCI0019

** Attmtie attentie, brandmelding Roomweg 
Hoofdpost, sectie Dost bdreft vuurwerkfabriek, 
Roofflbedcweg Sectie Oost en Hoofdpost”

RAC Regionale
Brandweer

Centralist RAC; 
Brandweer- 
personeel 
Enschede

13mci 15:03:57 La0019

[10. 2.^ van de 112>centrale in Driebergen vraagt of de
iwaSiiveeralaiinoemrale genoeg infbrmatie heeft over de 
ontplofiing in Enschede.
Affeesproken wordt dat soortgelijke meldlngen niet meer 
doorgqteven worden.~

112- KLPD Centralist 14 2> 
centrale 
Driebergen; 
Centralist RAC

13mei 15:04:58 LCI0019
centrale
Driebergen

Onderw^ Centrale: "649 AC Twente over".
649; "la, AC wih u post Zuid ook waarschuwen dat zij 
ook dear naartoe gaan over".
Centrale; "Ja wij gaan post Zuid ook bij alanneren is 
aan de kant van de Roomweg”
649: “Ja, we hebben de knal al gehoord”.
Centrale; “Okd bedankt”.

Brandweer
Enschede

BVTS649; 
Centralist RAC

13mei 15:05:07 LC10019
naar
brandadres

649: “AC 649 over".
Centrale: “649 bericht".
649: “Wik u Loromker waarschuwen over". 
Centrale: "Ja wij gaan Lonneker ook waarschuwen".

Onderweg Brandweer
Enschede

15:06:25 BV TS649; 
Centralist RAC

LCI001913mei
naar
brandadres

Blad 1 van 10



f .;.r w?f .f
:IBT-i 
; HIBR

Betreft: Wijze van aanleveren informatie aan LCI 
Datum: 29 juni 2000

Aan I' y
Van 5

i.n
IL-:

In hat overleg van de onderzoekscoordinatoren van de betrokken inspecties op 23 juni 2000 

is de wijze waarop het aanleveren van inten^ewverslagen en andere gevoelige informatie 
aan het LCI dient te geschieden besproken.
De meeste zekerheid bij het voorkomen dat gevoelig material in verkeerde handen valt is 
het persoonlijk aanleveren van dat materiaal bij het LCI, bijvoorbeefd in de voim van een 
floppy. Het grote nadeel daarbij is dat andere inspecties alleen kertnis kunnen nemen van 

dat materiaal door dit persoonlijk in te komen zien (of op te halen) bij het LCI. Dit is 

omsiachtig en kost veel tijd.
Een altematief hiervoor is het getMiiik van e-mail. Binnen de verschillende organisaties 

worden verslagen volgeris de regeis van het huis ook verslagen ‘gewoon’ naar eikaar 
gemaild. Een wachtwoord op het verstuurde document kan een (beperide) extra zekerheid 
Neden. Een professioneel versleutelingsysteem (ertcryptie) levert veel prakti'sche probiemen
op.
Het zou plezierig zijn als de verschillende inspecties dezelfde procedure aanhouden. Het LCI 
heeft in verband met de praktische brulkbaarheid een voorkeur voor het gebruik van e-mail. 
De verantwoordelljkheid hierbij ligt bij de betrokken inspecties. Gaame een ultepraak van het 
IBT-i.

iiinumti'Tnirtntr/'.'Ultfii/iW''' gr/TUi'iOi-rtF'.rtaii.tw liMUtiin ,„'r,ro.' r^u(mj,’ ngfii



.2.6
Concept verslag overleg inspecties 7 juli 2000 i'Vj.'vm fWir'V »'<v. 1% ^’V(^ i. 'Vv.UtW-"' .V i’'4'n.-*".'VW„Wl. ,4

COV = Commissie Onderzoek Vuurwerkramp 

PvA = Plan van Aanpak

Aanwezig:

fiQZi/'; ■ LCI
LCI
IP
IBR
IBR
IMH
IGZ
IBR

i4*»*‘*«
Al
Al
Al
LCI (verslag)

1. Opening

] opent de vergadering. Op de agenda wordt agendapunt 2a toegevoegd, een 

rondje ‘stand van zaken bij de inspecties*.

2. Bespreking verslag vorige vergadering

licht nog enkele punten uit het verslag toe.
De banden van de interviews moeten 10 jaar bewaard blijven. Dit levert problemen op bij
de banden die inmiddels gemaakt zijn bij de brandweer.r10.2.e 

hierdoor van het laatste interview bij de brandweer geen banden zijn. Het 
intervievi/protocol zal veranderd moeten worden. jstelt dat dit voor de brandweer
al is gebeurd.
De kenmerken waarop gezocht kan worden binnen de database van de politic zijn 

beschikbaar en worden tijdens de vergadering nog verstrekt.
De banden van de brandweer zijn aanwezig en worden inmiddels uitgeluisterd.
Er bestaan nog enkele problemen met het uitluisteren van de CPA banden, de tijd en 

datum ontbreekt bij het uitluisteren op een pc. Het uitluisteren moet daarom gebeuren op 
de apparatuur wear de banden op opgenomen zijn (AAD in Hengelo)
Het privacyreglement wordt toegestuurd zodra deze gereed is, momentee! bevindt deze 

zich nog ergens op het ministerie van BZK. (Laatste informatie: wordt begin week 29 
door de minister van BZK getekend.)

zegt dat
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2a. Rondje inspecties

f10.2,e I- De IP heeft al erg veel documentatie, die men nu met drie personen aan het 

doorlezen is. Aan de hand hiervan wordt een reconstructie gemaakt, die meet volgende 

week af zijn. Daarna zullen de interviews worden voorbereid, de interviews zullen 

waarschijnlijk veelal in groepsverband gaan plaatsvinden.

vraagt of de journaals die zich bij de politie bevinden, atieen het politiedeel 
bevatten. Waarschijnlijk is dit zo. Van de verschillende organisaties zoals het RCC en het 
CTPI, heeft de politie alleen het onderdeel dat relevant is voor de politie.

,10.2.6

10.2.6 [ De IBR is bezig met de reconstructie vanaf de alarmering tot de grote klap. Dit is 

inmiddels ook via de banden uitgewerkt (van ongeveer 14.45 uur-16.30 uur). De verwerking 

van de interviews binnen die tijdlijn afkomstig van de banden zal volgende week 
plaatsvinden. Er zijn ook interviews gehouden met de hoofden van preventie en preparatie 

van de brandweer en een aantal personen van BZK.
Daarnaast is de IBR bezig met een onderzoek binnen andere brandweerkbrpsen in 
gemeenten waar een bepaalde hoeveelheid springstof opgeslagen ligt. Wanneer dit meer 

dan 200 ton is (dit wordt gecheckt aan de hand van een telefonische enquite) gaat de IBR 

kijken. Dit gebeurt om de situatie in nationaal perspectief te kunnen piaatsen.

I

fi 0.2.6} De IMH werkt samen met de IRO. De inspectie voor de volkshuisvesting speelt 

hierin geen rol van betekenis. Het rapport van het IMH dat op de vorige vergadering aan de 

orde is gekomen heeft nog veel open einden. Het IMH gaat nu een compleet 
dossieronderzoek verrichten bij de Gemeente Enschede. RVI en het bureau Milan van het 
ministerie van Defensie. Dit onderzoek richt zich op formele- en werkdossiers, lopend van 

01-01-1990 tot heden.

Het IMH zal cluster 7 (voorkomen van besmetting) niet onderzoeken. Het IMH zoekt nog 

contact met het RVI, hiervan is nog geen plan van aanpak ontvangen (zie ook agendapunt
4).

lOXe ]; Het IGZ heeft in mei een algemeen plan van aanpak gemaakt, dat nu is 

uitgewerkt voor de clusters in een praktisch plan. Het plan van mei zal nog worden 

toegestuurd. Nadat de informatie van de verschillende ambulancediensten en de uitgewerkte 
banden binnen zijn, kan worden begonnen met de reconstructie. Daarna zal worden 
begonnen met de interviews. De reconstructie zal vooralsnog een voorlopig karakter krijgen. 
De groep binnen IGZ zal worden uitgebreid om meer tempo in de zaak te krijgen.

Op het IBTI van volgende week zal de datum van 24 juli aan de orde stellen. Deze
datum is verre van haalbaar. Politiek bestuurlijk is het bezwaarlijk om met de datum te gaan 

schuiven. Binnenkort (10 dagen) gaat er een brief naar de Tweede Kamer waarin de 

voortgang van de inspectie-onderzoeken en daarbij de datum van 24 juli zal worden
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aangekaart. Er is inmiddels een notitie over de problematiek van da inspecties aan hat IBTI 

gestuurd, daze zal ook aan de inspecties warden toegestuurd.
Er moat met betrekking tot de reconstructie ook nog een vergelijkingslag worden gemaakt 
met de door het OM gemaakte reconstructie. Op het moment is de werkverhouding met het 
OM een belemmerende factor. Met betrekking tot de reconstructie zal \worden afgerekend op 

kwaliteit en niet op de datum waarop het klaar is.

10.2.e Als alle benodigde informatie meteen aan ons beschikbaar was geweest dan 
zouden we nu ktaar zijn. Voor de IBR is 24 juli onhaalbaar. Aan de hand van de clusters licht 

de voortgang van de IBR toe:
Cluster 2TDe analyse en reconstructie zijn nog niet gereed. Cluster 11: Voorlichting is 

uitbesteed aan Rijnconsult, maar dat gaat nog niet goed. Zij krijgen weinig informatie en dat 
werkt vertragend. Cluster 12: Het Nibra is verantwoordelijk voor dit deel, inmiddels zijn de 

interviews aangevraagd en afspraken gemaakt. Andere inspecties kunnen hier ook vragen 

aandragen. Cluster 16: Hier is het IBR nog niet mee bezig en het is ook nog niet zeker of dit 
wel gaat gebeuren. Dit wordt dan een witte viek, misschien dat dit door de COV wel wordt 
overgenomen.
Cluster 4: Dit gaat goed, er is inmiddels een aantal interviews gehouden.

|1Q.2.e

Wat gebeurt er met de concept interviewverslagen? Formeel worden deze opgenomen in het 
LCI-bestand wanneer het interview door beide partijen is getekend. Het probleem dat hierbij 
komt kijken is dat er nog steeds geen conceptverslagen van de brandweer terug zijn en er

zegt hierbij dat er
formeel geen regievoering bestaat bij de brandweer, maar dat het erop begint te lijken dat dit 
wel het geval is. Bij alle interviews was een brandweerofficier aanwezig, terwiji dit niet altijd 

nodig was. Tijdens de gesprekken met de centralisten mochten er ook geen banden 
meedraaien, waarschijnlijk omdat de anderen dit de centralisten hebben afgeraden. Er 

worden gesprekken gevoerd met de brandweer en niet met individuen.
Als de verslagen niet terugkomen door toedoen van de brandweer zullen de interviews 

opnieuw moeten worden gevoerd, maar dan wordt het een formeel verhoor.

dus nog niets kan worden opgenomen in het bestand. [10.2,e

[10.2.ey stelt dat er dinsdag 11 juli een gesprek zal plaatsvinden tussen fj 0,2.6 

brandweer over de problematiek rondom de banden.
en de

110.2.6 .. .meldt dat het RIK een brief heeft gestuurd naar de personen die de politic 

heeft gehoord, met de vraag of het PV mag worden vrijgegeven. Daarbij zijn 

retourenveloppen meegestuurd, maar er is nog niets terug.

fl'0.2,ei: De Al werkt samen met justitie. De Al richt zich op S.E. Fireworks als werkgever, 
hiervoor maakt de Al gebruik van informatie die is vrijgekomen bij justitie. Daarnaast wordt er 

onderzoek gedaan bij de brandweer en onderzoek naar blootstelling op plaats van lokatie, dit 
laatste is een taak van Sander Jonoelino. die gisteren is begonnen en bezig is zich in te 
lezen. Het plan van aanpak is dinsdag gereed en zal dan aan het LCI worden toegestuurd.
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3. Uitvoering werkafspraken commissie vuurwerkramp en inspecties

Dit stuk wordt uitgedeeld. (De nummering hieronder voIgt de nummering van het uitgedeelde 
stukLCI-0124)
Ad 1: H6.2.e\ centraal staat dat wat binnen komt bij het LCI doorgestuurd wordt naar de 
COV. Wanneer het COV zicht heeft op de verschillende piannen van aanpak kan zij invullen 
wat niet door de inspecties wordt gedaan. De piannen van aanpak zullen door het LCI 
worden doorgestuurd.
Ad 2: Er vinden belrondes plaats tussen het COV en de inspecties, waarbij ook specifieke 
ontwikkelingen ter kennis van de COV worden gebracht. Afgesproken wordt dat ook het LCI 
over dergelijke ontwikkelingen wordt geinformeerd

4. Bespreking ingezonden piannen van aanpak 
- eventuele aanvulling van de 16 clusters

_ 1 De ontvangen PvA’s zijn deels direct gerelateerd aan een of meerdere 
clusters, deels ontbreekt deze structurering nog. Algemeen beeld is dat de PvA’s de 16
clusters goed dekken. Het PvA van de Al komt nog (in week 29) en het RVI heeft nog geen 
PvA ingeleverd. Op basis van de 16 clusters zijn de verschillende PvA’s opgesteld. Deze 
clusters worden met de daarop gebasseerde PvA’s aan de orde gesteld.

Cluster 1, 2, 3, en 4: geen opmerkingen of problemen.

Dit PvA (bestaand uit een vragenlijst) is gemaakt door het Nibra, dieCluster 5:
dit cluster voor haar rekening neemt. Er worden drie deelonderzoeken uitgevoerd door het
Nibra (Cluster 2, 5 en 12). Het PvA is gemaakt in het programme pagemaker. Dit zal moeten 
worden omgezet naar word zodat alle inspecties het elektronisch toegestuurd kunnen 
krijgen.

Cluster 6: Wordt aangevuld met deelproces 4.3 (zie ook cluster 15).

Cluster 7 (processen 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 en 4.4}:fi0.2.e\^ IMH staat hier als hoofdonderzoeker, 
maar het IMH ziet dit in eerste instantie niet als haar primaire taak. Het RIVM heeft hier wel 
metingen gedaan. De aanwezigen zijn van mening dat het hier om een belangrijk cluster 
gaat.
Afgesproken wordt dat Al, IGZ en IMH onderlinge afspraken maken omtrent de invulling van 
cluster 7 en verwerken in hun PvA’s.

Cluster 8 en 9: Het PvA van de IP dekt wel deze clusters maar er worden geen verwijzingen 
gemaakt. Dit zal worden vorandord in het PvA (dit geldt ook voor clusters 10 en 13 van de
IP).
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Cluster 10:f\Q.2.e stelt dat 6.5: Registreren van slachtoffers, geen taak is van de IP. De 
IP heeft hier geen bevoegdheden, dit is een gemeentelijke taak. Alleen de identificatie van 
slachtoffers, gedaan door het RIT. valt onder de IP. Het functioneren van het Centraal 
Registratie en Informatie Bureau (CRIB) is een gemeentelijke verantvroordelijkheid. De 
politie heeft daarin ondersteund. Het gemeentelijk functioneren is in principe deel van het 
cluster algemene coordinatie. Oenkbaar is dat de IBR stelt dat hier een ‘witte viek' kan 
ontstaan. Binnen de IBR zal dit worden overlegd en daarna aan het IBT-I v/orden 
voorgelegd. De 'witte viekken' die overblijven zullen aan de COV worden gemeld.

Cluster 11 en 12: geen opmerkingen.

Cluster 13: 6.6: Uitvaartverzorging hoort ook niet bij de taken van de IP, hier moet een 
andere eigenaar voor worden gevonden. Dit wordt niet onderzocht door de inspecties dit 
dient het te worden gemeld aan het COV (zie procedure onder cluster 10).

Cluster 14: geen opmerkingen of problemen.

Cluster 15: Gesteld kan worden dat cluster 15 een leeg cluster is, deelproces 4.3. komt 
onder cluster 6 en cluster 14 reeds aan de orde. Besloten wordt dat cluster 15 komt te 
vervallen.

Cluster 16: Dit wordt nu cluster 15. Dit cluster valt onder de verantwoordelijkheid van het 
IBR, maar op dit moment is het nog te vroeg voor onderzoek. De COV kan dit zelf 
waarschijnlijk ook niet. Het betreft hier een momentopname. Ook deze 'witte vIek’ zal worden 
gemeld aan het COV (zie ook cluster 10)

De afspraak wordt gemaakt dat de inspecties hun PvA’s opnieuw zullen toesturen aan 
het LCi voorzien van een verwijzing naar de betrokken cluster(s).
Het LCI zal vragen m.b.t. de 'virttte viekken' voorleggen aan het IBT-I.

De (concept) onderzoeksrapporten waaronder begrepen de (deel)reconstructies worden via 
het LCI aan de COV ter beschikking gesteld.

- vaststelling gewljzigd format voor de reconstructie (zie mall^iQ.2.e|)

10 Het gewijzigde format voor de reconstructie wordt uitgedeeld. Het is omgezet van 
Excel naar Word, dit omdat het werken met Excel bepaalde onoverkomelijke problemen met 
zich mee zou brengen. Daarom is het makkelijker voor de verschillende inspecties om 
binnen Word te werken. Strikt vasthouden aan dit format in Word

Beschikbare informatie
10.2,e|i ledere inspectie/betrokken organisatie heeft zijn eigen registratiesysteem. Dat is niet 
erg, als de verschillende lijsten met stukken waarin in de reconstructies naar wordt

5



verwezen, beschikbaar komen voor het LCI. Het LCl hoeft dan niet alls stukken fysiek te 
hebben.

5. Beveiilging E-mail verkeer

fiaze
verstuurd. De mogelijkheid van het gebruiken van wachtwoorden is niet meer aan de orde, 
omdat de beveiliging een schijnbeveiliging is en er problemen ontstaan bij het openen van 
documentatie in sommige Wordversies. Overigens verdient het aanleveren van de floppies 
op het LCI nog steeds de voorkeur.

ll Het IBT-I is van mening dat interviewverslagen per e-mail kunnen worden

6. Rondvraag

fi 0!2.4l Vaak lopen de termen analyse en reconstructie door elkaar in de PvA’s van IGZ en 
IP. De reconstructie bevat alleen feiten, op basis daarvan voIgt de analyse.

j1.0.2.e|i Door wie worden contacten voor dossieronderzoek gelegd? Wanneer er een 
afspraak wordt gemaakt voor een interview dan doorgeven aan het LCI, zodat het OM en de 
overige inspecties kunnen worden geTnformeerd 
Om 12.20 uur wordt de vergadering gesloten

De volgende vergadering zai plaatsvinden op vrijdag 21 Juli om 10.00 uur in kamer 71 
op het stadhuis.
BiJ deze vergadering zullen aanwezig een Off icier van Justitie van het Openbaar 
Ministerie te Almelo, de lefder onderzoek en waarschijniijk de Divisiechef Recherche 
van de Politie Twente, om inzicht in de opbouw en voortgang van het onderzoek te 
geven. De vergadering start met dit onderdeei.

6
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AGENDA AFSTEMMINGSOVERLEG INSPECHE-ONDERZOEKEN OP VRIJDAG 21 JULI 2000 
(10.00 UUR KAMER 71 STADHUIS ENSCHEDE)

1. OPENING EN VASTSTELLING AGENDA

VERSLAG VORIGE VERGADERING (toegezonden 14/07/00)2.

HANGPUNTEN DOP’S EN CLUSTERS UIT VORIGE VERGADERING
• Plan van aanpak A1
• Plan van aanpak RVl
• Overzicht onderzoeksactivitelten (clusterindeling bijgewerkt n.a.v. vorig overleg, bijgevoegd)
• Cluster 7 Voorkomen van besmetting’ (zie verslag 14 07 bid 4)
• Cluster 10 ‘Evacuatie en registratie bewoners' CRIB
• Concept rapportage aan IBT*i (wordt nagezonden of uitgedeeld)

RECONSTRUCTIE GEBEURTENISSEN 
(stand van zaken, rondje langs de velden)

4.

ERVARINGEN MET HET LCI 
(gaat het goed, wat kan beter?)

5.

AANPAK VAN HET JUSTITIEEL ONDERZOEK (vanaf 11.00 uur)
(toelichting door de herer^f0^2^. Officier van Justitie, [10,2.6 |. Justitiele
Bedrijfsvoering en ......Icidcr onderzoek, beiden Politie Twente)

RONDVRAAG

lOXe

7.
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(

OVERZtCHT ONDERZOEKSACTiyiTEITEN
DOPClusteromschrijving hoofd

onderzoeker
Nr. processen 

(2le bijlage)
neven
onderzoeker reco

IMH/IRO IBR en RVI 1.1-1.4Pro-actie en Preventie1 ja

IBR {TT)/IGZ 2.1 en2.2Preparatie (plannen, deskundigheid personeel, 
oefenen bestritding van relevante ramptypen)

IBR (Nibra)2 sam 
5 enIP/AI
jaBestrijding initiele brand ind. directe aanleiding 

en nazorg ingezet brandweerpersoneel
3.0IBR(TT) Al3

IGZ/IP
jaAlarmering, coordinate, informatievoorziening en 

verfaindingen op alle niveaus
IBR (DZ) Al 7.1-7.44

IGZ/IP
zie23.1 3.6 

7.5 7.6
IBR (Nibra) IGZ en IPRedding, brandbestrij'ding en coordinate op 

rampterrein incl. CoRT, logistlek en bijstand
Geneeskundige hulpverteningsketen

5

IGZ 4.1 4.36 sam
14

3.2-3597 Voorkomen besmetting
4.4

Openbare orde en strafrechtelijk onderzoek 5.1 5.2IP8 sam 
9.10
zie 8IBR (Nibra) 5.3-5.5Bereikbaarheid en afzetting rampterrein IP9

zie 8IP 5.6Evacuate en registrate bewoners rampterrein10

IBR (Rijnconsult)Voorlichting aan bevolking op alle niveaus11 ja
6.1

IGZ en IP zie 2Waarschuwen bevolking. opvang en verzorging IBR (Nibra) 6.2-6.412

zie 8Overledenenzorg (identificatie, opbaren enz.) IP 5.713

zie 6Geestelijke gezondheidszorg incl. traumaprevente 4.2 8.1IGZ14

6.7 8.2Schadebehandeling IBR15 nee

©



Overzicht van deelprocessen

Analyse, conclusiesProces ReconstfuctieNn
Hoofdproces 1: Pro-actiecn preventie

Vestiging / (wijTiging) invulling bestemmingsplan1.1
Routering gcvaarlijke stoffcn tncl. handhaving (transport)1.2

1.3 Bevciliging object en bouw- milieu- en gebruiksvergunning
Handhaving veiligheidsniveau1.4

Hoofdproces 2; Preparatic
Operationele piannen (rampen, -bestrijdings- en aanvalsplan)2.1
Bestuurlijk en operationeel oefenen (relevante ramplypen)2.2

Hoofdproces 3; Bron- cn (primairc) cfTcctbestrOding
Brandbeslrijding en hulpvcrlcning tot de fatale explosie
Redding, brandbeslrijding en technischc hulpvcrlcning na dc 
fatale explosie

3.0
3.1

3.2 Meten, registreren en evalueren
3.3 Ontsmelten van mensen
3.4 Onlsmetlen van voerluigen en infrastructuur

Milieuzorg3.5
3.6 Toegankelijk en begaanbaar maken, opruimen

Hoofdproces 4: Gezondheidszorg
Gcnecskundige hulpverleningsketen
Gecstelijke gezondheidszorg (zie ook 8.1)
Prevenlievc volksgczondheid__________
Inzamelen van besmette waren

4.1
4.2.
4.3
4.4

Hoofdproces 5: Rechtsorde cn verkeer
5.1 Handhaven openbare ordc
5.2 Suafrechlelijk onderzoek

Verkeer regclcn_______
Afzctlcn cn afschermen

5.3
5.4

Begidsen5.5
Ontruimen en evacueren5.6
Identificercn van overledcncn5.7

Hoofdproces 6: Bevoltdngszorg
Voorlichting (van bevolking)
Waarschuwen van de bevolking

6.1
6.2
6.3 Opvang en verzorging
6.4 Primaire Icvcnsbehocftcn bevolking
6.5 Registreren van slachtoffers

U itvaartverzorging6.6
6.7 Schaderegistratie en -afhandeling

Hoofdproces 7: Algemene codrdinatie
7.1 Alarmering en opschaling
7.2 Bestuurlijkc codrdinatie en operationele Iciding

Operationele informatievoorziening_________
Verbindingen

7.3
7.4

Indeling raropterrein7.5
Logistiek7.6

Hoofdproces 8; Nazorg
8.1 Voorkomcn/beperken psychotrauma hulpvcrlencrs (ook 4.2)
8.2 Financiele ondersteuning getroffenen (aanvullend op 6.7)
8.3 Evaluatie van incident en volledige afhandeling daarvan
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Concept 17 07 OOjAan : IBT-i 
: HIBR
: afstemming onderzoeksplannen 
; 17juli 2000

Van
Betreft
Datum

In het plan van aanpak van de gezamenlijke inspecties dat op 9 juni jongstleden aan de Tweede 
Kamer Is aangeboden is als bijlage bijgevoegd een ‘overzicht van onderzoeksvelden van de betrokken 
inspecties’. In dit overzicht is de veiligheidsketen weergegeven met daarin de voor de rampbestrijding 
relevante processen. Hierbij staat aangegeven dat de nadere invuHing en de onderlinge afstemming 
nog moest worden uitgevoerd.
In het periodieke overleg van de onderzoekscoordinatoren van de betrokken inspecties is op grond 
van het genoemde overzicht de te onderzoeken (deel)processen geclusterd. Dit heeft geleid tot een 
vijftiental clusters. Een overzicht hiervan treft u bijgaand aan,
Hieruit blijkt dat een aantal (deel)processen niet of in mindere mate bij de inspectieonderzoeken zullen 
worden betrokken. Dit zijn:
Deelproces 6.7
Schaderegistratie en -afhandeling
Het is nog tamelijk vroeg om nu al dit onderwerp te onderzoeken. In een later stadium kan het als 
apart onderzoek door een van de inspecties worden opgepakt.
Deelproces 8.2
Financiele ondersteuning getroffenen 
Hiervoor geidt hetzelfde als onder deelproces 6.7 
Deelproces 6.6 
Uitvaartverzorging
Gezien het grote aantal (deel}onderzoeken dat moet worden uitgevoerd en de tijdsdruk is dit 
onderwerp niet in het onderzoeksprogramma opgenomen. De identificatie van slachtoffers wordt wel 
onderzocht (deelproces 5.7 door IP).

AANVULLEN MET RESULTAAT AFSTEMMING AI/IGZ/IMH MBT CLUSTER 7 “VOORKOMEN 
BESMETTING’ EN IBR/IP DAAR WAAR HET GAAT OM DEELPROCES 6.5 ‘ REGISTREREN VAN 
SLACHTOFFERS' (CRIB).

De hierboven aangegeven 'witte plekken' kunnen voor de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp 
aanleiding zijn tot bijstelling van het plan van aanpak van de Commissie.

Ik stel mi] voor de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp over bovenstaande te informeren.



AFSTEMMINGSOVERLEG 21-7-2000

Gesprckspunten inrichtine gezamenliike rapportage j

Ten aanzien van de wijze van rapportcren over de gezamenlijke rcconstruclie, zijn de volgende punten aan de 
order

1. Rapportcren volgens “format Rob TaaJ”.

2. lederc inspectic is en blijft volledig verantwoordelijk voor het gerapporteerde.

3. Omtrent de validileit van gehanleerde gegevens ware het gocd om nadere afspraken te maken (b.v! minimaal 
2 bronnen).

4. De rapportagcs van de onderschciden inspectics worden deel- reconslfuciies genoemd. Dezc deel- 
reconstructies worden op een overzichteiijke wijze in een totaalreconstructie verwerkt. De 
totaalreconstructie moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

de feitelijkheden moeten “overeind” blijven, maar worden beperkt tot hoofdzaken en belangrijke, dan 
wel significantc details;
de direct aan de rampenbestrijding gerelateerde gegevens worden geclusterd volgens de indeling die 
wordt gehanteerd in de deelplannen behorend bij het gemeentelijke rampenplan (zo mogelijk wordt de 
notificatie van de deelplannen verwerkt in de rapportage);
de gegevens t.b.v. pro*actie, preventie en preparade worden geclusterd naar hoofdthema’s, zoals 
bestemmingsplan, bouwvergunning, milieuvergunning, etc.;
de totaalreconstructie wordt voorafgaand aan vastsielling voor akkoord voorgelegd aan alle inspecties; 

• de deel- rcconstrucdes worden onverkon als bijlagen aan de totaalreconslrucde toegevoegd.

5. Momenteel is niet te ovcrzien welke administratieve problematiek aan de aanpak is verbonden.

Graag uw mening over deze mogelijke werkwijze.

10.2.e |. 18-7-2000



Voortgangsbesprekingen reconstructie / juli 2000 4ft).2.6 / Inspcctie BrandweerTorg en Rampenbestrijding

Voortgangsbesprekingcn rcconstructie vuurwerknimp Enschede

Kort verslag Tvoor agenda gesprekspunten en doelslelling; zie bijtage)

INSPECTIE VOOR DE POUTTE

11-7-2000 le 14.00 in Den Haag bespreking mefi 0.2.6 ].fto.2.eienfrg:2:^I
Reconstructie naar verwachting afgcrond 31-7-2000; o.v.v. uitvoering interviews;
Rapporteren aan dc hand van items dcelplannen lijkt goed werkbaar; neveneffect is dat de methodiek (evens 
kan worden gebruikt als checklist bij interviews en bij hei opslellcn van ondcrzoelcsvragen;
Wellicht kan rapportage zodanig gcschieden dat codering van de dcelplannen wordt verwerkt in de 
rapportage; op deze manier kan zowel chronologisch als item-gericht worden gewerkt;
Belangrijke items die in de dcelplannen worden genoemd, maar niet in de reconstructie naar voren komen 
kunnen op enigerlei wijze als “open vraag" in de rapportage worden verwerkt;
Eveniuele “niet organisatic-eigen" punten die in de reconstructie naar voren komen kunnen worden 
"geparkeerd” bij ecn “proces-eigenaar”.

10:2.6 I z/il natrekken of voorgelegde deelplannen voUedig overeenstemmen met Rampenplan Enschede

INSPECTIE MILIEUHYGIENE/ RUIMTELUKE ORDENING / VOLKSHUISVESTING

zie PvA, 3 juli 2000: Inspectie Milieuhygiene draagt zorg voor edn gezamenlijke reconstructie van de 3 
inspecties t.b.v. de eigen rapportages t.b.v. analyse en beoordeting;

en1Q,2.e _12-7-2000 te 11.00 uur in Arnhem bespreking metj10.2.6

IMH ziet accent vooral liggen op pro-actieve en preventieve aspecten; de aangeboden format kan worden 
benut; ziet voordeel van clustermatige aanpak (b.v. bestemmingsplannen, bouwvergunningcn, 
milieuvergunningen, etc.);
Zal in een interne discussie beoordelen of het gebruik van deelplannen handig is; mogelijk wordt de opzet 
benut om “wittc plekken" op te sporen;
Ziet vooralsnog geen dirccte betrokkenheid bij processen “meting” en “ontsmelting", maar zal mede aan de 
hand van de deelplanbenadcring c.e.a. natrekken; zal over deze zaken overleg voeren metAI en IGZ;
De lijdplanning zal 12-7 n.m. na extern overleg mogelijk worden uitgewerkt;
Omdat veel dossiers nog in handen zijn van OM , zijn interviews niet mogelijk. Tevens kunnen betreffende 
dossiers niet worden doorgelezen. Daamaast zijn er nog vraagtekens omtrent dc aanwezigheid en 
beschikbaarheid van werkdossiers van behandelend ambtenaren.

INSPECTIE VOOR DE GEZQNDHEIPSZORG

en mevr. it0.2.e17-7-2000 te 10.30 uur in Arnhem bespreking met mevr.l 0,2.6Sal

Deelplanbenadcring wordt gekenschetst als dankbaar hulpraiddel voor dc reconstructie; 
in week 29 en mogelijk week 30 worden de CPA-bandcn van 2 CPA’s beluisterd en uitgewerkt;
Een deel van de gegevens vait onder medisch geheim en zal in de rapportage overeenkomstig moeten 
worden behandeld;
Het dossieronderzoek zal forse tijdsinspanning vergen; documentatie is nog niet volledig; 
in week 30 zal Plan van Aanpak en tijdpad nader worden uitgewerkt;
Interviews kunnen nog niet alle worden gerealiseerd, omdat sommige betrokkenen nog ziek zijn en 
sommigen i.v.m. vakantieverlof niet beschikbaar zijn;
Het onderzoek an sich loopt voorspoedig ; de tijdsdruk is problcmatisch;
In interviews met ambulancepersoneel zal het aspect "eigen veiligheid" worden meegenomen! 
hieromtrent zal contact worden opgenomen met Arbeidsinspectie.

1



Voortgangsbespfckingen reconstntcue / juli 2000 (j 0.2.6 / Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding

ARBEIDSINSPECTIE

17-7-20(X) te 12.00 uur in Amhem bespreking nieft0.2.e 
" en collega’s

Aan de hand van deelplanbenadering inforrnade uitgewisseld over relatie Arbeidsveiligheid o 
rampenbestrijding;
Deelplanbenadering geeft meer inzicht in structuur t.a.v. verantwoordelijkheden / bctrokkenheid ingezette 
huipverleners; t.a.v. de diepgang van alle aspecten vindt nog discussie plaais;
Er bestaat nog onduidetijkheid over de status van gebruikle richtlijnen, handboeken, c.a.;
AI “loopt in intervicwscssies samen op" met Inspectie Brandweerzorg;
T.a.v. processen “meten” en “ontsmeUen’' zaloverieg plaatsvinden met IMH en ICZ;
T.a.v. interviews ICZ met ambulancepersoneet ml contact tot stand komen over vragen “eigen 
veiligheid”;
Planning???

mSPECTIE BRANPWEER20RG EN RAMPENBESTRUDING

18-7-2000 te 10,00 uur in Den Haag overleg mcii0.2.e

Via[10.2.e 1 op 10-7 vemomen dat fj 0.2.6 ) /(l5.2'e 
bcginnen zijlfiet met reconstructie;
Rijnconsult en NIBRA zijn doende met interviews;
Banden van alarmcentrale over de periode “tot de fatale explosie" zijn beluisterd en verwerkt;
Interviews over de periode “tot de fatale explosie" zijn voor groot deel afgewerkt;
Planningsdata lijken haalbaar,
Samenvattende reconstructie woidt als nuttig beschouwd t.a.v. de bruikbaarheid; de validiteit van gegevens 
vraagt bijzondere aandacht

i.v.m. vakantie afwezig zijn; vooralsnog

RIJKSVERKEERSINSPECTIE
Contactpersonen zijn mevr^lC).2.e|, plv. directeur[1{5,2l.6 
voorlichter

10-7 gesproken met [10^2.6 j/rapportage is nagenoeg gereed;
18-7 telefonisch gesprek raetl0.2.6 J het bijwonen van de vetgaderingen van de afstemmingsgroep 
vergt voor haar dennate veel tydTflat zij, gelet op de beperkte bctrokkenheid met het repressieve 
rampgebeuren liever niet fcomt. Zij overweegt om 20-7 aanwezig te zijn.
Zij heeft 2 rapporten onrvangen en bestudeert die momentcel;

iC/ verzoeken om format en andere ontbrekende gegevens toe te lenden.

?)enj10,2.6 li'

2



I Voortgangsbesprekingen reconstructie / juli 200Q/[10.2.Q .]/ Inspcctie Brandwccraorg en Rampenbcsirijding

i. Stand van zaken rcconstractie BULACE I

opdracht als hoofdonderzoeker 
opdracht sJs nevcnonderzoeker

2. Invcotarisatie knelpunten

imcrvicws
aanlevering gegevcns pro-actie, preventie, preparatie 
aanlevering gegcvens rcpressic. nazorg 
verwcridng gegcvens pro-actie, preveniie, preparatie 
verwcrbng gegcvens repressie, nazorg 
menskrachl 
procedures

3. Rapportage reconstructie (zie bijlage 2)

werkwijze pro-actie, preventie, preparatie 
werlcwijze repressie, nazorg

4. Planning / reaiisatie

5.

DoeLuclting besorekine:

Omstandigheid:

samenwerking reconstructie ts nieuw fenomeen, waarmee opdrachtgever f coordinator geen ervarrng heeft;a.

b. taak JBZ beperki zich tot afstemming gezamenlijke reconstructie; derhalve geen inhOudelijke loetsing;

er zijn geen uttgangspunten bepaatd voor rapportage gezamenlijke reconstructie;c

d om gezamenlijke rapportage "body” te geven is het wenselijk om een toeaingskader te ontwikkelen, dat 
enerzijds niet bindend is, anderzijds niet beperkend mag zijn, maar tenminste bijdraagt tot conjtsrenre en 
iransparante presentaiie en goede leesbaarkeid.

Doelstelling:

1. Wenselijkheid eenduidige aanpak qua redactie en diepgang;
2. Verkrijgen van inzicht tijdpad reconstructie en te verwachten probtemen;
3. Afspraken over werkwijze pro-actie, preventie, preparatie enerzijds en rtpressie, nazorg anderzijds.

3



4

Voorlgangsbesprekingen reconsiructie / juU 2(Xffl / jT0.2,e1! Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding

BULAGE 2

Toetsinpelementen tb.v. eenduidiEe ^ezamcnliikc. reconstructie (reprcssie / nazore)

Het analyseren van de uit het besluitvonningsproces afkomsUge informatie

Hct opsteilen van cen plan voor dc....... bestrijding

Het bekend siellen van het inzetplan

Het be^hikbaar krijgen van personeel en middelen

Het inzeiten van personeel en middelen

Het uitvoering geven aan het plan

Het informeren van de bij de hulpverlening betrokken diensten, organisaties en eenheden

Het informeren van het publiek, dc bcvolking en andere belanghebbenden

Voortgangsbewaking van de ..inzetactie...

Nazorgactiviteiten

Toetsineelementen tb.v. ecnduidige .gezamentiike. reconstnictie foro-actie / preventte / prenaratie)

Ontwerpplan

Adviesronde

Voorbereidend besluit

Irtspraak / inzage

Vaststelling

Bezwaren

Handhaving

4



Presentatie 21 juli

Programma:
1. Inleiding
2. Video
3. Opsporingsonderzoek
4. Informatieuitwisseling
5. Dialoog
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Het ondeizoek in cijfers

•900 technische sporen 
•1039 bevelen van uitlevering in Nederland 
•135 rechtshulpverzoeken naar 18 landen 
•2050 geregistreerde gewonden
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Overleg inspecties 21.07.00, Gemeentehuis Enschede kamer 71

Aanwezig:
!Ta2:e IBR (voorzitter)

LCI
IMH

r IP
IP
RVI
Nibra
A1
IBR
IBR
IBR
IGZ
IGZ
Al
Al
LCI
LCI (verslag)

Vanaf 11.00 uur (agendapunt 5) 
|l0.2^ej Politie Twente

Officier van Justitie, parket Almelo 
Politie Twente 
Politie Twente

1. Opening en vaststelling agenda

2. Verslag vorige vergadering
Tekstueel en inhoudelijk geen op- of aanmerkingen, verslag is daarbij vastgesteld.

3. Hangpunten OOP’s en clusters uit vorige vergadering
• Plan van aanpak Al: Dit plan is afgerond, maar is niet op het juiste adres belandt. Met zal 

worden doorgestuurd en op de volgende vergadering aan de orde worden gesteld.
• Plan van aanpak RVI: Dit plan is tijdens de vergadering uitgedeeld; ook dit zal tijdens de 

volgende vergadering aan de orde komen.
De clusterverwijzing moet in deze plannen van aanpak nog worden toegevoegd.

• Cluster 7; 'Voorkomen van besmetting
Omtrent cluster 7 zou overleg plaatsvinden tussen de AI/IGZ en IMH.
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i0.2.e 1 zegt dat de Al geen hoofdonderzoeker is, maar allleen onderzoekt wie erbij is 
geweest. Het IMH richt zich binnen dit cluster op de metingert gedaan door het RIVM. Deze 
metingen worden dan in het format verwerkt dat iedereen hanteert, aldusfl 0.2.e;-
10.2. e 1 vraagt of er nog een afstemmingsoverleg noodzakelijk is met betrekking tot de 
metingen.[10 2.e ■*:' 'I stett dat er binnen dit cluster witte vlekken kunnen ontstaan, 
omdat er een spanning bestaat tussen de GGD-taken en taken die de gemeente met 
betrekking tot onder andere milieu- en bevolkingszorg heeft.
10.2. e 1 Qseft aan dat dit met betrekking tot de verschiliende metingen ook het geval is, de
vraag is dan wie de opdracht heeft gegeven om de verschiliende metingen uit te voeren? 
Daar het in het beschikbare tijdsbeslag niet mogeiijk is om nog tijdens de vergadering een 
definitief besluit te nemen wordt voor ciuster 7 afgesproken dafi 0.2,6 ] nog een rondje
zal maken langs deze drie inspecties om tot een opiossing te komen. Dan moet helder zijn 
wie als hoofdonderzoeker voor het cluster is aan te spreken.

• Cluster 10 ‘Evacuatie en registratie van bewoners’ CRIB 
10 2.6 |l Over cluster 10 is gesproken met de IP. Het onderwerp valt onder de 
verantwoordelijkheid van de IBR. De IP levert capaciteit om in het onderzoek te 
participeren.

zegt dat er ziekenhuizen geen namen doorgeven van de mensen die daar 
worden/zijn behandeld c.q. zijn opgenomen (deelonderzoek 6.6). IGZ zal op dat punt 
concrete vragen steilen tijdens de interviews in de ziekenhuizen. Het resultaat daarvan zal 
worden aangeleverd aan de IP.
Deelonderzoek 4.4. (Inzamelen van besmette waren) staat niet op de lijst van dingen die 
onderzocht zullen orden door IGZ. Het gaat hier dus om een witte viek die op de 
overzichtslijst van deelprocessen die niet worden onderzocht dient te worden opgenomen.

• Concept rapportage aan IBT-i
fix):.2.6 |l Deelonderzoek 4.4. moet hieraan worden toegevoegd. De passage waarin wordt 
gesteld dat de witte vlekken door de COV kunnen worden opgepakt wordt geschrapt. De 
COV krijgt t.z.t. het IBT-I besluit wel aangeleverd.
In de bijiage van de brief aan het IBT-1 worden alte verschiliende onderzoeksactiviteiten te 
worden gepresenteerd.
Als beslispunt dient te worden geformuleerd of het IBT-1 al dan niet akkoord gaat met het 
voorliggende onderzoeksplan (en dus instemt met het feit dat enkele specifieke 
deelprocessen niet worden onderzocht).

4. Reconstructle gebeurtenissen
10.2.6 |i[10.2.6 j heeft een rondje gemaakt langs de verschiliende inspecties. De 
reconstructle zal van ‘fijn naar grof lopen. Het is een kwestie van indikken van waar het 
werkelijk om gaat. Bronverwijzing is van het grootste belang.
De totaalreconstructie moet wel door 46n iemand worden gedaan, die deze periodiek checkt 
met de betrokkenen. Zo rond 7 augustus moeten de eerste versies van de 
deelreconstructies (per inspectie) binnen zijn bi[10.2.6 )• Deze is dan terug van vakantie en
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kan dan beginnen met het maken van de reconstructie. Er van uitgegaan wordt dat de 
verschillende inspecties hun eigen deelonderzoeken veritiercn. Donkbaar is dat dit nog niet 
is gebeurd voor 7 augustus, hiervan dient dan in de concept deelreconstructie een 
aantekening te worden gemaakt. Verklaringen moeten twee bronnen bevatten. (Bijvoorbeeld 
over 66n onderwerp worden door verschillende (personen) uitspraken).
Een probleem betreft nog bronnen vanaf het internet. Als van de internet-informatie geen 
hard-copy is gemaakt dan kan dit niet als bron worden gebruikt.

zegt dat er ook aandacht dient te worden besteed aan de vatiditeit de gegevens.
Daarbi] stelde f\Wl2M dat er in de verschillende deelreconstructies niet iets van een!______ >
beoordeling moet staan.
Het gevaar wat bestaat is dat de reconstructie toch op een bepaald moment beoordelingen 
zal gaan bevatten. zegt dat daarbij ook een gevaar is voor de reconstructie dat je als 
onderzoeker uitgaat van de documentatie die wordt aangeleverd. Het zou kunnen dat 
desbetreffende informatie niet volledig juist is. M.a.w. ook het weglaten van informatie is in 
feite een vorm van beoordeling.

p 0.2.e jvraagt zich af of hij de enige is die zich zorgen maakt voer het tijdspad. Het NIBRA 
wordt geconfronteerd met veel afwezigen i.v.m. vakantie onder de te interviewen personen. 
S0.'2,. e 1 zegt dat de inspecties doen wat ze kunnen. Alias informatie die beschikbaar is kan 
in de deelreconstructie al worden opgenomen onder opmerking dat z.s.m. aanvulling voIgt.

5. Ervaringen met het LCI
Het algemeen beeld van de vergadering is dat het LCI zijn taak op een goede manier 
uitvoert.

H0.2.e stelt dat het verstrekken van informatie over het geheel genomen goed 
verloopt. De regierol met betrekking tot de interviews verliep in het begin wat stroef, de 
verschillende deelonderzoekers waren niet helemaal op de hoogte van de te volgen 
procedure. Nu gaat het duidelijk beter. Feit blijft dat de verschillende stappen (in het 
bijzonder de aanmelding bij het OM en de check op pv’s) tijd kosten.
Inmiddels zijn er ongeveer bijna 30 PV’S van politie- en brandweermensen binnen. Deze zijn 
vaak zo gedetailleerd dat het in een aantal gevallen niet nodig lijkt (uiteraard ter beoordeling 
van de betrokken inspectie) bepaalde personen opnieuw te horen.

ff0,2!e ]constateert enige traagheid. Het kost tijd om aanvragen te verwerken. Dit zorgt wel 
eens voor wat problemen bij het interviewen, omdat de stukken dan nog niet binnen zijn.

Het goedkeuren van opgestelde interviewverslagen duren erg lang, aldus [10.2.e ) Het lijkt 
wel of er zou sprake is van enige vorm van regie. Ool(10.2.e |. signaleert dat het er op lijkt 
dat verschillende verslagen naast elkaar worden gelegd alvorens er tot tokening wordt
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overgegaanjl G ;2. e ] wil op de hoogte gehouden worden van dit soort ontwikkelingen en zal 
actie ondernemen als er werkelijk van een dergelijke synchronisatie van verklaringen sprake 
zou zijn.
Hierbij wordt het eerste gedeelte van de vergadering afgesloten.

6. Aanpak van het Justitieel onderzoek
Husmann draagt de leiding van de vergadering over aani0.2.e •

fl0,2 e|stelt dat de volgende punten aan de orde zullen worden gesteld
1. Eerst zullen er enkete videobeelden van de ramp worden getoond
2. mze zullen de inrichting van het opsporingsonderzoek en de daarbi] 

hoVende risico's voor de Officier van justitie met betrekking tot de rechtszaak 
uiteenzetten.

3. j1d.2 ej zal aandacht besteden aan de informatie-uitwisseling.
4. Tot slot is er ruimte tot vragen. Hierbij wordt gevraagd of er op dit moment al vragen 

bestaan binnen de verschillende inspecties. De volgende vragen worden gesteld

Door de vergadering aan OM/POL aangereikte discussiepunten;

Op wat voor manier kunnen we synergie bewerkstelligen tussen de verschillende 
instanties? Wat zijn de (on)mogelijkheden en op wat voor manier kan er informatie en 
deskundigheid worden uitgewisseid?

HO 2.el; £!■ bestaan veel vragen binnen de inspecties, veel van de verhoren van politie 
vormen een overlap met de onderzoeksvragen van de verschillende inspecties. Door het 
inkijken van de verhoren kan worden vastgesteld of wij nog iets missen.

ll Bestuursrecht in relatie tot strafrecht?

fl'0!.2 "el Hoe zit het met de prioriteitssteiling. Wordt dit door het OM bepaald? Er bestaat een 
spanningsveld tussen een goede rechtszaak en de (meer) aigemene leermomenten. Dit 
laatste zou wel eens ondergesneeuwd kunnen raken.

Q 1: De videobeelden worden getoond

j 2: Er wordt een overzicht van de structuur van het onderzoek uitgedeeld.
[l Op 13 mei werden de eerste maatregelen rondom de inzet van het RIT 

(Rampen Identificatie Team) genomen. Daarnaast moest een strafrechtelijk onderzoek naar 
de oorzaak van de ramp worden ingesteld.

07?
I

De slachtoffers moesten zo snel mogelijk worden geborgen waarbi] er zo weinig mogelijk 
sporen moesten worden uitgewist.
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Da eerste nacht ward al duidelijk dat hat een complex opsporingsonderzoek zou worden. 
Dit wordt uitgevoerd aan da hand van da 4 O's. (Staan vermeld in da uitgedeelde matrix)

1. Oorzaak: Wat is er gebeurd? Wat is da aanletding van da brand?
2. Ontwikkeling: Hoe heett da brand zich kunnen ontwikkelen?
3. Omvang: Hoeveel vuurwerk lag waarop hat rampterrein, wat voor vuurwerk was hat 

precies? (technisch onderzoek)
4. Overheid: Walk overheidsoplreden is van belang voor hat opsporingsonderzoek? Is er 

b.v. sprake van een causaal verband tussen hat optreden van da gemeente Enschede of 
hat bureau Milan an da ramp?

Da vier O's worden onderzocht aan da hand van da invalshoeken: tactisch, technisch. 
financteel economisch an bestuurlijk milieu. Aan da hand van da matrix worden da 
verschillende soorten onderzoek aan da orde gesteld (zie ook da weergegeven matrix).

P0.2,el; Al hat onderzochte wordt minutieus vastgelegd. Op schrift, video's an foto’s. Da 
verdediging zal hat verweer voeren op resultaten, daarom zal een audit worden uitgevoerd 
over da werkwijzen an waarheidsvinding. Uitsiagen van technisch onderzoek zullen 
waarschijnlijk door de verdediging niet aan da orde worden gesteld, maar wel da wijze 
waarop dit de resultaten zijn verkregen. Het zou kunnen dat de verdediging de inspecties 
oproept.
Het onderzoek richt zich op alles wat door de verdediging zou kunnen worden gebruikt ter 
ontlasting van de verdachten.

[I 0.2.e I Het Om an de inspecties hebben er niets aan om tot verschillende resultaten te 
komen. Een synchronisatie is hier wellicht gewenst.

[to De verdediging weet pas van de inhoud van een inspectiedossier, wanneer het 
rapport openbaar wordt gemaakt. Hij is van mening dat te beginnen bij de gelntegreerde 
reconstructie, maar dat geldt ook voor de deelrappoorten van de inspecties, een publicatie 
v66r het eerste onderzoek ter terechtzitting een ernstige beTnvIoeding van de rechtsgang tot 
gevolg zal kunnen hebben. De verdediging kan dan aanvoeren dat er geen sprake is van 
een fair trial, waardoor het OM zelfs niet ontvankelijk kan worden verklaard. Vroegtijdige 
openbaarheid van stukken levert dus een gevaar op voor het succesvol afronden van het 
strafrechtetijke traject. Hierover heeft het OM ook afspraken gemaakt met de COV.

|10.2.e )
Er zal worden nagedacht of de voorlopige stelling dat de deelreconstructie een publiek stuk 
is dat gepubliceerd moet worden als het gereed is, mede in het licht van de geschetste 
mogelijke consequenties voor het strafrechtetijk onderzoek, moet worden gehandhaafd.
In deze alweging speelt tevens de inschatting mee of de inspecties wel konden beschikken 
over voldoende relevante informatie om tot een integrals en allesomvattende reconstructie
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te komen gezien de terughoudendheid van het OM om bepaalde relevante info ter 
beschikking te stelling onder verwijzing naar het opsporingsbelang.
Hij zal een notitie aan de ministers van BZK en Justitie met betrekking tot dit aspect 
voorbereiden.

Het pian van aanpak van het TOL-team wordt uitgedeeld. Als de inspecties dit hebben 
doorgelezen zuilen een aantal van hun vragen zijn beantwoord, aan de andere kant zou dit 
ook nieuwe vragen kunnen oproepen.
Het OM probeert te voorkomen dat er elementen zijn waar geen onderzoek naar gedaan is, 
daarom wordt er een veelomvattend.onderzoek uitgevoerd. Hierbij hoort ook het optreden 
van de brandweer. Dit is niet om de brandweer op de voorhand verwijtbaar handelen voor te 
werpen, het onderzoek geeft daar immers vooralsnog geen aanleiding toe. Tijdens de zitting 
zal dan door de verdediging niet opgevoerd kunnen worden dat het OM hier geen onderzoek 
naar heeft verricht.
Deze wijze van aanpak kost veel tijd mede omdat er nog een aantai rechtshulpverzoeken 
uitstaan in het buiteniand.

0.2^6 [• ^3 '^Qhip is het RIK ingesteld om alle informatie te bundelen tot een 
politieregister. Het RIK is een tijdelijk register voor alie niet-opsporingsinformatie, en vait 
onder de Wet Politie Registers. Oat betekent dat er sprake is van een gesioten 
verstrekkingsregime. Alleen dat wat in de wet staat aangegeven mag worden vrijgegeven. 
Uitzonderingen kunnen worden gemaakt met toestemming van de Minister van 
Binnenlandse Zaken en de Minister van Justitie.
In het RBS is de verzameling opsporingsinfo van het RBT opgenomen.
Het RIK moet de verschillende onderzoekers informeren. Beide ministers zijn 
overeengekomen dat er informatie verstrekt mag worden vanuit het RBT, mits er 
toestemming voor bestaat vanuit het OM. De politie is verplicht om informatie uit het RIK te 
verstrekken.
Het BPS (het reguliere bedrijfsprocessen-systeem van de politie) is weer een ander verhaal. 
Ook hiervoor geldt een gesioten verstrekkingsregime. Hierdoor moest overgebrachte info 
naar het RiK voor uitgifte worden ontdaan van privacygevoelige informatie.

fmxe stelt de contacten met het RIK goed verlopen en dat de informatie-uitwisseling
goed op gang is.

Er wordt nog ingegaan op een aantal specifieke vragen, er ontstaat een discussie over het 
spanningsveld tussen de verschillende soorten onderzoek.
Afgesproken wordt dat specifieke vragen die er bij inspecties leven en cruciaal zijn voor een 
goede rapportage via het LCI aan het OM kunnen worden voorgelegd. Er zal dan 
geprobeerd worden om maatwerk te leveren. Niet uitgesloten is dat bepaalde opsporingsinfo 
toch, al dan niet onder condities, kan worden vrijgegeven,
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7. Rondvraag
Er zijn geen punten voor de rondvraag, de vergadering wordt afgesloten, de volgende 
vergadering zal plaatsvinden op 14 augustus 2000.
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278
AGENDA AFSTEMMINSOVERLEG INSPECTIE-ONDERZOEKEN. VRIJDAG 4 AUG 2000 
(10.00 uur, Gemeentehuis Enschede, kamer 71)

Opening
Mededelingen
Vaststelling verslag vorige vergadering
Bespreking dop's Al en RVI
Inspecties en de media
Rondje inspecties m.b.t. voortgang
Vaststelling volgende vergadering
Rondvraag
Sluiting

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.



.2.6
Overleg inspecties 04.08.00, Gemeentehuis Enschede kamer 71

Aanwezig:
IBR (voorzitter)
IMH
RVI
IGZ
IP
IBR
IBR
Al
Al
Al
LCI
LCI (verslag)

1. Opening

2. Mededelingen
}10.2.e {zal verslag doen over het verslag van het gisteren gehouden gesprek met het OM 
de gemeente Enschede en de Politie, dat zal worden besproken bij 6.

3. Vaststeliing verslag vorige vergadering
[10.2.e] vraagt of er wat gezegd kan worden over de nolitie waarover op pagina 6 wordt 
gesproken. Dit zal ook aan de orde komen onder punt 6. Het verslag wordt vastgesteld.

4. Bespreking dop’s Al en RVI
]l Bij het dop van de Al is het aspect veiligheid van ambulancepersoneel niet 

apart opgenomen. De vragen van de Al worden in de interviews van de IGZ meegenomen.
rioze

[io.2.e|; De RVI kijkt alleen of de goede papieren er zijn, zij beoordeelt deze papieren niet. De 
politio en het OM kijkon ook naar het doccior hot dossier dat do RVI
daaromtrent ligt nu bij het OM. De RVI kijkt naar de bezigings- en afleveringsvergunningen 
vanaf 1998. Het valt op dat de IMH zelfs tot 1990 teruggaat. Een kopie van het dossier van 
de RVI is in het bezit van de IMH. Na de analyse die wordt uitgevoerd door de RVI/IMH zal 
er afstemming plaatsvinden tussen deze inspecties wat voor een dubbele check zorgt.
De RVI heeft inmiddels de beschikbare informatie in het Rob Taal (RT)-format ingebracht.

I0.2.e Alle dop’s gaan naar de Commissie Oosting, maar zullen verder niet actief 
openbaar worden gemaakt. Op dit moment vindt er een tweewekelijks overleg plaats met de 
onderaannemers van de Commissie Oosting, om de werkzaamheden op elkaar af te 
stemmen.
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5. Inspecties en de media
fl0.2.e |i ledere inspectie is verantwoordelijk voor zijn eigen perscontacten. Hangende aan 
het onderzoek worden er geen interviews gegeven. Er gaat weleens wat mis, zeals bij de 
openbaarmaking van het logboek van de gemeenle. 10.2 ^ r 
De Ambulance sen heel uitgebreid interview heeft gestaan met het hoofd van de CPA. Zeals 
al vaker gebeurd is bij andere diensten schilderen betrokkenen oek hier een beeld dat het 
allemaal ‘ze geed is gegaan'. Wanneer in een inspectie-rapport andere cenclusies warden 
getrekken zal aan dat aspect (publicitair) wellicht extra aandac^t meeten warden besteed. 
Op het internet heuden veel kranten waaronder de NRC het dagblad Tubantia neg steeds 
een dossier bij over de ramp, waar veel informatie is te vinden.
Het LCI zal zorgdragen voor het verspreiden van een nieuwe set persinformatie van BZK.

meldt dat er in het blad

6. Rondje inspecties m.b.t. de voortgang
[10.2.e [l Tijdens het gesprek met politie en OM van donderdag 3 augustus is het schema 
van clusters met daarbij behorende hoofd-/nevenonderzoekers besproken. Daarbij kwamen 
ook de risico's van de reconstructie voor het OM aan de orde. Door er op te wijzen dat het 
om een feitenrelaas gaat en niet om een analyse of interpretatie zijn de risico's waarschijnlijk 
niet zo groot als het OM eerst dacht. De benadering van de inspecties dat het bij de 
reconstructie niet primair gaat om het vinden van de oorzaak van de grote klap, maar dat 
uitgegaan wordt van de klap als gegeven, haalde wat druk van de ketel.

De daadwerkelijke reconstructie wordt gemaakt met hulp van de TU Delft, waar men 
gespecialiseerd is in ongevallenonderzoek. Er wordt gebruik gemaakt van de methods die 
bekend is onder de naam Events & Causal Factor Charting. Er wordt op een groot 
whiteboard een tijdlijn uitgezet, met een hoofdspoor dat verwijst naar verschillende zijsporen. 
Op die manier kan er een onderscheid worden gemaakt tussen hoofd- en bijzaken en kan er 
worden verwezen naar achtergrondinfo. Woensdag 9 augustus wordt begonnen met de 
reconstructie, deze vindt piaats in het logistiek centrum van de directie Brandweer in 
Zoetermeer. Maandag moeten de inspecties hiervoor de informatie aanleveren die 
beschikbaar is, bovendien worden de inspecties verzocht op afroep beschikbaar zijn om de 
informatie te kunnen checken en verifieren die in de reconstructie wordt opgenomen.

De reconstructie wordt gemaakt op basis van informatie die wordt aangeleverd in het RT- 
format. Daarom is het nodig dat ir>specties af en toe langskomen om te checken of de 
inmiddels opgebouwde reconstructie daadwerkelijk overeenkomt met de eigen bevindingen.

Het IBT-i van 16 augustus zal vooraf worden gegaan door een bespreking met het OM om te 
kijken of het OM bezwaren heeft tegen de geintegreerde reconstructie zoals deze op dat 
moment gevorderd is (in de zin dat haar beeld van wat er gebeurd is een andere is).

Als het OM onoverkomelijke bezwaren heeft, dan zal dit in een notitie aan het ministerieel
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beleidsteam moeten worden gemeld. In deze notitia zal mogetijk worden ingegaan op de 
volgende punten:
- het OM heeft problemen met het openbaar worden van de geintegreerde reconstructie 

onder verwijzing naar het feit dat niet meer gesproken kan worden van een fair trial;
- de inspecties hebben op grond van het feit dat het OM niet alle informatie vrijgeeft, niet 

beschikking over het al het materiaal dat noodzakelijk is om een volledige reconstructie 
te kunnen maken (in een worst case scenario leidt dit tot de vaststelling dat het 
uberhaupt niet verantwoord is om 6^n reconstructie uit te brengen);

- de overige consequenties van het openbaar worden van de geintegreerde reconstructie 
(omdat de reconstructie alieen spreekt over de feiten worden er veel vragen opgeroepen 
die onvermijdelijk zullen leiden tot veel eigen speurwerk van journalisten)

j10.2.e| zegt dat de IMH niets kan verifieren omdat zij niemand mag horen; hoe zorgvuldig 
ben je dan in je analyse?
I0.2.e |: Het is niet de bedoeling dat verschillende instanties met verschillende verhalen 
naar buiten treden. In de reconstructie moet de geverifieerde informatie worden opgenomen 
waarover inspecties beschikken. Als nog geen totaal beeld kan worden gegeven moet dat in 
de reconstructie worden vermeld, door middel van het aangeven van de ‘witte plekken’.

Voortgang Inspecties
IMH: [10.2.e!i De reconstructie vordert en het eerste verhaal ligt er maandag, maar is niet 
voliedig. De IMH heeft inmiddels een aardig beeld hoe het allemaal is gelopen. Daarbij moet 
worden aangegeven dat er nog geen interviews zijn gehouden. De IMH zou wellicht vragen 
die nog niet rechtstreeks mogen worden gesteld aan het OM kunnen voorleggen, die 
misschien op basis van de PV’s een antwoord op die vragen zou kunnen geven.
10.2.e jstelt dat het misschien toch nodig is om een notitie omtrent dit onderwerp op te 
stellen voor het ministerieel beleidsteam. Duidelijk is dat er sprake is van een tegensteiling 
tussen het algemeen maatschappelijk belang dat de samenleving hecht aan het zo snel 
mogelijk bekend worden wat er nou gebeurd is en het belang van het strafrechtelijk traject 
dat vooralsnog gediend is om zo weinig mogelijk naar buiten te brengen. 
in de afspraken die bestaan tussen inspecties en het OM, is akkoord gegaan met het 
primaat van het OM.
j10,.2.e}LWanneer het IMH bepaalde werkzaamheden moet uitvoeren in het kader van 
cluster 7 dan zorgt dat voor een planningsprobleem.

IGZ: [10.2 e Maandag aanstaande krijgt IGZ de banden van de AAD-Oost, de
banden van de RAVD zijn nog niet binnen en met de banden van IJssel-Vecht worden nog 
uitgeluisterd. Van ZAUSTAT zijn geen banden aanwezig, wel een geschreven logboek dat 
echter niet voliedig is. De GGD-logboeken zijn omgezet naar het RT-format. Van het GHOR- 
traject is nog niet alles binnen en de mensen van de CTPI zijn op vakantie. Voor de 
verificatie van informatie is gestart met de interviews, maar deze kunnen veelal niet 
plaatsvinden voor 3 September. Het aantal interviews is al fors teruggebracht, maar de 
vakanties blijven een knelpunt. Het feitenrelaas vindt plaats in het RT-format, en er is een

3



ti|dsbalk aan het PvA van IGZ toegevoegd. Het capaciteitsprobleem is momenteel opgelost, 
maar de tijdslijn in het algemene werkplan van IGZ zal niet worden gehaald.

De bijdrage van de RVI aan de algemene reconstructie zal aanzienlijk minder 
zijn dan die van de overige inspecties. De info is inmiddels overgebracht naar het RT-format. 
Woensdag kan de RVI wel haar stuk aanleveren.

IP: ilO.2 e I Het meeste papierwerk is afgerond en is verwerkt in het RT-format. Deze 
versie van 300 pagina’s is samengevat in een ingedikte versie van 40 a 50 pagina's. De IP is 
begonnen met houden van de intervievrs. De indruk is dat de meeste politiemensen het niet 
vervelend vinden om te worden gei'nterviewd.

Dit deelonderzoek richt zich op het eerste half uur. De reconstructie daarvoor 
is klaar. Probleem is nog dat de betrokken adviseurs van het adviesbureau AVIV met 
vakantie zijn. De landelijke quick-scan van vuurwerkopslagplaatsen met meer dan 100 ton is 
bijna afgerond. Structureel lijkt vuurwerk te laag te worden geclasstficeerd.

{Dit onderzoek omtrent de inzet van de Brandweer is bijna afgerond.

Al: ..De Informatie omtrent de werkomstandigheden van de hulpverleners zijn
goeddeels binnen. De rapportage is nog niet klaar, ook niet in conceptvorm.

]l Het is noodzakelijk om goed te kijken naar de namen van te horen 
personen die regelmatig in de Bulletins zijn opgenomen. De garantie aan de gemeente, de 
politie en de brandweer gegeven dat personen in principe maar e§n keer door lnspectie(s) 
zullen worden gehoord. Meerdere interviews zou kunnen leiden tot irritatie en dat wilten we 
graag voorkomen.
Graag een kopie van goedgekeurde en ondertekende verslagen zo snel mogelijk aan het 
LCI verschaffen, dan kan het worden verstrekt aan andere inspecties, COV en OM. Elke 
inspectie houdt zelf het originele exemplaar.

Elke Inspectie wordt verzocht aan het LCI een overzicht aan te leveren waarin is opgenomen 
hoeveel intenriews inmiddels zijn gehouden, in welke samenwerkingsvorm met een andere 
inspectie dat is gebeurd (samen, vragen namens een andere inspectie etc.) en wanneer die 
interviews zijn gehouden.

7. Vaststetling volgende vergadering
De volgende vergadering zal plaatsvinden op donderdag 24 augustus om 13.30 uur in het 
Logistiek Centrum in Zoetermeer op de Chroomstraat 151. De daaropvolgende vergadering 
zal dan zijn op 15 September weer in Enschede. Als er tussentijds nog reden is om een extra 
vergadering in te lassen, dan zal dat op 24 augustus worden afgesproken.

8. Rondvraag

4



videomateriaal bij de politia zalvoor het bekijken van het voltallige foto- en 
hele dag worden gapland. Nadere info voIgt per LCI-bulletin.een

9. Sluiting 
11.55 uur

5
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Agenda overleq d.d. 24 auqustus 2000

Aanvang 13.30 uur. Let op! Oe vergaderplaats is gewljzigd In Grondwetzaal (ministerie van BZK)

1. Opening

2. Verslag bijeenkomst d.d. ^augustus 2000

3. Reconstructie

• Planning

• Verificatie

• Publicatie

4. Onderzoek

• Planning

• Samenwerking binnen LCI-verband

5. Frequentie vergadering

6. Rondvraag

7. Sluiting



Conceptverslag bijeenkomsi 24 augustus, venie 16-10-00,10:15

TO:2:e

Conceptverslag byeenkomst Inspecties 
24 augustus 2000

Aanwezig:

RVl10.2.e
10.2.e
10.2.e
10.2.e
10.2.e
f10.2.e

10.2.e
10.2.e
10.2.e
10.2.e
10.2.e

IBR
IPIBR
VROM-inspecliesIBR
IGZIBR
IBR (vcrslag)IBR

A1

1. Opening en mededelingen 
|l d.2.'ej open* vergadering.
Hijlleefl mede dat cr onrust is onisiaan over het uitlekkcn van venrouwclijkc informaiic, vvaarschijniijk via de e- 
mail. In het IBT-i is afgesproken dat er stukken via c-mail verstuurd zouden worden. Nu blijkt dal het 
waarschijnlijk mogclijk is e-mail te onderscheppen. Er bestaal een sysiccm om c-mail te beveiligen (PGP). 
Afgesproken wordt dat dc inspecties nagaan bij hun eigen systecmbchcerder of zij dit programma kunnen en 
willcn gebruiken. Zij geven dit door aan IBRfi O.2 6 
Tot die lijd beoordeelt iedercen zijn of haar eigen documenlen op gcvoeligheid cn beslist ovcreenkomsiig over 
de manier van versiuren (floppy of alleen papieren versic). Wanneer een besiand niel per e-mail verstuurd mag 
worden, dient dit ook duidelijk op de floppy te worden aangegeven.

)•

2. Verslag bvieenkomst d.d. 3 augustus 2000 
Bij de lijst van aanwezigen wordt aangcvuld: f5f5<2 6 
Het verslag wordt vastgesteld.

(RVl)

3. Reconsiructle

a. Planning
Er wordt enige tijd gepraat over het spanningsveld dat op dit moment bestaat: aan de cne kant moet de 
reconstructie er zo snel mogclijk komen, omdat verschillcnde personen en instanlies crop wachten. Aan de 
andere kant mag de kwaliteit daar niet onder lijden.
De diverse inspecties lichlcn toe in wclk stadium hun deelreconstructic zich nu bevindt:

IMH: het fcilcnrelaas van duster 1 is voorgelcgd aan de Dg cn de Hoofdinspcctcur. Het is gcbasccrd op dossiers 
cn nog niet geveriftcerd dmv. interviews met de betrokkenen. Dat wil zeggen dat er feiten kunnen ontbreken. 
Van cluster 7 zal in week 37 een conceptreconstructie klaar kunnen zijn.

IGZ: Op dit moment is er een concept van ongeveer 4 pagina’s vol kanttekeningen. Het bandmatcriaal van 
Usselvecht bevat geen tijdcn. Er missen nog 2 logbocken, die nog niet eens gemaakt zijn. Er zijn nog geen 
interviews gehouden en de interne evaluatic van de CPA ontbreekt nog. De mecste interviews beginnen pas in 
week 36 ivm. vakantics.
Naar verwachling zal de eerste conceptrapportage half november gcrecd zijn.

Naar aanlciding hiervan ontspint zich een discussie over het al dan niel publicercn van het materiaal zoals dat er 
nu ligt (= onvollcdig of nog niet geverifieerd).
Nu pubiiceren is conform de toezegging aan de Tweede Kamcr.
Tcgcn nu pubiiceren pleiten echter de volgende argumenten:
* Het uiibrengen van het materiaal in dit stadium gaat zeer waarschijnlijk tot zecr veel vragen van media en 

Tweede Kamcr leiden.
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• Hct gcvaar beslaai bij publicatie dal mcnscn dil matcriaal, ondanks aJIe kanitckeningcn, bcschouwcn als de 
dcfinilieve versie.

• De interviews die nog gehouden moeten worden, kunnen beinvloed worden door informatie die al openbaar
IS.

De volgcnde mogelijkheid wordt besproken. Het openbaar maken van het materiaal wordt opgedeeld in twee 
stappen;
1. Het feitenmateriaal zoals dat cr nu ligt, gaat in week 36 vertrouwelijk naar de Coinmissic Onderzoek 

Vuurwerkramp. Dat wordt aan dc Tweede Kamer gemeld. Er zal overleg plants vinden tussen de 
onderzoekers van Comraissie Onderzoek Vuurwerkramp en inspeclie over dc status van hct document.

2. De Tweede Kamer krijgt in week 36/37 cen inhoudclijke voorlgangsrapportage. Dit document is openbaar. 
In hct document staat per cluster aangegeven:

• wat wordt onderzocht?
* wat is de inhoudclijke stand van zaken?
• wat moct er nog gebcuren?
* wat zijn de complicates?

Afgesproken wordt, dit plan in het IBT-i van 28 augustus als voorstel in tc brengen. Hiervoor is nodig dat de 
hoofden van dc diverse inspecties ten behoevc van het IBT-i goed geinformcerd zijn.

b. Inhoudeluk
p^gccfl aan dat bcpaaldc clusters nog problcmcn oplcvcren. Zc omvatten vaak raeer dan op dit moment wordt 
nangclevcrd. Afgesproken wordt dat allc inspecties hun feitenmateriaal nog eens doorkijken en aangeven welke 
feiten bij welk cluster horen. Dit kan door aan het H 0.2^6 J-format’ een kolom toe te voegen waarin het 
nummer van het bijbehorendc cluster staat vermeldTHct aidus aangevulde format dient uiltrlyk 4 September bij 
i0.2.e) tc zijn. Hij zal dc informatie dan bij hct juistc cluster onderbrengen en bundelcn tot d^n 
dMlrcconstruciie. Deze zullen dan vanaf 8 September naar dc Commissic Onderzoek Vuurwerkramp kunnen 
worden gestuurd.

Spccifieke aandachtspunten per cluster zijn;
• Cluster 3: het onderwerp ‘nazorg brandweer’ hoort bij cluster 14.
• Cluster 7 omvat 3 elementcn:

• wie heeft gemeten en in wiens opdracht? (IMH)
• wie heeft waar gelopen en hoe zijn zij beschermd? (Al)
• was dc opdrachtgever bevoegd en wat is cr met de rcsultaten gebeurd (coQrdinaiie)? (IBR)

* Cluster 8 en 9 lopen parallel en worden samen bchandcld.
• Ouster 10|10.2.6 

wordt ondcrzocfitTl'l 0.2.6
van IP is hiermee bezig. Het onderwerp raakt cluster 12, dat door het Nibra

mc('|0«2.e| opncmcn.
• Ouster 13: omvat ^feen fienctcntilicaueproces. Hct onderwerp ‘opbaren’ vervafrhier.
• Cluster 14: dit omvat de nazorg voor bevolking dn hulpvcrleners.

zal namens het Nibra contact

c. Relatie OM
ji 0.2.6 op 25 augustus as. over de blokkadcs van het OM.
Alge.sprokcn wordt dat cr in ieder geval interviews gehouden zullen worden over dc tijdstippen waar het OM 
geen belangstclling voor heeft. Er zullen afspraken onder voorbehoud gemaakt worden. Als hct OM niet voor 
die tijd kan horen, kunnen ze dc afspraak van de inspeclie overnemen.

d. Verificatie
De verificatie van de rcconstructie zal bestaan uit hct voorleggcn van de inlervicwverslagen aan de 
geinterviewden en het voorleggen van de concepircconstructie aan de betrokken organisatie en het bestuur. t

LiQ.2>e
4. Onderzoek

a. Planning
Het onderzoek loopi vertraging op als gcvolg van cen aantai factoren. Het is mocilijk cen cinddatum le noemen, 
omdal daar steeds op moct worden teruggekomen.
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ledcre inspectie maakt een lijsijc met de kncipunicn (vertragendc factoren) die voor haar cluster(s) van belang 
zijn. Dit lijslje dienl uiterlijk 25 augustus as. in het bezit van fl O 2.6 
IBT-i van 28 augustus as. kan gebruiken.

te zijn, zodat hij het tijdens het

b. Samenwerking binnen LCNverband
De vcrsies van de rcconslructics die maakt (met alle informatie van de diverse inspectics per cluster 
gcbundeld) zullen via het LCl uan de inspectics beschikbaar worden gesleld.

Ook de conceptrapportages zullen bij het LCl worden verzamcld.

5. Volgende vergadering
Dc volgende vergadering is op 15 September as. om 10.00 uar in het LCl te Enschede.

6. Rondvraag
10.2,e^ vraagt of er bij de aanwczigcn iets bekend is over de uitzending van Nctwerk over dc 

waarschuwingsbrief van BZK aan de hulpverleningsdienstcn over de verkeerde etikettcring van vuurwerk. 
Dc aanwczigcn weten hier niet meer over dan reeds bekend is. Ben kopie van dc betreffende brief zal bij het 
verslag van deze bijeenkomst worden gevoegd.

7. Sluiting
10.2.6 vergadering.

Werkafspraken uit deze bijeenkomst:

1. ledere inspectie gaat bij eigen systeembeheerder na het programma PGP (of een soortgelijk programma) ter 
bcvciliging van e-mail berichlen kan worden gebruikt. Zij geven dit door aan IBR (10.2.6

2. ledere inspectie kijkt het fcitenmateriaal nog cens door cn geeft in het [10.2.6 j-format’ in een toegevoegde 
kolom aan, welkc feiten bij welk cluster horen. Het aangevulde fomiataient uiterlijk 4 September bij 
jTaz^ te zijn.

3. ledere inspectie maakt een lijstje met de kncipunten (vertragendc factoren) die voor haar cluster(s) van
te zijn.

).

belang zijn. Dit lijslje dient uiterlijk 25 augustus as. in hci bezit van [10 2.6

Overige acties:

neernt contact op met jj 0.2.6 over cluster 10 en 12.
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fro:2:e
a(nsaaQ~i:2'sepiemDer'^ooo~fO :zti[fOXe^ )*
N'O.Ze f—
Wcrveigaoerirtg 15 September 2000

Van:
Verionden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

fra.2.ein B.arrgw'vergadering van as. vrijdag helaas niet bijwonen. Hierbij een 
opmerking bij het verslag.

;

d. Verificatie
De verificatie van de reconstructie zal bestaan uit het voorieggen van de 
interviewverslagen aan de geinterviewden en het voorieggen van de 
conceptreconstructie aan de betrokken organisaile en het bestuur.
Opmerking:
De betekenis van het voorieggen van verslagen en concept-reconstructie aan 
betrokkenen voor de verificatie is beperkt. De vraag of men zich op grond 
van de voorliggende redactie een bull kan vallen is van veel meer belang dan 
de vraag of de reconstructie Inhoudelijk juist is. Dat laatste zal in dit 
geval vooral moeten gebeuren door het combineren van gegevens uit 
''erschillende bronnen en het blijven inventariseren van "harde* data.

n voorieggen is waardevol om vergissingen te signaleren, de gevoeligheid 
.an bepaaide punten bij de betrokkenen vooraf in te schatten en de 
betrokkenen de mogelijkheid te geven om bezwaar aan te tekenen tegen een 
redacllonele weergave van gebeurtenissen, die (onbedoetd) negatieve reaciies 
binnen hun eigen organisatie kan veroorzaken.
Voorstel:

tiarne in de externe correspondentie met commissle en bewindslleden de 
verificatie niet beperken tot het Voorieggen'.
Met vriendelijke greet,
ItOXe

[HEl
a.

I



AGENDA AFSTEMMINGSOVERLEG INSPECTiE-ONDERZOEKEN

Datum:
Tijd:
Plaats;

vrijdag 15 September 2000 
10.00 uur
Gemeentehuis Enschede (kamer 71)

1. Opening

2. Mededelingen

3. Vaststelling verslag vergadering 24 augustus 2000 (bijgevoegd) i10.2.e
4. Reconstructie van de gebeurtenissen

- stand van zaken (afspraken IBT-I en IBT)
- planning

5. Analyse en rapportagefase
- stand van zaken(voortgangsbericht TK)
- planning (reeds toegezonden door HIBR)
- rol LCI (verschuiving van reconstructie naar analyse en rapportage; ideeen?)
- WOB-verzoeken (welke verzoeken zijn gehonoreerd?)

6. Vaststelling volgende vergadering

7. Rondvraag

8. Sluiting



TO.2.e
Verslag 15 September, overleg inspecties 10.00 uur, Gemeentehuis Enschede

Aanwezig:
(10.2.e IBR/Voorzitter

IPLr LCI
r Al

Al
IBR
IBR
IMH
IGZi
Al

r LCI

1. Opening
De vergadering wordt gependeld om 10.15 uur

2. Mededelingen
[10.2.e Het COT heeft een feitenrelaas omtrent de vergunningverlening opgesteld. 
Hiorover wordt do gomocnteraad in oktober geTnformeerd Met de gcmeonte Enschede is 
afgesproken dat wanneer de inspecties iets naar buiten brengen zij van te voren zal worden 
geinformeerd andersom zou dit ook gebeuren. Maandag (18 September) zafl 0,2.e 
contact hebben met [10.2.'ej daarbij zal er worden gevraagd o1 de gemeente de inspecties 
op de hoogte zal brengen van de inhoud van het COT-rapport voordat deze in de publiciteit 
komt.
Het COT heeft de gemeente op verschillende terreinen geadviseerd, of hierover afstemming 
met de COV heeft plaatsgevonden is niet duidelijk.

3. Vaststelling verslag vergadering 24 augustus 2000
Van derji 0.2.e| heeft per e-mail een toevoeging op punt d. doorgegeven: Met name in de 
externe correspondentie met commissie en bewindslieden de verrficatie niet beperken tot het 
‘voorleggen',
Nog niet iedereen zit op hushmail. De Al heeft een beveiligd systeem, en opent op de 
werkplek hushmail-account. Er wordt afgesproken dat vertrouwelijke informatie via de IBR in 
Den Haag aan het LCI wordt gestuurd.

N.B. Zodra Informatie uit bv het netwerk aan het mlnisterie van SZW gaat, gaat het al 
over het internet en dan maakt het niet uit of het naar de IBR of het LCI wordt 
gestuurd. Het is dan NIET beveiligd. Alternatief is dan uitwisseling van informatie door 
middel van floppys (persoonlijk afgeleverd of aangetekend versturen).



Er zal een kopie van de brief die minister de Vries naar burgemeester Mans heeft gestuurd 
worden rondgestuurd.

4. Reconstructie van gebeurtenissen 
- stand van zaken

j10.2.e >; Er is een lichtelijk gespannen verhouding tussen het inspectie-onderzoek en de 
COV, de COV wil de comcpet-rapporten sneller ontvangen. De minister steunt de inspecties, 
uiteindelijk meet hij in de kamer de verschiilende rapporten verdedigen. Kwaliteit staat 
daarvoor voorop. In conceptrapporten dient duidelijk aangegeven te worden waar de witte 
viekken zich bevinden.
De concepten van clusters 2, 7, 8, 9,12,13 worden vandaag verzonden aan de COV. Van 
cluster 10 is er nog niets. 22 September wordt het conceptrapport over het eerste half uur 
aan de COV verstrekt. Op 29 September dienen de conceptrapporten van de clusters 4 en 6 
aan de COV te worden verstrekt.
Als een conceptrapport naar de COV wordt gestuurd dan moet dat een aantal dagen van te 
voren bi[1Q |l liggen.

De conceptreconstructies die naar de COV gaan zijn nog NIET GEVERIFIEERDll
Bij deze concepten schrijft|10.2.e | ©en aanbiedingsbrief, waarin lets staat in de geest van: 
feiten tot aan bekend en gebruikt tot een bepaalde datum. En dat nadere rapportages 

aanvullingen en wijzigingen zouden kunnen bevatten.

- Planning
Er dient verste-beheer plaats te vinden. Er moet expliciet worden bijgehouden wat voor 
wijzigingen en worden doorgevoerd in de opvoigende versies van de verschiilende 
rapporten.

Procedure reconstructie

1. De versie van de reconstructie die aan de commissie onderzoek vuurwerkramp (COV) 
wordt toegezonden wordt gebruikt om verder mee te werken.

2. Mutaties moeten worden bijgehouden.
3. |10.2.e ] houdt centraal de veranderingen bij.
4. Verificatie met de betrokken organisaties doen de inspecties zelf.
5. Verificatie met de bestuurlijk verantwoordelijken geschiedt door de hoofdinspecteur IBR. 

Dit zal korte tijd voor het aanbieden aan de Tweede Kamer plaatsvinden en heeft als 
bedoeling dat de betrokken organisaties zich kunnen voorbereiden op openbaarwording 
van de gegevens.

6. Na verificatie gaat de totale reconstructie medio oktober naar de Tweede Kamer.

10.2.e '1 Wanneer er een bijeenkomst plaatsvindt ter verificatie van een stuk, wordt dit
stuk dan van te voren toegezonden of ter plekke uitgedeeld?



Afgesproken wordt dat dit elke inspectie dit zelf moet bepalen. Wei dient rekenihg gehouden 
te worden met de vertrouwelijkheid van de stukken.

De clusters 1,2 en 3 kunnen niet worden gepubitceerd zonder toestemming vooraf van het 
OM, deze versies gaan ook naar de COV. Wanneer het OM bepaalde passages niet 
gepubliceerd wit zien worden op dat moment zal zij dat duidelijk moeten aangeven.

5. Analyse en rapportagefase
De IBR heeft de taak om de verschillende feitenrelazen te codrdineren De minister heeft nu 
ook gesteld dat er in de analysefase ook coordinatie dient plaats te vinden. 
f\ 0.2,ejr Het is lastig om een beeld te vormen over hoe dat vorm dient te krijgen. Er dient 
afstemming plaats te vinden tussen de verschillende analyses. Het gaat om de periods 
tussen het eerste feitenrelaas en het uiteindelijke rapport. Daarvoor dienen er tussentijdse 
bijeenkomsten plaats te vinden tussen de verschillende onderzoekers over verschillende 
onderwerpen. Het LCI zal dan gaan faciliteren, maar niet regisseren. Daarbij is het LCI de 
procesverantwoordelijk (?). Er is iemand/een organisatie die moet weten wat waar gebeurd.

zegt daarbij dat er andere inspecties ztjn die over meer gedetailleerde 
informatie beschikken dan de Al en dat zij daar graag van op de hoogte zou worden gesteld.

De rapporten dienen geirnkt te blijven aan de clusters. Daarbij dient er voor de verscKillertde 
clusters een clustermanager aangewezen te worden. Dijkens meldt zich aan voor Cluster 7. 
Met deze clustermanagers zouden duster overschrijdende bijeenkomsten kunnen worden 
georganiseerd. Daarbij moet er ook contact onderhouden worden met onderaannemers 
zoals Rijnconsult en het Nibra.

Er bestaan twee niveau. De hoofdonderzoeker van het Cluster is verantwoordelijk voor dat 
cluster, het eerste niveau. Het andere niveau is clusteroverschrijdend. De punten dienen 
door de verschillende clustermanagers (lemand uit de organisatie van de hoofdonderzoeker) 
te worden besproken. Voor dit laatste niveau kan het LCI worden ingeschakeld voor bv 
ruimte en verslaglegging. Maandag of dinsdag doet Henk hier een voorstel voor.

(Er moet een aantal mensen weg er wordt een datum voor de volgende vergadering geprikt) 
Volgende vergadering:

Donderdag 5 oktober, 10.00 uur in Enschede. (Kamer 77 tot 11.30 uur)

Tussendoor: Hoe zit het met de WOB-verzoeken?
IMH: Een verzoek; afgewezen
Al: E6n verzoek: risico-inventarisatie: toegewezen

heeft een interview
gehad met de commandant van Denekamp. Het verslag zal ter beschikking komen aan de 
andere inspecties.

Na vertrek van H 0.2.6



]10.2.e |- Omdat de definitieve interviewverslagen 20 lang op zich laten wachten gaat de 
COV nu zelt mensen interviewen. Daze personen zijn soms/veelal 00k gehoord door de 
inspecties. Zou er iets kunnen worden bedacht zodat de concept-interviewverslagen 00k 
naar de COV kunnen worden gestuurd? Dit zou de verschillende personen en de COV tijd en 
moeite besparen. zegt dat hij dat wel bij de interviews wil voorleggen aan de 
verschillende personen. Zodra deze toestemming geven kan het concept-interviewverslag 
naar de COV (daarbij 00k in het LCI-bestand, dit concept zal worden aangevuld/vervangen 
door de nieuwe versie)

De vergadering loopt ten einde. Om 12.30 uur is iedereen vertrokken.
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M'mhterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrdaties Datum

11 oktober 2000

0ns konmerk 
IBR2000/91731

Onderdeel
OGOOV/IBRDe teden van

het Afstemmingsoverleg Inspecties tnDchtingen
mi-l

Uw kenmerk

Blad 
I van I

Ondaiweip

verslag bijeenkomst van 5 oktober 2000 Aantal bijiagen
1
Bezoekadres / Posudres 
Chraomsbaat tSt 
2710 RJ ZoetermaefHierbij doe ik het verslag van de bijeenkomst van het Afstemmingsoverleg Inspecties 
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Zoals tijdens deze bijeenkomst afgesproken, wordt er op dinsdag 24 en woensdag 25 
oktober a.s. wederom een Afstemmingsoverleg gehouden.
U zult nog nader worden geTnformeerd omtrent de plaats, waar deze bijeenkomsten 
zullen worden gehouden.
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MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES 

INSPECTIE BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING 

LOGISTIEK CENTRUM INSPECTIES

Verslao van het overleo Insoecties op donderdao 5 oktober 2000 te Enschede

Aanwezig:

j?0Xe - IBR (voorzitter) 
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- IPL 1 - LCI
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- Al

- Al
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-IBR

-IBR

- IBR
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- IMH 

-IBR

- IBR (verslaglegging)
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1. Opening

De vergadering wordt geopend en de voorziRer heet de deelnemers welkom.

2. Mededelingen

Op voorstel van een aantal deelnemers wordt het “middagprogramma” van deze dag (overleg 
asbest en overleg OM, overleg gemeente Enschede en IBR en overleg Vergunningstraject) 
bepaald en vastgeiegd.
Daarnaast wordt afgesproken, dat het Afstemmingsoverleg Inspecties inzake het vervolg Culemborg 

incident wordt vervroegd, en wet naar donderdag 12 oktober a.s. Jaap Berenbak zal een en ander 
regelen.

3. Versiag van de vergadering van IS September 2000

Het verslag wordt redactioneel vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag zijn er verder geen opmerkingen.



4. Stand van zaken

deelreconstructies
De voorzitter deeJt mede, dat alls reconstnjcttes zijn aangeboden aan de COV. Voor e6n 
deelreconstructie (IGZ) geldt, dat niet het afgesproken format is aangeboden maar een 
‘onderzoeksverste’. De normale deekeconstructie van IGZ za! tegelfjkertijd met de concept- 
rapportage van deze dienst aan de COV worden aangeboden. biervoor.
Het openbaar ministerie is tbans doende na te gaan of er bezwaar bestaat tegen bet openbaar maken 

van passages uit de reconslmctie. De gemeente Enscbede, de politie, de GHOR-regio en de provincie 

ontvangen ook een exemplaar van de reconstructie ter verificatie.

De voorzitter vraagt de deelnemers nogmaab aandacht voor de afspraken inzake de 'procedure 

reconstructie’ te weten:

• De versle van de reconstructie die aan de commtssle onderzoek vuurwerkramp (COV) is 

toegezonden wordt gebruikt om verder mee te werken;

• Mutaties moeten worden bijgehouden. Ook de motivatie om de mutatie aan te brengen moot 

worden bijgehouden:

• houdt centraal de veranderingen bij;
• Verificatie met de betrokken organisaties doen de inspecties zetf. Graag melden als verificatie is 

afgerond;

• Verificatie met de bestuurlijk verantwoordelijken geschiedt door de hoofdinspecteur IBR;

• Na verificatie gaat de totals reconstructie medio oktober naar de Tweede Kamer. Dit boudt in dat

de geverifieerde reconstructies 13 oktober moeten zijn;

• Bij de eindrapporten van de inspecties worden de eventuele mutaties (inclusief de motivaties) van 

de reconstructie of de definitieve reconstructie bijgevoegd.

Actie: alien

De inspecties zullen een diskette met alle reconstructies ontvangen.

Actie; LCI

Tot slot vraagt de voorzitter aandacht voor de reconstructie en concept-rapportage van de 
Inspectie Gezondheidszorg, De IGZ werkt met "vrouw en machf aan de opstelling en afronding 
van haar rapportage; echter het zal erom spannen of deze dienst haar stukken op tijd gereed 
•<hjgt. “ indien noodzakelijk en mogetijk - de IGZ zoveel te helpen bij
haar taak.

Anonimiseren van gegevens

In eerder overleg is afgesproken dat de gegevens in de reconstructies en rapporten zo goed als 

mogeiijk geanonimiseerd zullen worden. Bf] bepaalde clusters is dat niet goed mogelijk gebleken 

(bijvoorbeeld 'voorlichting'). Eerder besluit wordt bevestigd met een nuancering. Gegevens zoveel 

mogelijk anonimiseren met uitzondering van 'publieke' figuren.
Actie: alien

5. Analyse en rapportagefase



De hoofdinspecteur IBR geeft de planning van de concept-rapportages aan. Het ligt In de 
bedoeling deze rapportage uiterlijk week 43 in de tijn te doen. Het streven is om de concept- 
rapportages (analyse van de ramp) op 27 oktober 2000 aan de COV aan te bieden. Een en ander 
betekent, dat er nog veel te doen valt.
ledere inspectie komt met een afzonderlijke analyse. Een analyse van een inspectie dient niet 
geheel overeen te komen met een analyse van een andere inspectie; ook de conclusies mogen 
afwijken. Echter dit dient beargumenteerd te zijn en enige afstemming tussen de analyses van de 
inspecties is wel gewenst.
De voorzitter stett voor om een overleg Inspecties te houden, waarin de concept-rapportages 
besproken worden en zonodig afgestemd.
In verband hiermede reserveren de deelnemers twee dagen, te weten 24 en 25 oktober 2000; naar 
een vergaderplaats wordt nog gezocht. het LCt zal hieromtrent nog contact opnemen met de 
inspecties.
Er zijn reeds een aantal concept analyses klaar. Deze zullen ter commentaar aan de inspecties 
worden toegezonden. Schriftelijk commentaar. waarbi] de inspecties elkaar kritisch in de ogen 
kijken, is welkom. Het doel van de exercitie is verhoging van de kwaliteit van de analyses en 
verbreding van het draagviak (gezamenlijke inspecties). Met betrekking tot de afronding van de 
concept-rapportages wordt het volgende afgesproken:
• Concept analyse aanleveren aan het LCI;
• Op stuk vermelden ‘Werkexemplaar; niet documenteren’ of iets dergelijks;
• LCI neemt deze slukken niet op in het ‘documentatiebestand’;
• LCI verstuurt via hushmail of post de concept analyse aan de clustermanagers;
• De clustermanagers betrekken eventueel anderen van hun inspectie bij hun commentaarronde;
• Schriftelijk commentaar kan rechtstreeks via hushmail of post naar betrokken dustermanager;
• Op het eerstvolgende afstemmingsoverleg wordt de concept analyse geagendeerd.

De voorzitter besluit dit agendapunt met de oproep om "alle zeilen bij te zetten" om de datum van 27 
oktober 2000 (aanbieding concept-rapportages aan COV) te halen.

6. Eerstvolgend overleg Inspecties

Voor een eerstvolgend overleg van de Inspecties zijn een tweetal dagen gereserveerd te weten 24 
en 25 oktober 2000. De eerste dag wordt aangewend voor afstemming m.b.t. de analyses, de 
tweede dag is wellicht nodig voor nader overteg. De locatie wordt nog bekend gemaakt.

7. Slutting
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MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRUKSnELATIES ^^ 
INSPECTIE BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRUDING 
LOGISTIEK CENTRUM INSPECTIES

Verslaa van het overlea Insoecties op donderdag 5 oktober 2000 te Enschede

Aanwezig:
ffo^ - IBR (voorzitter) 

-RVI
-IP
-LCI
-Al
-Al
- Al
- Rijnconsult 
-IBR 
-IBR 
-IBR
- IBR
- IMH 

-CRIP
- IBR (verslaglegging)□

1. Opening

De vergadering wordt geopend en de voorzitter heet de deelnemers welkom.

2. Mededelingen

Op voorstel van een aantal deelnemers wordt het “middagprogramma" van deze 
dag (overleg asbest en overleg OM, overleg gemeente Enschede en IBR en 
overleg Vergunningstraject) bepaald en vastgelegd.
Daarnaast wordt afgesproken, dat het Afstemmingsoverleg Inspecties inzake het 
vervolg Culemborg incident wordt vervroegd, en wel naar donderdag 12 oktober 

zal een en ander regelen.a.s.[l0.2.e

3. Versiag van de vergadering van 15 September 2000

Het versiag wordt redactioneel vastgesteld.
Naar aanieiding van hel versiag zijn er verder geen opmerkingen.



4. Stand van zaken

deelreconstructies

De voorzitter deelt mede, dal alle reconstructies zijn aangeboden aan de COV. 
Voof 66n deelreconsfructie (IGZ) geldt, dat niet het afgesproken format is 
aangeboden maar een ‘onderzoeksversie’. De normale deelreconstructie van IGZ 
zal tegelijkertijd met de concept-rapportage van deze dienst aan de COV

J zorgt hiervoor.
Het openbaar ministefifeTs'tnansUbende na te gaan of er bezwaar bestaat tegen 
het openbaar maken van passages uit de reconstructie. De gemeente Enschede, 
de politie, de GHOR-regio en de provincie ontvangen ook een exemplaar van de 
reconstructie ter verificatie.
De voorzitter vraagt de deelnemers nogmaals aandacht voor de afspraken inzake 
de ‘procedure reconstructie’ te weten:

worden aangeboden. |i0.2.e

De versie van de reconstructie die aan de commissie onderzoek vuurwerkramp 
(COV) is toegezonden wordt gebruikt om verder mee te werken;
Mutaties moeten worden bijgehouden. Ook de motivatie om de mutatie aan te 
brengen moet worden bijgehouden;
[10.2.e I houdt centraal de veranderingen bij; ^
VMfic^ie met de betrokken organisaties doen de inspecties zelf. Graag 
melden als verificatie is afgerond;
Verificatie met de bestuurlijk verantwoordelijken geschiedt door de 
hoofdinspecteur IBR;
Na verificatie gaat de totale reconstructie medio oktober naar de Tweede 
Kamer. Dit houdt in dat de geverifieerde reconstructies 13 oktober bij'1Cj.2.e 
moeten zijn;
Bij de eindrapporten van de inspecties worden de eventuele mutaties (inclusief 
de motivaties) van de reconstructie of de definitieve reconstructie bijgevoegd.
Actie: alien

De inspecties zullen een diskette met alle reconstructies ontvangen.
Actie: LCI

Tot slot vraagt de voorzitter aandacht voor de reconstructie en concept- 
rapportage van de Inspectie Gezondheidszorg. De IGZ werkt met "vrouw en 
macht” aan de opstelling en afronding van haar rapportage; echter het zal erom 
spannen of deze dienst haar stukken op tijd gereed krijgtJf0.2 e ] ''oept op 
om - indien noodzakelijk en mogetijk - de IGZ zoveel te neipefTbirnaar taak.

Anonimiseren van gegevens

In eerder overleg is afgesproken dat de gegevens in de reconstructies en 
rapporten zo goed als mogetijk geanonimiseerd zullen worden. Bij bepaalde 
clusters is dat niet goed mogelijk gebleken (bijvoorbeetd ‘voorlichting’). Eerder 
besluit wordt bevestigd met een nuancering. Gegevens zoveel mogelijk 
anonimiseren met uitzondering van ‘publieke’ figuren.
Actie: alien



5. Analyse en rapportagefase

De hoofdinspecteur IBR geeft de planning van de concept-rapportages aan. Net 
ligt in de bedoeling deze rapportage uiterlijk week 43 in de lijn te doen. Het 
streven is om de concept-rapportages (analyse van de ramp) op 27 oktober 2000 
aan de COV aan te bieden. Een en ander betekent, dat er nog veel te doen valt. 
ledere inspectie komt met een afzonderlijke analyse. Een analyse van een 
inspectie dient niet geheel overeen te komen met een analyse van een andere 
inspectie; ook de conclusies mogen afwijken. Echter dit dient beargumenteerd te 
zijn en enige afstemming tussen de analyses van de inspecties is wel gewenst.
De voorzitter stelt voor om een overleg inspecties te houden, waarin de concept- 
rapportages besproken worden en zonodig afgestemd.
In verband hiermede reserveren de deelnemers twee dagen, te weten 24 en 25 
oktober 2000; naar een vergaderplaats wordt nog gezocht, het LCI zal 
hieromtrent nog contact opnemen met de inspecties.
Er zijn reeds een aantal concept analyses klaar. Deze zulJen ter commentaar aan 
de inspecties worden toegezonden. Schriftelijk commentaar, waarbi] de 
inspecties elkaar kritisch in de ogen kijken, is welkom. Het doel van de exercitie 
is verhoging van de kwaliteit van de analyses en verbreding van het draagviak 
(gezamenlijke inspecties). Met betrekking tot de afronding van de concept- 
rapportages wordt het volgende afgesproken:
• Concept analyse aanleveren aan het LCI;
• Op stuk vermelden ‘Werkexemplaar; niet documenteren’ of lets dergelijks;
• LCI neemt deze stukken niet op in het ‘documentatiebestand’;
• LCI verstuurt via hushmail of post de concept analyse aan de 

clustermanagers;
• De clustermanagers betrekken eventueel anderen van hun inspectie bi] hun 

commentaarronde;
• Schriftelijk commentaar kan rechtstreeks via hushmail of post naar betrokken 

clustermanager;
• Op het eerstvolgende afstemmingsoverleg wordt de concept analyse 

geagendeerd.

De voorzitter besluit dit agendapunt met de oproep om “alle zeilen bij te zetten" 
om de datum van 27 oktober 2000 (aanbieding concept-rapportages aan COV) te 
halen.

6. Eerstvolgend overteg Inspecties

Voor een eerstvolgend overleg van de Inspecties zijn een tweetal dagen 
gereserveerd te weten 24 en 25 oktober 2000. De eerste dag wordt aangewend 
voor afstemming m.b.t. de analyses, de tweede dag is wellicht nodig voor nader 
overleg. De lokatie wordt nog bekend gemaakt.

7. Sluiting.
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AGENDA AFSTEMMINGSOVERLEG INSPECTIE-ONDERZOEKEN

Datum:
Tijd:
Plaats:

dinsdag 24 oktober 2000 
10.00 uur
Gemeentehuis Enschede (kamer 82}

1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling verslag vergadering 05 oktober 2000 (bijgevoegd) 
Actiepuntenlijst (bijgevoegd)

3. Reconstructie van de gebeurtenissen 
stand van zaken 
verificatieprocedure

Oe kriti^ op de dusters, van onder andere de Gemeente Enschede, word) (door het LCi) aan de ctustermanagers 

gezonden. WOt u het LCI tnlormeren over het verwerken van de kritiek. Het LCI bundelt de readies en sluist het door 

aan de opstener(s].

4. Analyse en rapportagefase 
stand van zaken

- procedure concept rapporten
Zie bitgevoegd voorstel. Het voorste) betrett de formele procedure. Er bestaal geen bezwaar tegen (vertrouweiijke) 

uitwisseling van Infotmalle tussen ondezoekers van de inspecties en de COV.

planning

r^10.2.e

5. Bespreking concept rapportages
De ccncefaranioten worden wanneer ze bQ het LCI beschikbaar zijn per post erVot per 

hushmail verzonden aan de dustermanagers.

De volgende rapporten worden verwachi;

Optreden brandweer (ongevalsonderzoek)

Voorlichting (is verzonden)

Prevenlte 

Openbare orde

Al
I8R

IMH
IP

6. Vaststelling volgende vergadering
Op korte termijn in verband met behandeling andere concept rapportages.

Oe nog openstaande reserveringsdatum 25 oktober kan evenuieel worden gebruikt voor 

'werkgroepvergaderingen', indien noodzakelijk.

7. Rondvraag

8. Sluiting
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tLOGISTIEK CENTRUM INSPECTIES

Aan : Deelnemers afstemmingsoverleg inspecties 
Van : LCI
Betreft : Actiepunten overieg 05 oktober 2000 
Datum : 06 oktober 2000

Actiepunten afstemmingsoverleg 05 oktober 2000
1. Reconstrvcties
Alle reconstructies zijn aangeboden aan de COV. Het OM is bezig na te gaan of er nog bezwaren
bestaan tegen openbaaimaking van de reconstructies. De gemeente, de provincie, de politie, de
GHOR-regio en de brandweerregio krijgen ook een set ter Verificatie'.
Er wordt nogmaals gewezen op de ‘procedure reconstructie';
• De versie van de reconstructie die aan de commissie onderzoek vuurwerkramp (COV) is 

toegezonden wordt gebruikt om verder mee te werken;
• Mutaties moeten worden bijgehouden. Ook de motivatie om de mutatie aan te brengen moet 

worden bijgehouden;
• j102.e j boudt centraal de veranderingen bij;
• Verificatie met de betrokken organisaties doen de inspecties zeif. Graag melden als verificatie is 

afgerond;
• Verificatie met de bestuurlijk verantwoordelijken geschiedt door de hoofdinspecteur IBR;
• Na verificatie gaat de totals reconstructie medio oktober naar de Tweede Kamer. Dit houdt in dat 

de geverifieerde reconstructies 13 oktober bij [10.2.e j moeten zijn;
• Bij de eindrapporten van de inspecties worden de eventuele mutaties (inclusief de motivaties) van 

de reconstructie of de definitieve reconstructie bijgevoegd.
(actie alien)

De inspecties zullen een diskette met aile reconstructies ontvangen.
(actie LCI)

2. Anonimiseren van gegevens
In eerder overieg is afgesproken dat de gegevens in de reconstructies en rapporten zo goed als 
mogelijk geanonimiseerd zullen worden. Bij bepaalde clusters is dat niet goed mogelijk gebleken 
(bijvoorbeeld ‘voorlichting’). Eerder besluit wordt bevestigd met een nuancering. Gegevens zoveel 
mogelijk anonimiseren met uitzondering van ‘publieke’ figuren.

(actie alien)
3. Analyse en rapportagefase
Er zijn al een aantal concept analyses klaar. Deze zullen ter commentaar aan de inspecties worden 
toegezonden. Schriftelijk commentaar, waarin we elkaar niet sparen, is welkom. Het doel van deze 
exerdtie is verhoging van de kwaliteit van de analyses en verbreding van het draagvtak (gezamenlijke 
inspecties).
Voorgestelde procedure:
* Concept analyse aanleveren aan het LCI;
* Op stuk vermelden ‘Werkexemplaar; niet documenteren' of lets dergelijks;
* LCI neemt deze stukken niet op in het ‘documentatiebestand’;



• LCI verstuurt via hushmail of post de concept analyse aan de clustermanagers;
• De clustermanagers betrekken eventueel anderen van hun inspectie bij hun commentaarronde;
• Schrrftelijk commentaar kan rechtstreeks via hushmail of post naar betrokken clustermanager;
• Op het eerstvolgende afstemmingsoverleg wordt de concept analyse geagendeerd.

(actie alien)
4. Volgend afstemmingsoverleg 
24 oktober 2000 10.00 uur
Er zal worden gezocht naar een vergaderlocatie centraler in het land (Utrecht?!) 
Ook 25 oktober is gereserveerd voor eventueel overleg.

LCI
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LOGISTIEK CENTRUM INSPECTIES 
Procedure concept rapporten

Inleiding
Versiebeheer is bij de productie van stukken bij dit onderzoek beiangrijk. Bij de reconstmctie van de 
gebeurtenissen hebben we afgesproken dat er drie versies van zullen bestaan, te weten;
• concept reconstmctie verstrekt aan de COV;
• geverifieerde concept versie verstrekt aan de Tweede Kamer;
• definitieve versie die bij de definitieve rapporten verschijnt.

De rapportage
De volgende stappen zijn bij de totstandkoming van een rapport te onderscheiden;
• reconstmctie gebeurtenissen;
• verificatie reconstmctie;
• analyse gebeurtenissen;
• opstellen concept rapport (versie 1);
• afstemming concept rapport binnen de inspectie (versie 2);
• afstemming met andere inspecties (versie 3);
• verificatie betrokken diensten (versie 4);
• laatste slag (details en formuleringen aanpassen) (versie 5; definitief).

Wanneer kan een concept rapport naar buiten (COV)?
Uitoanospunt is dat alia stukken die aan het COV wordt verstrekt vroeoer of later openbaar zullen
worden. Oe versie van een concept rapport dat aan de COV wordt gegeven zal naast het definitieve 
rapport worden gelegd.

Opties:
1. Het COV krijgt versie 5 (eindversie). Dit is spelen op zeker. Het kost echter veel tijd voordat het 

COV de beschikking krijgt over het rapport.
2. Het COV krijgt versie 4 (na verificatie betrokken diensten). De vaak vele kleine veranderingen die 

op het laatste moment worden aangebracht zitten hier niet in. Afbreukrisico is gezien het boven 
geformuleerde uitgangspunt aanwezig.

3. Het COV krijgt versie 3 (na afstemming inspecties). De op- en aanmerkingen van de betrokken 
diensten zitten hier nog niet in.

4. Het COV krijgt versie 2 (na interne afstemming inspectie). Hierbij zijn ernstige problemen mogelijk. 
De Al kan bijvoorbeeld kritisch zijn over het brandweeroptreden terwiji de IBR hier geheel anders 
over oordeelt.

5. Het COV krijgt versie 1. Dit is een zwaktebod. Het geeft aan dat we zeif niet weten waar we mee 
bezig zijn.

Voorstel:
Kiezen voor optie 3.
Concept rapporten ‘in wording’ niet verstrekken.
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COMMISSIE PREVENTIE VAN RAMPEN DOOR GEVAARLIJKE STOFFEN

documentVoorbiad ten behoeve van CPR

Onderwerp:
Stand van zaken per 13/03/97

Aanleiding;
Vergadering

Doel: 1
Kennisname

Overleg;
Vergadering 26/03/97 agendapunt 5

Ingebracht door;
Sec retaris

Aantekeningen:
Vergadering 26-03-1997 aanvang 15.00 uur 
bij SZW zaal 2.11



I
STAND VAN ZAKEN per 13-03-1997 CPR 97-07

COMMISSIE PREVENTIE VAN RAMPEN DOOR GEVAARLIJKE STOFFEM

1. ALGEMEEN

Wijziging Instellingsbeschikking CPR
Het biijkt dat de instellingsbeschikking §eamaiig moec 
worden aangepast om te voorkomen dat bij iedere wijziging 
in de samenstelling van de CPR ook een gewijzigde 
beschikking moet worden uitgebracht. Dat kan b.v. worden 
gerealiseerd door aan te geven dat de betrokken DG kan 
aanwijzen wie zijn ministerie vertegenwoordigt als lid 
resp. als plaatsvervangend 1id.(agendapunt 6; CPR-97-06)
Status CPR-richtlijnen.
Gelijktijdig met bovengenoemde wijziging in de 
instellingsbeschikking moet worden vastgesteld welke 
status CPR-publikapies hebben; op wiens gezag ze worden 
uitgegeven.
Reeds eerder ter sprake geweest zijnde onderwerpen kunnen 
dan worden meegenomen: alara-principe, standaard tekst 
"wetgeving" en periodieke herziening. (Agendapunt 7; CPR- 
97-02/07).
Handleiding Veiligheidsrapport.
In gemeenschappelijke regelingen van VROM/SZW/BIZA en EZ 
wordt de SEVESO II - richtlijn geixnplementeerd, De daarin 
vastgelegde verplichting tot het opstellen van een 
veiligheidsrapport wordt ondersteund door het uitbrengen 
van een handleiding ("norm"). Aan dit onderwerp wordt 
door velen meegewerkt, een groot aantal van hen is tevens 
lid van de sub-commissie "Risico-evaluatie".
Het opstellen is echter geen exclusieve aangeiegenheid 
van de sub-commissie. Wei wordt overwogen om de 
handleiding als een CPR-rapport of -richtlijn te 
publiceren. Dit verzoek wordt hierbij aan de CPR 
voorgelegd. (Agendapunt 10)
Met de Sdu moet een regeling worden getroffen voor de 
levering van een groot aantal exemplaren van de 
Handleiding tegen gereduceerde prijs (verstrekking van 
VROM aan vergunningverleners e.d.)
Gele/rode/groene boek,
De proefdruk van het gele boek is gecontroleerd. Een 
beperkt aantal correcties moet worden aangebracht. De 
omvang is zodanig toegenomen, dat het boek waarschijnlijk 
in twee delen zal worden uitgebracht. Sdu denkt dat het

1. 1

1.2

1.3

1.4
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gele boek in april zal zijn gedrukt.
Het rode boek is in concept gereed. Laatste commentaren 
van de begeleidingscommissie zijn ca. februari'97 aan 
KEMA gezonden. KEMA werkc nu aan een definitief concept 
dat voor instemming aan de leden van de CPR wordt 
voorgelegd.
De herziening van het groene boek wordt grotendeeis doer 
de sub-commissie "Risico-evaluatie" zelf ondernomen. Vocr 
enkele onderdelen moet een extern bureau worden 
ingeschakeId. De CPR is verzocht om hiertoe middelen te 
Vinden.

1.5 Evaluatie sub-cie "Risico-evaiuatie■
Bij het insteilen van de nieuwe sub-cie RE (inciusief 
technisch kneipuntenoverleg) werd door de CPR verzocht cm 
na 1 jaar het funktioneren te evalueren. Dr.R.O.M.van 
Loo, secretaris van de sub-cie heeft hierop het stuk CPR- 
96-33 ingediend. De CPR kan aangeven of nog wijzigingen 
in samenstelling of werkwijze van de sub-cie worden 
gewenst. (Agendapunt 8; CPR-96-33).

1.6 Follow-up van de motie van het Tweedekamer 1 id ifo.2.e ) van 
5/11/1996.
De motie yo'le'_ j vraagt om specifieke eisen in op- en 
overslagbedrijven. Aan de Tweede Kamer is geantwoord dat 
daarin reeds wordt voorzien door CPR 15-1/2.
Echter ook in het kader van de implementatie van SEVESO 
II is aan de orde gekomen dat apart beleid moet worden 
ontwikkeld t.a.v. spoorwegemplacementen en 
transportbedrijven. Moet de CPR daar reeds nu in 
participeren? (Agendapunt 11; CPR-97-03)

1.7 Afschaffen K-klassen.
K-klassen van brandbare vloeistoffen Ingedeeld volgens 
vlampunt) warden v66r de oorlog al ingevoerd. Bij 
vergunningverlening (alle brandbare stoffen) en in de 
brandstoffenbranche is deze indeling bij alien bekend:
Ko (propaan, butaan, LPG), K1 (benzine, tolueen etc), K2 
(diesel) en K3 (gasolie, stookolie).
Vooral in het spraakgebruik - Ko, K1 en K2 is 
gemakkelijker te hanteren dan : 

zeer licht ontvlambaar 
licht ontvlambaar 
ontvlambaar

terwijl er voor K3 geen goed alternatief voorhanden is.
De WMS hanteert de K-kiassen niet. Bovendien wijken 
bovengenoemde aanduidingen enigszins af van de K- 
indeling.
De sub-commissie "Opslag vloeibare aardolieprodukten" is 
bereid om de K-indeling te laten vallen. Gezien het 
belang van deze stap wordt een expliciete instemming van 
de CPR gevraagd. Tevens verzoekt deze sub-cie om de 
verschi 1 lende begrenzingen van de ADR-klassen en de WM.S- 
klassen gelijk te trekken en e.e.a. zo nodig aan te 
passen in het Inrichtingen en Vergunningen Besluit (IVB). 
(Agendapunt 12; CPR-97-05).
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Richtlijn explosieven
De richtlijn CPR-7 is verouderd. S2W wil in een 
herziening ook meenemen het aspekt "omgaan met 
explosieven". Een herziening zonder de input van TMO 
heeft geen zin. TNO werkt alleen mee tegen vergoeding.
Aan de directeur ARBO van SZW is gevraagd om de benodigde 
middelen. Het aiternatief is het intrekken van de CPR-7 
resp. het oo enige termijn intrekken van CPR-7 (CPR-97- 
10) .

1 . 8

9 ExplosieveLIigheid (CPR-13 serie?)
Door SZW zullen op korte termijn worden ingetrokken da 
bladen:
- V 27
- P 182

1

"StofontploE fingen"
"Gevarenzone-indeiing met betrekking tot 
gasontploffingsgevaar"

De CPR heeft besloten de publikatie van deze richtiijnen 
als CPR-richtiijnen voort te zetten. Door SZW zullen nu 
op korte termijn concept-teksten worden opgesteld.

en

l.iO Bouwkundige eisen
De sub-coitunissie "Verpakte gevaarlijke stoffen" is in 
discussie met VROM (Volkshuisvesting) om aan te kunnen 
geven welke delen van CPR-richtlijnen als bouwkundige eis 
kunnen worden geindiceerd. Die eisen moeten dan via een 
ministerieel besluit (ex Bouwbesluit, ex art.6 Woningwet) 
worden opgelegd als bouwkundige eis. Omdat het niet goed 
mogelijk blijkt te zijn om het begrip "bouwkundige eis" 
te definieren, zal TNO als voorbeeld(oefening) twee CPR- 
richtlijnen bewerken en de daartoe geschikte 
tekstgedeelten samenvoegen in een hoofdstuk met titel 
"Bouwkundige eisen" Indian nu verwijzing naar een 
dergelijk hoofdstuk plaatsvindt, zijn alle 
formele/redactionele problemen opgelost. Hoewel een en 
ander nogal tijdrovend is, is het gewenst een goede 
aanpak vast te leggen voordat alle richtiijnen worden 
aangepast.

2. SUB-COMMISSIES

2.1 Organische peroxiden.
TNO (Prins .Maurits Laboratorium) en VROM (met inbreng van 
het RIVM) hebben de tekst van CPR 3/3E met het oog op 
"veilige afstanden" aangepast. BIZA wil nog commentaar 
geven op de brandpreventieve eisen, daarna kunnen de 
richtiijnen worden gepubliceerd.

2.2 Verpakte gevaarlijke stoffen.
Het opstellen van richtiijnen voor de opslag van 
chemicalien in tanks (kleine bulk - zie halfjaarverslag 
1995-1) is nog niet opgestart door capaciteitsproblemen. 
De sub-cie is gestart met een beperkte herziening van CPR 
15-i (opslag tot 10 ton). SZW heeft hiertoe een eerste 
concept aangereikt.
De sub-commissie is in gesprek met VROM/TNO over het
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indiceren van bouwkundige eisen in CPR-r ichc. I i j nen (zie
1.10)

2 . 3 Propaan.
De richtlijn CPR-11-6 "Propaan. Vulinrichtingen van 
spuitbussen..." is aangepast op het ontvangen commsntaar. 
Er zijn nog enkeie uitsraande items waar de sub-cie zich 
over moet uitspreken.
Hierna gaat de sub-commissie zich richten op de 
herziening van de richtiijnen voor de opslag van propaan: 
CPR-11-2 (tot 5 m’) en CPR-ll-3 (tot 150 m'). Ook de 
richtlijn CPR 8-2 (LPG-tankwagens) staat tec discussie.
Opslag vioeibare aardolieprodukten.
De sub-commissie heeft een herziening van CPR S-5 
•'Bovengrondse opslag K3-produkten tot 150 m'" vrijwel 
afgerond. CPR 9-1 (ondergrondse opslag en 
afleverinstallaties) is nu in bewerking. Perssystemen 
zijn in discussie. Deze richtlijn zal worden samengevcegd 
met CPR 9-5 (ondergrondse opslag in kunststoE tanks), 
vervolgens zullen de richtiijnen CPR 9-2/3 voor 
grootschaliger bovengrondse opslag worden herzien.
Risico-evaluatie.
Stand van zaken gele/rode/groene boek: zie 1.14.
De sub-cie heeft een evaluatie-rapport van funktioneren 
aan de CPR gezonden (zie 1.15)
De sub-commissie is gestart met de herziening van het 
groene boek.

2 . 4

2 . 5

2.6 CNG (gecomprimeerd aardgas).
Extern coramentaar op CPR 17-1 (Afleverinstallatiesjen 
intern coramentaar op CPR 17-2 (Voertuigstaliing en - 
werkplaats) is verwerkt m.u.v. het onderwerp "minimale 
afstanden" tot objecten binnen de inrichting en tot de 
erfscheiding. Over minimale afstanden tot externe 
objecten heeft overleg plaats gevonden tussen het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene RIv7-l 
en Gasunie. VROM komt met een circulaire (over enige 
maanden).
De sub-cie is vrijwel gereed met een concept richtlijn 
voor inpandige aflevering.

2.7 Ammoniak.
CPR-13-1. Opslag.
Externe afstanden zullen in QRA's worden berekend - 
worden dus niet in de richtlijn opgenomen.
Concept is vrijwei afgerond.
CPR-13-2 Koelinstallaties.
Het coramentaar uit de koel-branche is nu verwerkt. Een 
groot aantal onderwerpen moet nog worden meegenomen, 
waaronder enkels door werkgroepen aan te dragen 
cekstvoorstallen. Er zullen nog enige vergaderingen nodig 
zijn. Binnenkort komt VROM met een externe-afstanden- 
circulaire.
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2.3 Ovecige sub-commissies en weckgroepen.
De overige sub-commissies en werkgroepen zijn in de 
verslagperiode niet akcief geweest.

PUBLIKATIES in voorbereidina;3 .
’ Herziening CPR-3 "Opsiag van organische peroxiden"
* Herziening CPR-3E id. (Engels)
* Herziening CPR 9-1 "Ondergrondse opsiag aardolieproduk^en en

afleverinstallacies"
Herziening CPR 9-2 "Opsiag vLoeibare aardolieprodukten,

(bovengronds, kleine instaliaties)
^ Herziening CPR 9-3" Opsiag vioeibare aardolieprodukten,

(bovengronds, grote instaliaties)
* Herziening CPR 9-6 “Opsiag vioeibare aardolieprodukten,

(bovengronds, tot 150 m’)
' Herziening CPR-12 "Methoden voor het bepalen en verwerken

van kansen ("rode boek")
* Herziening CPR-12E"Methods to determine and process

probabilities"
M.B. vervangt tevens de Nederlandse 
versie.

’ Herziening CPR-13-1
* Herziening CPR 13-2
* Herziening CPR-14E

“Ammoniak ops laginstallaties'* 
•Ammoniak koelinstallaties “
Methods to calculate physical 
effects"

N.B. vervangt tevens de Nederlandse 
versie.

* Herziening CPR 15-1 "Gevaarlijke stoffen in emballage,
(opsiag tot 10 ton)"

"Gecomprimeerd Aardgas (CNG)
(Afleverstations voor motorvoertuigen)" 
"Gecomprimeerd Aardgas (CNG)
(Stalling en werkplaatsen voor 
motorvoertuigen met aardgas als 
brandstof)"
"Gecomprimeerd Aardgas (CNG)
(Inpandige aflevering aan 
motorvoertuigen)"
"Stofontpioffingen"
N.B. vervangt publikatie V 27. 
"Gevarenzone-indeling met betrekking tot 
gasontplo f f ingsgevaar ■■
N.B. vervangt publikatie P 182.

* CPR-17-1
* Concept CPR-17-2

* Concept CPR-17-3

* Concept CPR 18-1
Concept CPR 18-2
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CPfi ^1-^22.
COMMISSIE PREVENTIE VAN RAMPEN DOOR GEVAARLIJKE STOFFEN

VERSLAG van de verqaderinq van 18 September 1997
] (SZW, V2)Aanwezig;

fiaze '--n (SZW, seer)
(BIZA)

3 (V&W)
____ Z3 (VROM)
] (SZW, afd.WBJA voor agendapt.6)

f5T ] c

^0.2.e

Qpejyina
De voorzitter opent de vergadering en introduceert 

3 van de juridische afd. van SZW. ffo'z'.e.. 
verzocht om bij punt 6 van de agenda 
"Instellingsbeschikking CPR etc." de juridische aspekten 
nader toe te lichten. Besloten wordt om eerst punt 6 van 
de agenda te behandelen.

1.

] is

Instellinqsbeschikkinq van de CPR (voortoana) en status
CPR-richtlilnen
Als gevolg van de invoering van de nieuwe Wet 
Bestuursrecht (Awb) is de status van CPR-richtlijnen 
minder duidelijk geworden.

6.1 Situatie binnen SZW
Voor SZW kan niet langer worden gesteld dat deze 
richtlijnen worden gehanteerd als P-blad, omdat per 1 
juli 1997 de publikatie van P-bladen is gestaakt. Er 
worden bij SZW twee vormen van publikatie gehanteerd: 
beleidsregels en Al-bladen ("arbeidsomstandigheden 
inforroatie bladen").

6.2 Al-feiadeinL..
AI-bladen worden uitsluitend ter informatie uitgebracht.

6.3 Beleidsregels
De Awb verplicht niet tot het vaststellen van 
beleidsregels om een vaste gedragslijn te hanteren. 
Wanheer die gedragslijn echter niet in een beleidsregel 
is vervat, moet het bestuursorgaan bij het treffen van 
beschikkingen het bestaan van deze vaste gedragslijn 
(tegenover de rechter) steeds aannemelijk maken. 
SZW-Beleidsregels zijn vastgelegd bij besluit van de 
Staatssecretaris van SZW in samenhang met de 
totstandkoming van het ARBO-besluit en de ARBO-regeling. 
Zij zijn in de toelichting bij dit besluit als volgt 
gekarakteriseerd:
"Een beleidsregel is een bij besluit vastgestelde 
algemene regel, niet zijnde een algemeen verbindend 
voorschrift, owtrent de afweging van belangen, de 
vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke
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voorschriften bij het gebruik van een bevoegdheid van een 
bestuursorgaan."
"Deze beleidsregels zijn een bekendmaking van het 
ministecie van SZW ... en ... vecmelden de wijze waarop 
het ministerie van SZIV, door de Arbeidsinspectie in het 
kader van haar toezichthoudende taken en bevoegdheden uit 
hoofde van de ARBO-vet en de daarop rustende bepalingen, 
uitleg geeft aan een aantal wettelijke regels betreffende 
arbeidsomstandigheden."

"Het gestelde in de beleidsregels is ten aanzien van 
degene die verplicht is tot naleving van de betrokken 
wettelijke voorschriften niet bindend. Uitgangspunt is 
echter dat, wanneer conform het gestelde in deze 
beleidsregels wordt gehandeld, behoudens wanneer zich een 
uitzonderlijke situatie voordoet, er op vertrouwd mag 
worden dat de desbetreffende wettelijke regels in 
voldoende mate worden nageleefd. Indian de normadressaat 
op een andere gelijkwaardige of betere wijze aan de in 
hoofde genoemde wettelijke voorschriften kan voldoen, 
vindt deze beleidsregel geen toepassing"

Alhoewei CPR-richtlijnen in hun toepassing veel 
overeenkomst vertonen met beleidsregels lijkt het een 
onbegaanbare weg om te streven naar het uitbrengen van 
gemeenschappelijke besluiten van b.v. de betrokken 4 
Staatssecretarissen.

6.4 Gewenste "nieuwe" status van CPR-ricittliinen
* Richtlijnen zijn adviezen van de CPR
* Adviezen van de CPR zijn gebaseerd op het alara- 
beginsel
* CPR-richtlijnen binden de overheid niet, (het zijn - 
(slechts)- zwaarwegende adviezen.

6.5 Uitwerking in het “TEN GELEIPE" van richtliinen
De status van de richtlijnen moet blijken uit het "Ten 
geleide".
De_^_tanclaardtekst "Doel en funktie van richtliinen van de
CPR" komt daarmee te vervallen.
Het "Ten geleide" wordt niet ondertekend.
In het Ten geleide" komt dan te staan:
"De CPR is ingesteld om de ministers van SZW, VROM, BIZA, 
V&W.... te adviseren ten aanzien van de preventie van
rampen en het beperken van .......
Het voorliggende advies geeft richtlijnen voor 
(ONDERWERP, b.v. NHJ-koelinstallaties).
ALARA-tekst: .. Bij de totstandkoming van richtlijnen 
wordt invulling gegeven aan het ALARA~principe ....“

SECR De secretaris werkt het bovenstaande uit in een concept 
standaardtekst voor het "Ten geleide”.
Een nieuw.e_in5tellingsbeschikkina van de CPR 
* CPR wordt(is) ingesteld om de betrokken ministers te 
adviseren t.a.v......

6.6



* in de beschikking geen personen aanwijzen
* DG's kunnen aanwijzen wie voor hun Dir-Gen. in de CPR 
zitting heeft.
* SZW is penvoerder en wijst de voorzitter en de 
secretaris aan.
* Adviezen en rapporten van de CPR kunnen met instemming 
van de betrokken DG's worden gepubliceerd
* De CPR stelt een reglement op waarin de werkwijze wordt 
vastgeiegd.
De secretaris zal met hulp van fio.ze 

verwerken in concepten voor zowel de 
insteliingsbeschikking als het reglement.

SECR 1 e.e.a.

Mededelinqen en inoekomen stukken
De publikaties P-182 en V-27 van SZW zouden worden 
uitgebracht als CPR-richtlijnen. Het publikatieblad P-182 
"Gevarenzone-indeling met betrekking tot 
gasontstekingsgevaar" is echter uitgebracht door het NNI 
als Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 7910.
Het is nu niet meer zinvol om het voorlichtingsblad V-27 
over het gevaar van stofexplosies alsnog tot een 
richtlijn om te werken. SZW zal het blad als Al-blad doen 
publiceren.

2 .

(BIZA) zijn enige opmerkingen gefaxtVan msel C
bij het verslag van de vorige vergadering:
- herziening richtlijnen gebeurt niet systematisch
- de sub-cies zijn soms al aan het werk voordat de CPR op 
de hoogte is.
Deze onderwerpen zullen aan de orde komen bij het nieuwe 
concept reglement.

(

De secretaris reikt een kopie uit van het persbericht ter 
gelegenheid van de publikatie van het gele boek (hiermee 
wordt de publikatiedatum vastgeiegd).
De secretaris heeft een notitie ingediend t.b.v. 
agendapunt 5 
halfjaarverslag).
CPR-97-15 Drijvend brandstofstation t.b.v. aflevering in 
jachthavens.
joji [
wie bij VROM aan dit onderwerp aandacht besteed.
CPR-97-16 Projectvoorstel KIWA voor het opstellen van een 
concept CPR-9-1/5. Dit project is inmiddels gestart en 
wordt in september/oktober 1997 afgerond.
CPR-97-17 Concept halfjaarverslag. Wordt besproken onder 
agendapt.5
CPR-97-19 tekst "ALARA" (uit de nota van toelichting bij 
de wet Milieubeheer. Waar "milieu” staat moet in CPR- 
verband mede de veiligheid worden gelezen. Met deze 
aanvulling wordt de tekst overgenomen.

stand van zaken"(aanvulling op het concept

) zal bij DWO informeren (via 1 [ 7^)



CPR-97-20 Omgaan met EG-regels/normen• 
v&w wordt voor tankauto's betrokken bij CEN- 
ontwikkelingen jrDi:i j) . Nederland heeft hierbij 
de eigen eisen als Nederlandse eis weer ingevoerd 
(veiligheidsklep en noodstop). Voor tankwagens is het 
onderwerp dus goed gevolgd.
CEN-eisen zijn dwingend. Door CEN-behandelde onderwerpen 
zijn moeilijk te be’invloeden!
CEN eisen aan explosieven; daarin is door VROM TNO 
"ingezet". In de CEN-cie voor NH3-koelinstallaties wordt 
door het RIVM deelgenomen.
Het onderwerp heeft een duidelijke samenhang met een 
eventuele systematische evaluatie van CPR-richtlijnen. 
VROM zal (via NNI) een overzicht opvragen van relevante 
ontwikkelingen.

i_j

Evaluatie van CPR-richtliinen
De CPR onderkent het nut van een systematische evaluatie 
van CPR-richtlijnen. Hiervoor zijn gegevens uit het veld 
(“uit de markt") nodig. De CPR heeft daartoe zelf 
onvoldoende mogelijkheden.
De vergadering besluit om een project te doen realiseren 
door een extern bureau: een "quick scan" of een 
discussiedag met betrokken branches?

- welke richtlijnen zijn nog up-to-date?
- is er aanleiding om een herziening te starten?
- handreiking m.b.t. urgentie en oravang van 
benodigde herziening
- advies voor vervolgakties.

Geschatte kosten fl. 120.000,- ex BTW
SZW en VROM geven aan dat een bijdrage van fl. 30.000,- 
haalbaar is. BIZA en V&W gaan dit nog na.
Ingeschat moet worden van welk bureau de verstandigste 
aanpak te verwachten is.
De secretaris wordt verzocht om een concept projectplan 
op te stellen.

ALLEN

SECR

vaststellen van de agenda
Afgezien van de voorafgaande behandeling van agendapunt 
6, wordt de agenda ongewijzigd vastqesteld.
verslao voriae veraaderino
Opmerkingen vanfo^ 
agendapunt 2.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
AktieDuntenlUsti

Externe afstanden voor CPR-13 zijn nog in bewerking. 
Voor CPR 17 zijn deze vastgesteld, maar nog niet 
gepubliceerd. Punt blijft staan.
Acceptatieprocedure brandblussystemen. Heeft lage 
prioriteit. De binnenaanval was vervallen, maar is 
nu weer opgenomen, echter moet het bevoegd gezag 
beslissen of deze wordt toegepast. Gezien geringe 
voortgang punt afvoeren.
P-182 en V-27 worden niet omgezet tot CPR-richtlijn. 
Punt vervalt.

4 .
]: reeds besproken bij

1.

2.

3.
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ALARA-tekst is ontvangen. Punt vervalt.
Evaluatie van een onderzoek ongevalsrapportage. Het 
einddoel zou een instituut als de "Ongevallenraad“ 
kunnen zijn (een onafhankeiijk instrument.
In eerste instantie zal BIZA een voorzet maken: een 
verkennende notitie over de terreinen waar reeds 
enige vorm van gestructureerd ongevalsonderzoek 
plaats vindt. Punt aanpassen.
Herziening CPR 7. Punt blijft staan.
Commentaar instellingsbeschikking. Al besproken.
Punt vervalt.
Standaard CPR-publikatie. Jaren geleden heeft de 
secretaris al zo'n tekst opgesteld. In de praktijk 
blijkt het niet te werken - op enkeie standaard 
tekstblokken na. Besloten wordt om het punt telaten 
vervallen.
Lange-tennijn effecten. Voorlopig lage prioriteit. 
Komt evt. aan de orde na gebleken knelpunt in CPR- 
RE. Punt vervalt, maar 
na of het probleem wordt onderschat.
Aandacht CPR voor vergaderstukken RIB. Punt vervalt. 
Motie iio.2.e_ 1. Er loopt een onderzoek naar 
brandafstanden. V66r 21/10/97 gaat een brief naar de 
Kamer en wordt door VROM een circulaire uitgebracht 
o.a. inhoudende de resultaten van een RIVM- 
onderzoek.
Afschaffen K-klassen. Punt staat op de agenda, koint 
echter vandaag niet aan de orde. Opvoeren op agenda 
van de volgende vergadering. Punt blijft staan.

4 .
5.

ffgZel

6.
7 .

8 .

9 .
} gaat nog bij r )

10.
11.

H] zendt stukken op. Punt blijft staan.
12.

Stand van zaken. Halfiaarverslaa (CPR-97-17^
Behoudens enig nog door VROM in te dienen commentaar kan 
het halfjaarverslag worden gepubliceerd.

Gele/rode/oroene boek fvOQrtaanq)
Groene boek;

7 .
- voorlopig is er geen budget beschikbaar, 
CPR-RE moet eerst specificeren waarvoor 
geld nodig is en waarom.
- lange termijn effecten hebben een lage 
prioriteit.
- tweede druk ligt bij de drukker.
- CPR-RE is voorzichtig gestart met een 
rapport over het uitvoeren van een risico- 
analyse. Dit had tevoren aan CPR moeten 
worden voorgelegd, echter alle ministeries 
zijn ruimschoots in deze subcie 
vertegenwoordigd.

Rode boek; 
Paarse boek:

Afschaffen van K-klassen; afstemmen ADR/WMS
Dit onderwerp wordt doorgeschoven naar de volgende
vergadering.

Rondvraaa en datum volgende vergadering
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TNO probeert een opdracht bij EU te verwerven: "korte 
termijn toxische effecten van een ongeval". Hiervoor 
wordt medefinanciering gevraagd (f1.70.000,-/jaar). Aan 
de ministeries wordt verzocht om binnen drie weken een 
reaktie te geven (fl.17.500,- elk).
De voigende vergadering wordt gehouden op donderdag 8 
januari 1998, bij SZW in zaal , aanvang 15.00 uur.

Sluitinq
♦★♦♦★♦★♦★A*****************
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AKTIEPUNTBNL I J S T VAN

1. 10/05/96 VROM Externe afstanden t.b.v. CPR-13 en 
CPR-17; circulaire met externe 
afstanden in voorbereiding.
Verkennende notitie over reeds 
gestructureerd ongevalsonderzoek.
Nagaan of herziening CPR-7 
(springstoffen) m.b.v. Defensie kan 
worden opgestart.

17/09/962 . BIZA

3. 17/09/96 VROM

Toezenden gegevens over afhandeling
motie°^r~

4. 26/03/97 VROM
. Kamerbrief/circulaire.

5. 26/03/97 ALLEN Achterban toetsen over afschaffen K- 
klassen en afstemmen ADR/WMS

6. 18/09/97 SECR Concepttekst voor "Ten geleide".
Conceptteksten voor CPR-reglement en 
CPR-instellingsbeschikking-
Nagaan of en zo ja door wie bij 
VROM/DWO aandacht wordt besteed aan 
drijvende brandstofstations. (via 
secr.subcie Opslag vloeib. 
aardolieprodn. ^5s:e 
dir.Bodem).

7. 18/09/97 SECR

8. 18/09/97 VROM

} C ZJ van

9. 18/09/97 VROM Overzicht relevante normalisatie- 
ontwikkelingen in EU.

10. 18/09/97 ALLEN Nagaan of middelen beschikbaar kunnen 
komen voor evaluatie richtlijnen. 
{fl.30.000,- ex BTW per ministerie).
Concept projektplan voor evaluatie 
CPR-richtlijnen.

11. 18/09/97 SECR

★ ★★★★♦★★★★★★★★★★♦♦★★★★★it
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CPR 98-0_Z
COMMISSIE PREVENTIE VAN RAMPEN DOOR GEVAARLIJKE STOFFEN

VERSLAG van de vergaderino van 6 ianuari 1998
] (SZW, vz)Aanwezig; jifri'

1 (SZW, seer)
(biza)

fiBT
floTe

IT] (v&w)
•~n {VROM)

(BIZA, voor agendapunt 7) 
13 (SZW, voor agendapt.4}

1^

ffiss-

Ooenlniq
De voorzitter opent de vergadering en heet in het 
bijzonder de gasten welkom die de vergadering bijwonen 
voor agendapunt 4 gi_.o.^e' ■ •

] van VROM).

1.

' ,1 van SZW) en agendapunt J

Mededelinqen en inoekomen stukken
Na de toezending van de agenda zijn nog ingekomen:
CPR-97-28/29 Brief over motie + circulaire CPR 15.

E.e.a. heeft betrekking op een deel van de op- en 
overslagbedrijven (stuwadoorsbedrijven in het 
Rotterdamse). Van de CPR worden hierin geen verdere 
aktiviteiten verlangd.

CPR-98-01 Brief RIMH Oost: richtlijnen bulkopslag 
chemicaliSn in (bovengrondse) tanks.

2^

Vaststellen van de agenda
Aan de agenda wordt toegevoegd punt 6a - bespreking van 
CPR-98-01.

Korte toelJLchtinq oo Eurooese richtliinen voor
drukhouders (consequenties en tiidoad)
h02e

hoofdpunten van de EG-richtlijn voor drukhouders 
(nieuwbouw), de komende EG-richtlijn voor het 
gebruiksregime van drukhouders en de komende EG-richtlijn 
voor transportabele drukapparatuur voor gevaarlijke 
stoffen. Voor uitgebreidere informatie wordt hier 
verwezen naar CPR-98-03.

] geeft een samenvatting van de

Verslaq vorioe vergadering fCPR-97-22>
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Aktlejauntenl list;
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Externe afstanden voor CPR-13 zijn nog in bewerking. 
Voor CPR 17 zijn deze vastgesteld, maar nog niet 
gepubliceerd. Punt blijft staan.
Onderzoek, rapportage en evaluatie van ongevallen. 
Het door BIZA opgestelde discussiestuk (CPR-97-24) 
staat bij pt.7 op de agenda. Punt vervalt.
Herziening CPR 7. Defensie is ervoor. Defensie moet 
het geheel entameren en zai eventueel middelen 
moeten fourneren om een bijdrage van TNO te 
verkrijgen.
De secretaris zal in overleg met gCzi 
brief aan Defensie zenden.Punt blijft staan.
Motie 1
Punt vervalt.
Afschaffen K-klassen. Er zijn natuurlijk drie 
mogelijkheden: K-klassen of WMS-klassen hanteren 
resp. geen klassen aangeven maar vlampunten 
vermelden.
De secretaris zal in overleg met 
voorstel formuleren ter behandeling in de volgenda, 
vergadering. Punt blijft staan.
Tekst "Ten geleid€“is vastgesteld. Punt vervalt. 
Concepttekst instellingsbeschikking werd toegezonden 
(CPR-97-25) en staat op de agenda.
Op de aktiepuntenlijst blijft staan de concepttekst 
voor het CPR-reglement.
Drijvende brandstofstations. Er is een brief van 
KIWA dd 14/04/97. Punt blijft staan.
NNI kan een overzicht leveren van normalisatie- 
ontwikkelingen in de EU. Er zijn ca. 300 werkgroepen 
aktief, waarvan ca. 100 relevant voor CPR. VROM 
vraagt gegevens op. Punt blijft staan.

VROM/BIZA/V&W kunnen elk fl. 30.000,- incl.BTW 
leveren voor een evaluatie van richtlijnen die leidt 
tot een systeem waarmee kan worden aangegeven welke 
richtlijnen nog up-to-date zijn of er aanleiding is 
om een herziening te starten, hoe urgent en hoe 
omvangrijk zo'n herziening moet worden uitgevoerd en 
welke eventuele vervolgakties moeten worden 
ondernomen.
S2W (de secretaris) maakt hiertoe een
projectvoorstel. Het punt blijft in deze vorm staan.

1.

2 .

3.

} ^—I eenSECR
Stukken zijn ontvangen (CPR-97-29).4 .

5 .

JECR ] een

6.
7 .SECR

SECR
8.VROM
9.VROM

10/11.

SZW/SECR

Stand van zaken. Concept halfiaarverslaa 1997-2
(CPR-97-22^
In de tekst moeten de volgende correcties worden 
aangebracht;
1.3 en 2.5 Het 
boek.
1.8 Er moet een keuze worden gemaakt tussen

- hanteren van de K-klassen
- de indeling van de WMS
- een andere (pragmatische) indeling naar vlampunt.
!23 1

L.

blauwe" boek moet zijn: het "paarse

en
VROM/SZW ] en secretaris zullen hiertoe een
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gezamenlijk discussiestuk indienen.

2.2 Laatste alinea: toeveoegen: BIZA en V&W.
2.6 De tweede maal "CPR 17-2" moet zijn ”CPR 17-3". 
CPR 12E, CPR 3 en CPR 3E zijn gepubliceerd.
Met deze correcties kan het halfjaarverslag worden 
gepubliceerd.

6 .a Richtliin opslaa chemicaJJLe.o._
(brief RIMH Dost, CPR-98-01)
Opslag van chemicalien in tanks vindt op grote schaal en 
in grote diversiteit plaats. Het is te voorzien dat het 
opstellen van een CPR-richtlijn voor deze toepassing zeer 
tijdrovend en arbeidsintensief zal zijn.
Alvorens hieraan te beginnen wil VROM enige 
inventarisatie uitvoeren (o.a. bij IPO) om te komen tot 
een goede definitie van de probleraatiek en een inzicht in 
het nut van een richtlijn voor deze toepassing. Hoeveel 
winst is.er t.o.v. de huidige benadering waarbij zoveel^ 
mogelijk gebruik wordt gemaakt van bestaande richtlijnen 
voor gelijksoortige toepassingen.
VROM zal een (concept)antwoord op de brief van RIMH Oost 
opstellen. (N.B. de antwoordbrief werd op 19/01/98 
verzonden - zie CPR-98-03).

VROM

VROM

Onaevalsonderzoek fCPR-97-25^
Toelichting mze 
Ongevalsonderzoek is per sector heel divers geregeld. In 
de notitie van BIZA worden als belangrijkste knelpunten 
aangegeven;

I (BIZA):

sectorale benadering 
onvoldoende onafhankelijk 
gebrekkige follow-up

In de MvT bij de instelling van de TOR (de Transport- 
Ongevallen-Raad) wordt bovendien benadrukt dat de 
kwaliteit van het onderzoek wordt bevorderd door de
permanente beschikbaarheid van een organisatie die het 
onderzoek leidt.
Voor de leden van de CPR zijn de genoemde knelpunten goed 
herkenbaar. Ervaring leert dat het onderzoek van zware 
dngevallen met gevaarlijke stoffen ongecodrdineerd wordt 
uitgevoerd, Dat het lerend vermogen van zulk onderzoek 
gering is, dat naderhand blijkt dat aanbevelingen niet of 
onvolledig zijn uitgevoerd. Achteraf rijst dan de vraag 
of de betrokken ministeries een grotere rol hadden moeten 
spelen. De CPR is unaniem dat de huidige wijze van 
ongevalsonderzoek moet worden verbeterd.

De meest voor de hand liggende aanpak zou zijn ; het 
ombuigen van de TOR naar een "NOR" (Nationale Ongevallen 
Raad) . Daazrmee worden direct enige voorwaarden vervuld: 
een gezaghebbende voorzitter, een permanente en 
onafhankelijke organisatie.
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Aandacht en invulling moet nog worden gegeven op de
volgende punten:
* budget

De TOR is een dure instelling (ca. 25 FTE's) omdat 
de TOR als hoofdtaak heeft het inventariseren en 
evalueren van alle (dus niet uitsluitend de hele 
grote) transportongevallen en het uitbrengen van 
adviezen op grond van deze activiteiten. Het 
onderzoek van zware ongevallen is uiteraard een 
incidentele activiteit. Voor ieder incidenteel 
onderzoek van een zwaar ongeval moet de NOR een 
budget ter beschikking gesteld worden of staan.

* interdepartementaal
Als de TOR een NOR wordt, zullen ook andere 
departementen moeten bijdragen. De TOR hangt nu aan 
de minister van V&W, dat zou dan moeten worden 
gewijzigd in a) het kabinet (de minister president?) 
of b) een aantal betrokken ministers.

* omvang van het werkterrein van de NOR
Toe.te voegen; zware ongevallen met gevaarlijke 
stoffen, ongevallen die een zware aantasting van het 
milieu teweegbrengen en natuurrampen (zoals 
overstroming, aardbeving, bodemverzakking) (en 
eventueel kernrampen(?)).

* incidenteel karakter van "niet-transport-ongevallen" 
De aan de TOR toe te voegen activiteiten betreffen 
alleen zware ongevallen. Permanente verwerking van 
data (inventarisatie en statistisch onderzoek) is 
geen (belangrijk) aspect van de werkzaamheden.

* werkwijze
In principe kan de NOR de normale werkzaamheden van 
de TOR voortzetten; alleen bij onderzoek van een 
ander zwaar ongeval kan dit door de NOR als "ad hoc 
activiteit" worden behandeld, zo nodig door het 
formeren van een ad hoc commissie om de eventueel 
benodigde specialistische kennis in te brengen.

* bevoegdheden
De NOR zal vrije toegang moeten hebben tot gegevens 
waarover de betrokken overheidsdiensten beschikken 
of die door activiteiten van deze diensten 
beschikbaar (kunnen) komen. De NOR moet 
onderzoeksactiviteiten van deze diensten kunnen 
entameren en coordineren. Ook moet de NOR de 
diepgang van het onderzoek - eventueel door externe 
deskundigen - kunnen aangeven (binnen zekere 
budgettaire grenzen).

* onafhankelijkheid, aansturing en rapportage 
Binnen aan te geven budgettaire grenzen moet de NOR 
geheel onafhankelijk zijn in de uitvoering en 
evaluatie van het onderzoek. Het initiatief voor het 
inschakelen van de NOR dient bij het kabinet te 
liggen. Rapportage van het onderzoek eveneens aan 
het kabinet. Het kabinet moet bepalen of het rapport 
(geheel of gedeeltelijk) kan worden gepubliceerd.

* follow-up
De rapportage van een onderzoek door de NOR zal mede
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gericht zijn op het voorkomen resp. de beperking van 
de omvang en de gevolgen van eventuele soortgelijke 
ongevallen. De op grond van (de aanbevelingen in) de 
rapportage of op andere gronden te treffen 
maatregelen en de controie op de uitvoering daarvan 
ligt bij de betrokken ministeries.

De leden van de CPR zullen hun DG sonderen over hun 
instenuning met het streven naar het ombuigen van de TOR 
naar een NOR. 
staan,
begeleidend schrijven waarmee een direct overleg van de 
betrokken DG's kan worden geentameerd.

BIZA/SECR De begeleidende brief wordt door
secretaris opgesteld en voor instenuning aan de leden van 
de CPR gezonden.

N.B. Vooruitlopend op het opstellen van deze brief zal bij de 
toezendirvg van het verslag worden gevraagd om eventueel ^ 
conunentaar op deze paragraaf van het verslag.

ALLEN
Indien de DG's hier positief tegenover 

zal de CPR hen de notitie van BIZA zenden met een

"^"1 en de

Concept Insteilinasbeschikkinq CPR (CPR-97-25)
De secretaris licht toe, dat het archaische taalgebruik 
ontstaat doordat bij opvolgende wijzigingen van dit 
besluit steeds zo veel mogelijk gebruik is gemaakt van de 
tekst van het oorspronkelijke besluit. Minimale 
tekstwijzigingen schijnen de vaststelling van een nieuw 
besluit te bespoedigen.
Nog aan te brengen correcties;

In pt.2. schrappen; "op de arbeidsplaats of voor 
mens en milieu"
De eerste zin in pt.3 wordt: "De voorzitter, de 
leden, de plaatsvervangende leden en de secretaris 
van de Commissie worden aangewezen door .." 
gevolgd door een opsomming van de Directeuren- 
Generaal met de opmerking dat de DG van SZW de 
voorzitter{tevens lid) en de secretaris aanwijst.

De aldus aangepaste tekst wordt naar de juridische 
afdeling van SZW gestuurd met het verzoek de afhandeling 
over te nemen.

S-.

SECR

Rondvraaq en datum volqen<le_veraaderinq 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
De twee volgende vergaderingen worden gehouden bij SZW in 
zaal 2.15 op:

woensdag 25 maart 1998. aanvana 15.00 uur en op
woensdag 10 iuni 1998. aanvana 9,00 uur.

IQ-v
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L I J S T VAN AKTIEPUNTEN
1. 10/05/96 Externe afstanden t.b.v. CPR-13 en 

CPR-17; circulaire met externe 
afstanden in voorbereiding.

VROM

2. 17/09/96 Nagaan of herziening CPR-7 
(springstoffen) m.b.v. Defensie kan 
worden opgestart.

VROM
+SECR

26/03/973. Achterban toetsen over afschaffen 
K-klassen en afstemmen ADR/WMS

VROM
+SECR

4. 18/09/97 Concepttekst CPR-reglement.SECR
18/09/97 Nagaan of en zo ja door wie bij 

VROM/DWO aandacht wordt besteed aan 
drijvende brandstofstations. (via 
secr.subcie Opslag vloeib. 
aardolieprodn. a'Q? 
dir.Bodem).
Overzicht relevante normalisatie- 
ontwikkelingen in EU.(Zie ook verslag 
CPR-98-02)

5 . VROM

] van*

6. 18/09/97 VROM

7. 08/01/98 SECR Opstelien projectvoorstel voor 
evaluatie richtlijnen.
(fl.30.000,- ex BTW per ministerie).
Inventarisatie problematiek bij 
opslag chemicalien in tanks. 
Uitspraak over nut en prioriteit van 
desbetreffende richtlijn.

8. 08/01/98 VROM

9. 08/01/98 ALLEN Sonderen betrokken DG's t.a.v. 
instellen NOR.

10. 08/01/98 BIZA/SECR Begeleidende brief bij toezending
NOR-notitie aan DG's 
en secretaris).
Toezenden concept herziening 
instellingsbeschikking aan WBJA

ED

11. 08/01/98 SECR
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CPR 98-12
COWMISSIE PREVENTIE VAN RAMPEN DOOR GEVAARLIJKE STOFFEN

ALGEMEEN1 .

wiiziqi,nq Instellinasbeschikkiaq CPR
Een concept gewijzigde instellingsbeschikking van de CPR 
is naar de juridische afdeling van SZW gezonden met het 
verzoek deze te doen vaststeilen. Na goedkeuring en 
vaststelling van de neiuwe beschikking zal een nieuw 
regletnent worden opgesteld dat aan de betrokken DG's 
wordt voorgelegd ter goedkeuring.
Standaardteksten in CPR-richtliinen)

1. 1

L.2

Het stantlaard-teksten zijn opgesteld voor het "Ten 
geleide" en het hoofdstuk "Wetgeving ■ .
In het "Ten geleide" wordt nu aangegeven dat in het 
algemeen wordt uitgegaan van het ALARA-principe.
Herzieninq van het Gele, Rode en Groene Boek.1.3
Het qroene boek (tweede druk^
De herziening van het groene boek wordt in eigen beheer 
uitgevoerd door de sub-commissie "Risico-Evaluatie“. 
Enige onderdelen moeten door een extern bureau worden 
uitgevoerd. De middelen hiervoor zijn binnen het budget 
1998 nog niet toegewezen.
In de sub-commissie "Risico-evaluatie" wordt gewerkt aan 
het paarse boek over de uitvoering van risico-analyses.

Qnqevalsonderzoek1.4
De CPR wendt zich tot de betrokken DG's met het verzoek 
tot instenuning met het opstellen van een advies ten 
aanzien van gecoordineerd ongevalsonderzoek. Een notitie 
van BIZA heeft hier als uitgangspunt gediend.

Nieuwe sub-commissie "Explosieve stoffen"
De herziening en uitbreiding van de richtlijn CPR-7 
"Opslag van springstoffen" kan niet worden uitgevoerd 
zonder de inbreng van de expertise van PML-TNO. De CPR 
onderzoekt of bij Defensie hiertoe middelen kunnen worden 
gevonden.

1.5

Explosieveiliqheid
Het SZW-voorlichtingsblad V 27 "Stofontploffingen

1.6

wordt
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toegevoegd aan de Nederlandse Prasktijkrichtlijn NPR 7910 
dat de voortzetting is van het Publikatieblad P 182 
"Gevarenzone-indeling met betrekking tot
gasontploffingsgevaar". Beide documenten zijn overwegend 
gericht op zonering.

Harmonisatie bouwreQeloevina
Stand van zaken als in halfjaarverslag 1997-2:
"Op grond van art.5 Woningwet vindt een harmonisatie van 
de bouwregelgeving plaats. Door vrom is aan TNO een 
opdracht verleend voor een analyse van CPR-richtiijnen 
ter uitvoering van dit art. van de Woningwet. De 
eindrapportage is door TNO in december ingediend.
Het onderwerp komt in de CPR nog aan de orde.
De koppeling aan het Bouwbesluit Tweede Fase lijkt 
ingrijpende gevolgen te hebben voor de opzet en de 
uitwerking van CPR-richtlijnen".

1.7

1.8 Afschaffen K-klassen
Bij de CPR is een voorstel ingediend voor het hanteren 
van een klasse-indeling van gevaarlijke stoffen, die 
overeenkomt met de indeling in de Wet Milieugevaarlijke 
Stoffen en die vrijwel overeenkomt met de gebruikelijke 
K-klassen-indeling.
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SU8-C0WMISS1ES en WERKGROEf_KM2 .

2.1 Oroanische peroxiden.
De tweede druk van de richtiijnen CPR 3 en 3E "Opslag van 
organische peroxiden" is gepubliceerd. De sub-coiranissie 
is thans niet meer actief.

Verpakte oevaarijike stoffen.
Het opstellen van richtiijnen voor de opslag van 
chemicalien in tanks, de opslag van gassen in flessen en 
de opslag van extreem toxische stoffen is ook in deze 
verslagperiode nog niet ter hand genomen.
De een eerste concept- herziening van CPR 15-1 (opslag 
tot 10 ton) wordt op 19/03 in de sub-cie besproken.
Door BIZA, SZW, V&W en VROM wordt het beleid ten aanzien 
van de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen bij 
stuwadoorsbedrijven (transportbedrijven) en op 
emplacementen nader uitgewerkt in een AMvB. Het voornemen 
bestaat om betreffende richtiijnen in de serie CPR 15 uit 
te brengen.

2.2

2.3 Propaan.
De richtlijn CPR-11-6 "Propaan. Vulinrichtingen van 
spuitbussen..." is gepubliceerd.
De sub-coiiunissie start nu met de herziening van de 
richtiijnen voor de opslag van propaan; CPR-11-2 (tot 5 
m') en CPR-11-3 (tot 150 m') en de richtlijn voor LPG- 
tankwagens (CPR 8-2).

2 - 4 Opslag vloeibare aardolieprodukten.
De concept tweede druk van de richtlijn CPR 9-6 
"Vloeibare aardolieprodukten; buitenopslag tot 150 m’ van 
brandbare vloeistoffen met een vlampunt van 55 tot 100"C 
in bovengrondse tanks” is gepubliceerd.
Het uitbesteden van de herziening en samenvoeging van de 
richtiijnen CPR 9-1 "Vloeibare aardolieprodukten; opslag 
in ondergrondse stalen tanks en afleverinstallaties voor 
motorbrandstof" en CPR 9-5 "Vloeibare aardolieprodukten; 
opslag in ondergrondse kunststof tanks" is geen succes 
geworden. Een werkgroep uit de sub-cie heeft de taak nu 
op zich genomen. Een eerste concept ter behandeling in de 
plenaire sub-cie is vrijwel gereed.
De sub-cie is thans op zoek naar aanvullende expertise om 
te kunnen starten met de herziening van de (aanzienlijk 
verouderde) richtiijnen CPR 9-2 en CPR 9-3 voor de 
grootschalige opslag van aardolieprodukten.
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Risico-evaluatie.2.5

boek (hetTen behoeve van de herziening van het "groene 
schadeboek) werkt de sub-commissie zelf aan een beperkte 
herziening.
Voor de implementatie van de SEVESO II richtlijn wordt 
langdurig medewerking verleend bij het opstellen van het 
Handboek t.b.v. het VR (het Veiligheidsrapport dat in de 
plaats komt van het externe veiligheidsrapport, het 
arbeidsveiligheids- en het brandveiligheidsrapport.
De sub-commissie heeft de werkzaamheden aan het paarse 
boek (een rapport t.b.v. de uitvoering van risico- 
analyses) ter hand genomen. Een concept wordt uitgewerkt 
door het RIVM jtoie ' ' ~ ~ ~i) .

2.6 CNG (gecomprimeerd aardqasK
De (eerste druk van de) richtlijn CPR 17-1 
(Buiteninstallaties voor aflevering) is gepubliceerd. *• 
De richtlijn CPR 17-2 (Voertuigstalling en -werkplaats) 
is naar de Sdu gezonden voor publikatie als concept 
richtlijn t.b.v. de externe kritiekronde.
In de sub-cie wordt de laatste hand gelegd aan de 
richtlijn CPR 17-3 voor inpandige aflevering.

2.7 Anwnoniak.
De richtlijn CPR 13 is gesplitst in twee delen:
CPR 13-1 "Ammoniak; opslag en verlading 
CPR 13-1 "Ammoniak; toepassing als koudemiddel voor 
koelinstallaties en warmtepompen".
De concept derde druk van CPR 13-1 is gepubliceerd.
De concept derde druk van CPR 13-2 is naar de Sdu 
gezonden voor publikatie t.b.v. de externe kritiekronde. 
De richtlijn voor intree-keuring van koelinstallaties, 
die v66r november 1988 zijn gebouwd, is opgenomen in CPR 
13-2.

en

2.8 Overioe sub-commissies en werkoroepen.
De overige sub-commissies en werkgroepen zijn in de 
verslagperiode niet actief geweest.
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PIIBLIKATIES3.

Nieuwe publikaties
In de verslagperiode zijn gepubiiceerd: 
Halfjaarversiag 1997-2

3 . 1

"Opslag van organische peroxiden"
"Storage of organic peroxides"
"Opslag vloeibare aardolieprodukten, 
(bovengronds, tot 150 m')

Tweede druk CPR 3
2nd ed. CPR 3E

* Concept 2e dr CPR 9-6

"Propaan; vulstations voor 
spuitbussen met propaan, butaan en 
dimethyl-ether als drijfgas"

Ammoniak; opslag en verlading*'

* Eerste druk CPR 11-6

* Concept derxle druk CPR 13-1
"Gecomprimeerd Aardgas (CNG); 
afleverstations voor motorvoertuigen

* Eerste druk CPR-17-1

Gereed voor oublikatie
In de verslagperiode is voor publikatie naar de Sdu 
gezonden;

* Concept derde druk CPR 13-2

3.2

"Ammoniak; toepassing als 
koudemiddel voor 
koelinstallaties en 
warmtepompen"

In ambteliike kritiekronde
Er zijn thans geen richtlijnen in de ambtelijke 
kritiekronde.

3.3

In voorbereidina
In sub-commissies wordt thans gewerkt aan:

3.4

* Concept herziening CPR 8-2 "LPG-tankwagen”
* Concept zesde druk CPR 9-1 gecombineerd met CPR 9-5

"Opslag vloeibare aardolie-produkten in 
stalen of kunststof tanks en aflever- 
installaties voor motorbrandstoffen"

* Concept tweede druk CPR 9-2 "Opslag vloeibare aardolie
produkten (kleine installaties)

* concept tweede druk CPR 9-3 "Opslag vloeibare aardolie
produkten (grote installaties)"
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Propaan; opslag tot 5 m " 
Propaan; opslag tot 150 m

* Concept tweede druk CPR 11-2
' ..♦ Concept tweede druk CPR 11-3

♦ Concept derde druk CPR 15-1 Gevaarlijke stoffen in 
emballage (opslag tot 10 ton)"

* Concept CPR 17-3 "Gecomprimeerd aardgas (CNG); inpandige
aflevering aan motorvoertuigen"
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LUST VAN CPR-PUBLIKATIES. die verkrijgbaar zijn bij4.

de Sdu -boekwinkel, Christoffel Plantijnstraat 2, Den 
Haag
en bij
Sdu Servicecentrum Uitgeverijen Afdeling Verkoop 
Publikaties Arbeidsinspectie van de Sdu Uitgeverij 
Christoffel Plant!jnstraat, K 2301 
Postbus 20014, 2500 EA Den Haag. EleD CU □

Per ianuari 1998
Nitraathoudende Meststoffen; Vervoer en opslag. 
Vierde druk 1992.

CPR 1

Nitrate-containing fertilisers; transport an(i» 
storage. Third ed. 1982.
Model voor risico-evaluatievan opslag van 
gevaarlijke stoffen, vloeistoffen en gassen. 
Eerste druk 1982.

(CPR IE)

CPR 2

Organische peroxiden; Opslag. 
Tweede druk 1997.

CPR 3

Storage of organic peroxides. 
Second ed. 1997.

CPR 3E

Experinienten met chloor; rapporten 
Eerste druk 1979, herdruk 1983.
Vloeibare zuurstof; opslag van 0,45 tot 100 m'. 
Eerste druk 1983.

CPR 4

CPR 5

Vloeibare zwaveldioxide. 
Eerste druk 1983.

CPR 6

CPR 7 De bewaring van springstoffen en 
ontstekingsmiddelen. Eerste druk 1983.

CPR 8-1 Autogas (LPG) 
Vierde druk 1994:

CPR 8-IS 
Suppl.

Autogas (LPG) 
Supplement 1994.

CPR 8-2 LPG-tankwagens. 
Eerste druk 1985.
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CPR 8-3 Distributiedepots voor LPG {Butaan, Propaan en 
hun mengsels). Eerste druk 1991.
LPG Distribution depots.
First ed. 1991

CPR 8-3E

Vloeibare aardolieprodukten; Ondergrondse 
opslag in stalen tanks en afleverinstallaties 
voor motorbrandstof. Opslag in 
grondwaterbeschermingsgebieden.
Vijfde druk 1993.

CPR 9-1

Vloeibare aardolieprodukten; Bovengrondse 
opslag in kleine installaties.
Eerste druk 1985.

CPR 9-2

Vloeibare aardolieprodukten; Bovengrondse 
opslag in grote installaties.
Eerste druk 1984.

CPR 9-3

CPR 9-4 Vervallen.
Vloeibare aardolieprodukten; ondergrondse 
opslag van vloeibare aardolieprodukten in 
kunststof tanks,
Eerste druk 1993.

CPR 9-5

Vloeibare aardolieprodukten; buiten-opslag tot 
150 m' van brandbare vloeistoffen met een 
vlampunt van 55 tot 100"C in bovengrondse tanks. 
Concept tweede druk 1998.
Chloor; opslag en gebruik.
Tweede druk 1983.

CPR 9-6

CPR 10

CPR 11-1 Propaan; Het gebruik van propaan op 
bouwterreinen.
Eerste druk 1984.
Propaan { 5 m' ); De opslag van propaan en 
butaan in stationaire bovengrondse reservoirs 
met een inhoud groter dan 0,15 m’ en ten hoogste 
5 m’.
Eerste druk 1986.

CPR 11-2

CPR 11-3 Propaan; De toepassing van propaan en butaan in 
stationaire reservoirs met een inhoud groter 
dan 5 m' en ten hoogste 150 m\ met uitzondering 
van LPG-stations, distributiedepots en 
fless3envulinrichtingen.
Eerste druk 1990.

CPR 11-4 Propaan; Toepassing in wegenbouwmachines en 
onkruidbestrijdingsmachines.
Eerste druk 1990.
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Propaan; Vulstations van butaan- en 
propaanflessen.
Eerste druk 1994.

CPR 11-5

Propaan; Vulstations voor spuitbussen met 
propaan, butaan en dimethyl-ether als drijfgas 
Eerste druk 1998

CPR 11-6

Methods for determining and processing 
probabilities.
Second ed. 1997.

CPR 12E

Ammoniak; Vervoer, opslag en toepassingen. 
Tweede druk 1988.

CPR 13

Ammoniak; opslag en verlading 
Concept derde druk 1998.
Methods for the calculation of physical effects 
Third edition 1997.

CPR 13-1

CPR 14E

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage. Opslag 
van vloeistoffen en vaste stoffen ( 0 tot 10 
ton) .
Tweede druk 1990.

CPR 15-1

Storage of packaged hazardous materials; 
Storage of liquids and solids (0-10 tons). 
(First ed. 1992)
Opslag gevaarlijke stoffen, chemische 
afvalstoffen en bestrijdingsmiddelen in 
emballage. Opslag van grote hoeveeiheden. 
Eerste druk 1991.

CPR 15-lE

CPR 15-2

CPR 15-2E Storage of packaged hazardous materials, 
chemical waste and pesticides (storage of large 
quantities)" (First ed.'91).
Opslag van bestrijdingsmiddelen in emballage; 
Opslag van meer dan 400 kg bestrijdingsmiddelen 
in distributiebedrijven en aanverwante 
bedrijven.
Eerste druk 1990.

CPR 15-3

CPR 15-3E Storage of packaged pesticides; Storage of 
pesticides in distribution and related 
enterprises (in excess of 400 kg).
Eerste druk 1992.

CPR 15 
Suppl.

Handboek brandbestrijdingssystemen. 
Eerste druk 1993
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Methoden voor hst bepalen van mogelijke schade 
aan mensen en goederen door het vrijkomen van 
gevaarlijke stoffen.
Eerste druk 1990.

CPR 16

Methods for the determination of possible 
damage to people and objects resulting from 
releases of hazardous materials.
Eerste druk 1992.

CPR 16E

Aardgasafleverstations voor motorvoertuigen. 
Eerste druk 1998.

CPR 17-1

Leidraad voor oliepijpleidingen. 
Eerste druk 1973.

OP 9

De opslag en. het vervoer van acrylnitril. 
Eerste druk 1970.

OP 12

De opslag en het gebruik van fosgeen. 
Eerste druk 1977.

OP 14
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CPR 98-16
PREVENTIE VAN RAMPEN DOOR GEVAARLIJKE STOFFEN

VERSLAG van de veraaderino van 25 maart 1998
:~~i (szw, vz)Aanwezig: i?S:£e 

}?o:2:s ] (SZW, seer)
(biza)jfoU

(Toz:!'

D (V&W)
'Zi (VROM)
H) (BIZA, voor agendapunt 8)

] C

Opening
De voorzitter opent de vergadering.

Mededelingen en inaekomen stukken ^ 
CPR-98-1^ Overhevelen bouwtechnische eisen (notitie van 
VROM). Wordt besproken onder agendapunt 8a.
CPR-98-15 Brief RIMH Oost met bijlage (brief Provincie 
Overijssel) met beroep op cie ex art.2.7 van CPR 15-2. 
Wordt besproken onder agendapunt 8b.

Vaststellen van de agenda
Aan de agenda wordt genoemde punten 8a en 8b toegevoegd.

Verslag vorige vergadering fCFR-98-Q2)
De op het verslag ontvangen schriftelijke correctie van 
BIZA (CPR-98-09) wordt overgenomen.
Biz.2 bij aktiepunt 10/11: BIZA wil de opdracht voor 
evaluatie van richtlijnen zo snel mogelijk geplaatst 
zien. Zo mogelijk in mei '98. Bij SZW wordt gezocht naar 
middelen uit herallocatie van de doelsubsidie aan NIA- 
TNO; die discussie moet voor de zomer zijn afgerond.
Met deze aantekeningen wordt jet verslag vastgesteld. 
Omdat s'ais
agendapunt 8, worden de aktiepunten uit het verslag 
hierna besproken.

] aanwezig is voor de bespreking van

Ondexzoek zware ongevallen (CPR-98-11^
Stand van taken;
BIZA heeft een notitie aan MT Brandweer gezonden. Er is 
een voorkeur voor een insteek via de dir.B. en R. Bij 
BIZA wordt gewerkt aan een concept advies aan de minister 
om de positie als veiligheidsdepartement te markeren. 
Hierin past o.a. een onafhankelijk ongevallenonderzoek.
Er is aangekondigd dat het stuk als een CPR-stuk zal 
terugkomen. Een link met de TOR wordt niet noodzakelijk
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geacht.
VRQM werkt aan eer> nota aan de DG
V&W inoet rekening houden met de aandachtsgebieden van 
verschillende DG's. De procedure kan daardoor wat 
stroever lopen.
De Wet TOR is geaccepteerd en gaat nu naar de Eerste 
Kamer. Voor het beoogde onderzoek van zware ongevallen 
met gevaarlijke stoffen is waarschijnlijk alleen de 
infrastructuur van de TOR nuttig. Bij samenloop met de 
TOR zijn veel problemen te verwachten.
S2W heeft de directeur Arbeidsomstandigheden gesondeerd. 
Naar verwachting zal SZW positief reageren.
De conciusie vqan de CPR is, dat juist nu, nu er op 
verschillende fronten over het onderwerp wordt 
gediscussieerd, het wenselijk is om op voldoende hoog 
niveau te melden dat in het overleg binnen de CPR de 
gedachten en de zorg van de vier betrokken departementen 
doorklinken ten aanzien van ongevalsonderzoek.
Dat de CPR meent dat er winst te behalen is door het ^ 
codrdineren van aktiviteiten. Dat de CPR wil voortgaan 
met het onderzoeken van de mogelijkheden hiertoe. Dat de 
CPR verzoekt om instemming met de voortgang van dit 
onderzoek.
Het verzoek kan dan worden gericht aan de DGOOV, de DG 
Goederenvervoer (of de SG van V&W), de DG Milieubeheer en 
de DG van de Arbeid.
BIZA maakt op korte termijn een conceptbrief, die voor 
instemming aan de CPR-leden wordt gefaxt.

BIZA

Verslaq vorioe veraaderino fvervolo^
Lijst van aktiepunten uit het verslag (CPR-98-02):

Externe afstanden. Circulaire VROM.
Voor CPR 13 is een circulaire uitgekomen. Voor CPR 
17 zijn afstanden vastgesteld (o.a. ten aanzien van 
brandoverslag), aan de circulaire wordt gewerkt. 
Zodra een circulaire uitkomt wordt een kopie aan de 
leden van de CPR gezonden. Aktiepunt afvoeren.
Nagaan of herziening van CPR-7 (springstoffen) kan 
worden gerealiseerd. Secretaris zal contact opnemen 

) van Defensie. Punt blijft staan. 
Afschaffen K-klassen. Staat als pt.7 op de agenda. 
Aktiepunt afvoeren.
Concepttekst CPR-reglement. Punt blijft staan. 
Drijvende brandstofstations. Krijgen aandacht in 
AMvB Jachthavens. Punt afvoeren.
Normalisatie in EU. Relevantie voor CPR-aktiviteiten 
is door de CPR zelf niet te bewaken. Elk departement 
moet dit voor zijn eigen terrein doen. De secretaris 
zal nog bij ire:s:i
"waakhondmethode". Punt afvoeren.
Projectvoorstel evaluatie CPR-richtlijnen. Punt 
blijft staan.
Inventarisatie van problematiek bij opslag 
chemicalien in tanks. Inspectie Milieuhygiene heeft

1.^
1.

2 .
met"!

3.
4 .
5.
6 .

1 ryn informeren naar een evt.
7.

8.
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dit opgepakt. Naar verwachting zal dit leiden tot 
het verzoek om een richtlijn uit te brengen. Punt 
a fvoeren.
Sonderen DG's t.a.v. TOR/NOR. Punt afvoeren. 
Begeleidende brief bij NOR-notitie. Zie agendapunt
8. Aktiepunt afvoeren.
Concept herziening insteilingsbeschikking is 
toegezonden. Punt afvoeren.

9 .
10 .

11.

Stand van zaken /CPR-98-12)
In de tekst moeten de volgende correcties worden 
aangebracht:
Blz.l, pt.1.3 2e en 3e zin vervangen door: "Enige 
onderdelen moeten wellicht door een extern bureau worden 
uitgevoerd.
Biz.4, pt.2.5 de 2e zin schrappen.

5^

Instellinasbeschikkina CPR (CPR-98-05^: opstellen nieuw^
reolement.
De instellingsbeschikking is ter afhandeling gezonden aan 
de juridische afdeling van SZW (WBJA).
Een concept reglement wordt opgesteld zodra de 
beschikking is vastgesteld.

L.

Afschaffen K-klassen ^CPR-96-Q8)
Het voorstel voor de klassen 0, 1, 2, 3 en 4 conform CPR- 
98-08 wordt overgenomen. In nieuwe uitgaven van CPR- 
richtlijnen worden de definities uit de tabel op biz.3 
van CPR-98-08 overgenomen.

Bouwkundioe eisen naar Bouwbesluit fase 2 {CPR-98-14)
De CPR neemt deel in de juridische werkgroep voor de 
"coordinatie voor het inpassen van de juridische 
vertaling naar het Bouwbesluit"
Voor SZW: '
Voor BIZA: tes"
Voor VROM: ~
V&W ziet af van deelname.
Uitgangspunt voor de inpassing moet zijn een goede 
definitie van de begrippen:

"bouwkundige eis" en
"bouwkundige constructie geen gebouw zijnde".

De definities moeten met gezond verstand worden 
geformuleerd, zodat er sprake is van zaken die door 
eenieder als "bouwkundig" worden ervaren!!
Het onderwerp wordt geagendeerd voor de volgende 
vergadering.

«—«■~] en jfsxi 3
U

y)

5ECR

Advies bii opslaa SERVO te Delden fCPR-98-153
CPR 15-2 is niet van toepassing. Echter gezien de 
algemene aspekten van het onderwerp (een evt. richtlijn

fib
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chemicaiisnopslag) is de CPR bereidvoor de "klGine bulk 

om met ondersteuning van hec RIVM en in samenspraak met 
vergunningverlener en het bedrijf te komen tot een 
vrijblijvend advies aan het bevoegd gezag. Voor SZW geldc 
dat slechts kan worden deeigenomen met instemming van de 
Arbeidsinspectie in de Regio.
De secretaris zal de intentie van de CPR melden aan de 
Regionale Inspectie Mi1ieuhygiene (is geschied per fax). 
Het initiatief voor het opstarten van de werkgroep ligt 
dan bij deze inspectie.
N.B. In de eerstkomende herziening van CPR 15-2 moet 
art.2.7 worden geschrapt!!

Rondvraag en datum voloende vexoadecina
Bij SZW wordt gewerkt aan een brief aan de majeure-
risico-bedrijven i.v.m. de milenniumproblematiek.
VROM bespreekt dit onderwerp met het bevoegd gezag en zal 
de uitkomst aan SZW melden.
Biza gaat na weike akties daar worden ondernomen en koppelt cfat terug. V&W heeft het probleem gelegd bij ^ 
Rijkswaterstaat en bij de Scheepvaartinspectie.
Voor de volgende vergadering is reeds een datum 
gereserveerd;
Woensdag 10 juni 1998, aanvang 9.00 uur bij SZW in zaal 
2.15.

/ROM
JIZA

15^ Slult.ing
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AKTIEPUNTENL I J S T VAN

17/09/96 SECR Nagaan of herziening CPR-7 
(springstoffen) m.b.v. Defensie kan 
worden opgestart.
Concepttekst CPR-reglement.
OpstGllen projectvoorstel voor 
evaiuatie richtlijnen.
(fl.30.000,- ex BTW per ministerie).
Concepttekst begeleidingsbrief bij 
nota ongevalsonderzoek.

1.

2. 18/09/97 SECR
3. 08/01/98 SECR

4. 25/03/98 BIZA

5. 25/03/98 SECR Agenderen: bouwkundige eisen in 
bouwbesluit 2e fase.

25/03/98 VROM/BIZA Terugkoppelen info naar SZW over
benadering millennium problematiek,

6 .
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CPR 99-08
COMMISSIE PREVENTIE VAN RAMPEN DOOR GEVAARLIJKE STOFFEN

VERSIAG van de verqadering van 18 februari 1999
Aanwezig: fio.'^.e 

fwj:e
1 (SZW, vz) 

] (SZW, seer)
iToTe ] (BZK)

] (TNO-PML) 
] (VROM)

02:e ] C
[fOXe

--- 1 (TNO-PML)
1 . Opening

De voorzitter opent de vergadering en verwe 1 lcoraf°^r"’ 
f ] I I en iTSTe ] van TNO-PML.

Toelichting bij TNO-PML-rapport "Noodzaak tot herziening 
van CPR-7"

2.
Het rapport is niet bij de CPR binnengekomen. Nu rondgezonden 
onder nr. CPR-99-06. Het rapoort wordt ter vergadering door
rrtrgien i—n [ ] toegelicht.
De CPR 7 schiet op een aantal punten duidelijk tekort:
- er is niet gerekend met de effecten van inslag van 
brokstukken en fragmenten, hittestraling of grondschok,
- veilige afstanden zijn niet gebaseerd op letselschade,
- thans Worden andere gevarenklassen gehanteerd (alleen massa- 
explosieve stoffen zijn beschouwd),
- er zijn geen criteria gehanteerd voor het vaststellen of 
verschillende constructie-vormen en -materialen gelijkwaardig 
zijn, en
- er zijn geen criteria aangedragen voor het bepalen van 
veilige afstanmden tot opslagen van 100 tot 500 kg.
Het rapport geeft aan waar aanvullende gegevens (of onderzoek) 
nodig zijn om invulling te geven van genoemde lacunes.
Enige inschatting is gegeven van het aantal opslagen.
Per jaar ca.500 aanvragen voor een milieuvergunning (350 
vuurwerk; 100 civiele toepassing - er is een grote 
diversiviteit).
Nieuwe ontwikkelingen: opslag van geconfiskeerd vuurwerk; 
opslag van afgedankte airbags. In 2004 zullen er 100.000 
auto's zijn voorzien van airbags.
Er is geen aandacht besteed aan de handling van springstoffen 
(dat zat niet in de opdracht van Defensie).
De CPR wil zich nog nader orienteren op de omvang van het 
gebruik van springstoffen en bp de prioriteit die aan de 
verschillende onderdelen van het rapport kan worden toegekend 
vanuit de optiek van handhaving.
Aktie secretaris: daartoe is voor de volgende vergadering {7
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aprii 1999, aanvang 15.00 uur bij SZW, zaal 2.15) iio.z.e 
uicgenodigd voor een gedachtenwisseling.
De uicvoering van alle door TNO voorgestelde werkzaamheden 
vergt ca. 3 jaar. TNO denlct dat in de interim-periode tot een 
nieuwe CPR 7 gereed is de huidige CPR 7 bij voorkeur niet meer 
gehanteerd moet worden. Per geval advisering door de Adviseur 
Miiieuvergunningen.
De voorzitter dankt de heren ! 
toelichting.

•Mededelingen en ingekomen stukken

3

□ voor nun] □ [

3.
Geen.

Vaststellen van de agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
4 .

Verslag vorige vergaderingen (CPR-98-31 en CPR-98-33)5.
CPR-93-31
De tweede aiinea van biz.2 wordt gewijzigd in: 
enige gevarenklassen van springstoffen onderscheiden. 
Zo zijn:

Thans worden

1.1 (massa-detonabel)
1-2 ( id., maar verpakt)
1.3 (hittestraling + drukeffect; in risico-analyses wordt

10% hiervan genomen voor de berekening van 
hittestraling)

1.4 (deflagrerend)
Met deze correctie wordt het verslag vastgesteld.
Aktiepunten uit het verslag:*11/11/98 SECR Agenderen TNO-PML-rapport 

Gedaan, punt afvoeren.
11/11/98 VROM Landelijke inventarisatie t.b.v. "kleine 

bulk"-opslag. Is waarschijnlijk al 
uitgevoerd. VROM gaat na. Punt blijft nog 
staan.

11/11/98 VROM VROM gaat na of INFOMIL nu de complete 
lijst tot zijn beschikking heeft.
Punt wordt afgevoerd.

11/11/98 VROM Maatregelen om wildgroei van propaan- 
toepassingen in te tomen.
Punt afvoeren.

Er zijn een aantal overwegingen aan te voeren waarom het niet 
doenlijk is om afgeronde richtlijnen of voorschriften voor 
allerhande toepassingen van propaan te geven:
- de diversiviteit van propaan-toepassingen is te groot
- veel toepassingen betreffen gevaarlijke handelingen
- de handhaafbaarheid van de beoogde regelingen is 
problematisch; een vergunningstelsel leent zich daar goed 
voor, maar dat is weer ongeschikt voor incidentele 
handelingen.
- voor het optreden in lokale situaties kan de CPR geen 
duidelijke criteria geven. Voorlopig wordt aangenomen dat de 
discretionaire bevoegdheid van de politie vanuit het oogpunt

1.

2.

3.

4 .
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van het handhaven van de openbare orde en veiligheid voldoende 
aangrijpingspunten biedt voor beheersing van risico's.
N.3. de opvatcing van da CPR t.a.v. de vele kleinschalige 
propaan-toepasslngen is op 19/02/99 gemeld in de Propaan- 
commissie. Deze meent dat het in ieder geval gehrenst is dat er 
iats wordt vastgelegd voor de aflevering van propaan met 
varplaatsbara afleverinstallaties: tank -f aflevarzuil in een 
staalconstructie ("skid-mounted"). Hiermee wordt afgeleverd 
bij tijdelijka vraag h.v. bij ballonvaart-evenementen.
Da Propaan-cie zal hiervoor een tekstvoorstel maken dat een 
addendum op een CPR-richtlijn zou kunnen vormen.

CPR-98-33
Het verslag van de vergadering van 09/12/98 wordt ongewijzigd 
vastgesteld.

Stand van zaken (CPR-99-*02)
De stand van zaken is vastgelegd in het concept 
halfjaarverslag 1998-2.
Aktie secretaris: het halfjaarverslag kan nu worden 
gepubliceerd.

Herziening groene boek 
TNO-PML is gestart met een herziening van het onderdeel 
explosie-effecten".

In CPR-RE wordt geinventariseerd welke onderdelen eveneens 
door externen rooeten worden herzien. In de volgende CPR- 
vergadering wordt opgegeven welke onderdelen dat zijn (aktie 
secretaris).
Voorlopig wordt aangenomen dat dit in 2000 alle betrokken 
ministeries fl. 20.000,- ex BTW zal kosten.

6.

7 .

Branche-overleg LPG-tankauto.
(CPR-99-01 en CPR-99-04)
VROM gaat na welke (juridische) mogelijkheden er zijn om te 
bewerkstelligen dat de LPG-tankauto's in Nederland voorzien 
blijven van een veiligheidsklep,
Gerefereerd wordt aan een recent ongeval in Frankrijk waarbij 
een BLEVE van een voertuigtank is opgetreden.
VROM maakt een aanzet voor een antwoord aan de Propaan-cie. 
Het onderwerp is op 19/02/99 in de Propaan-cie aan de orde 
geweest, waarop aan de secretaris van de CPR is verzocht om 
over deze discussie een nadere toelichting aan VROM (en de 
overige CPR-leden) te geven. Zie CPR-99-08.

8.

Rapport "Herpositionering CPR fase 1 en commentaar 
(CPR-99-03).

BZK en VROM zijn het in grote lijnen eens met de in CPR-99-33 
gemaakte opmerkingen. In deze fase zien zij af van aanvullend 
commentaar.
Thans wordt de CPR vaak met kunst en vliegwerk ondersteund; 
het rapport kan aantonen dat het gaat "knarsen" en dat de CPR

9.
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inderdaad marginaal bezig is. Kan de CPR op de huidige voet 
zijn taak naar behoren blijven vervullen?.
In het licht van de afnemende interesse/betrokkenheid van 
overheidsdiensten om in de werkzaaitiheden van de CPR bij te 
dragen en raede gezien de afname van beschikbaarkomende 
middeien, komt de nadruk te iiggen op de
vaststelling/afbakening van het werkterrein van de CPR (dwz. 
Wat moet of kan de CPR "behappen" en waarop kan de CPR worden 
afgerekend) en op de professionalisering van de werkwijze. 
Professionaiisering is duur en zai waarschijnlijk siechts zeer 
ten dele te reaiiseren zijn.
De CPR verwacht dat TNO-Arbeid met een ideale opzet komt. De 
CPR moet dan een keuze maken ten aanzien van de omvang en de 
uitvoering van een eventuele herpositionering. Het rapport kan 
dan dienen als een onderbouwing voor een beleidsnotitie.
Aktie secretaris: Aan TNO-Arbeid zal worden verzocht om het 
fase 2 rapport in concept nog een keer in een interview-rondje 
met de ieden van de CPR te bespreken.
P.M.items:
- Periodieke evaluatie CPR-richtlijnen (CPR-98-29)
- Herziening installingsbeschikking CPR (CPR-98-05}
- Nieuw CPR-reglement.

10. Voortgang "ongevallenonderzoek 
BZK heeft bilaterale gesprekken gehad met o.a. VROM en V&W. 
Mede als gevolg van de BijImer-enquete is het onderwerp ook in 
politiek vaarwater gekomen. De voorzitter van de TOR zoekt 
o.a. naar mogeiijkheden voor diepgaand en onafhankelijk 
onderzoek bij ongevallen met gevaarlijke stoffen. Ook 
informeel overleg vindt plaats. Bij BZK is daardoor meer druk 
op de ontwikkelingen gekomen. Een concept-nota ligt bij de 
voorzitter van de TOR.

tt

Er is bij BZK groen licht gegeven vooreen 
onderzoek".
Aktie ALLEN:

nut- en noodzaak-
1 reikt een concept onderzoeksvraag uit 

(CPR-99-07) en verzoekt de leden van de CPR om v66r 10 maart 
1999 commentaar in te dienen bij de BZK-co6rdinator
jlBTgjg "--1 rzi r:
Aktie BZK: mede ter ondersteuning van de gedachtenvorming over 
CPR-99-07 zai ] op korte termijn aan de leden van de CPR 
een setje correspondentie over het onderwerp toezenden.

1029

Rondvraag en datum volgende vergadering 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
De volgende vergadering van de CPR wordt vastgesteld op 
woensdag 7 april 1999 bij SZW in zaal 2.15, aanvang 15.00 uur.

11.

12. Sluiting



AKTIEPUNTENL I J S T VAN

Landelijke inventarisacie t.b.v. 
richtlijn "kleine bulk

11/11/98 VROM1 //

] uitnodigen voor 
vergadering 07/04/99.

18/02/99 SECR2 . iigje

Publicatie halfjaarverslag 1998-2■18/02/99 SECR3 .

Opgave van benodigd aanvullend 
onderzoek t.b.v. herziening groene 
boek in 2000.

4. 18/02/99 SECR

Verzoek aan TNO-Arbeid om 
herpositioneringsrapport fase 2 in 
interviewronde te bespreken met de 
leden van de CPR.

5. 18/02/99 SECR

18/02/99 ALLEN V66r 10 maart a.s. commentaar op 
onderzoeksvraag naar

o.
3-

Toezenden set correspondentie 
ongevallenonderzoek".

7. 18/02/99 BZK
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CPR 99-19
rOMMISSIE PREVSNTIZ VAN RAMPEN DOOR GEVAARLIJKE 
STOFFEN

per 26/05/1999Z A K E NSTAND VAN

Sinds de vorige vergadering {o7/04/99) valt weinig te 
rtvelden.

ALGEMEEN

Wijziging Instellingsbeschikkinq CPR
Wacht op uitwerking van Rapport van TNO-Arbeid over 
herpositioneren van de CPR.

1.1

De qekleurde boeken1.2
Wacht op projectvoorstel CPR-RE.

1.3 Onqevalsonderzoek
Wacht op ontwikkelingen binnen BZK.

Nieuwe sub-coinmlssie "Explosieve stoffen1.4
Wacht op budget na 1999.

1.5 Harmonisatie bouwreqelqevinq
Wacht op initiatief van werkgroep bij VROM.

1.6 Evaluatie richtlijnen CPR
Zie 1.1

2 . SUB-COMMISSIES en WERKGROEPEN
2.1 Sub-commissie "Propaan 
De sub-commissie werkt aan een herziening van de 
richtlijnen CPR 11-2 en CPR 11-3 (bovengrondse opslag van 
propaan) en CPR 8-2 (LPG-tankwagen). Hierover valt op dit 
moment niets te melden.

//

2.2 Sub-commissie "Opslag vloeibare aardolieprodukten" 
De nieuwe druk van CPR 9-6 (kleinschalige bovengrondse 
opslag van produkten van klasse 3) is gereed en is naar

1
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de Sdu gezonden oeu in druk te worden gebracht.
De sub-cie werkt nu aan de concept-herziening van de 
gecoitvbineerde richtlijnen CPR 9-1 en CPR 9-5 
(ondergrondse opsiag in resp. staien en kunststoffen 
tanks en afieverinstaliacies).

leden van de sub-commissie is een werkgroep gevornid 
die een aanzet gaat geven voor een (gecombineerde) 
herziening van CPR 9-2 en CPR 9-3 (bovengrondse opsiag, 
grootschalig).

U

2.3 Sub-commissie "Risico-evaluatie 
De sub-commissie begeieid een onderzoek van TNO-PML voor 
een herziening van he” onderdeel "explosie-effecten" in 
hec Groene Boek. Voor de herziening van het Groene Boek 
wordt nog aangegeven weike onderdelen externe expertise 
behoeven. De "over-all" herziening wordt door de sub- 
conuaissie zelf uitgevoerd (i.h.b. door dr.B.J.M.Aie van 
RIVM).
De sub-conimissie werkt nog aan het Paarse Boek 
(richtlijnen voor het uitvoeren van risico analyses) 
terwijl ook medewerking wordt verleend aan de R.I.3. ten 
behoeve van de implementatie van Seveso II.
2.4 Sub-coinmissie "AmnioniaJc 
De herziening van de richtlijnen CPR 13-1 en CPR 13-2 is 
gereed. Van de Sdu is een proefdruk ontvangen.

ft
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25-C3-i999 99C?R ■! TDatum:290
COMMISSIE PREVENTIE VAN RAMPEN DOOR GEVAARLIJKE STOFFEN

Voorblac ten behoeve van C??. documen"

On.de rwern:
.Agenda vergadering 07-04-1999

Aanieiding:
Vergadering 07-04-1999

Doel:
Vaststellen ter vergadering

Overleg:

Ingebracht door:
Secretaris

Aantekeningen:
Volgende vergadering bij SZW op 07-04-1999
in zaai 2.15; aanvang 15.00 uur.



CPR 99-13
COMMISSIE: PREVENTIE VAiM rampen door gevaarlijke stofeen

AGENDA
voor de vergaderxng van 07/04/1999 
bij SZW in zaai 2.15, aanvang 15.00 uur.

1. Opening
2. Mededelingen en ingelcomen stukken

I.v.in. ct;.4 va.n de aaenda wcrdt de ve
H.3.

gaae:
de komst va.nbijgewoond door W.^:e"

1 is nog niet bevescigd.
I.v.m. pr.5 van de agenda wordt de vergadering 
evt. bijgewoond door jToTgle

3. Vaststellen van de agenda

Rapport "De noodzaak tot herziening van CPR 7 
(CPR-99-06)

4 .

5. Rapport TNO-Arbeid "Herpositionering van de CPR 
Conceptrapport fase 2 (nog niet ontvangen)

n

6. Verslag vorige vergadering 
(CPR-99-00)

7. Stand van zaken. 
(CPR-99-14)

8. Herziening groene boek; uitstaande items 
(opgave door CPR-RE nog niet ontvangen)

9. Voortgang "Onafhankelijk ongevallen-onderzoek tt

P.M. Periodieke evaiuatie CPR-richtlijnen
Herziening instellingsbeschikking (CPR-98-05) 
Nieuw reglement

// {CPR-98-29)

10. Rondvraag en datum volgende vergadering

11. Sluiting.
*********************************

1



Datum: 25-03-1999 C?R ac.
291
COMMISSIE PREVENTIE VAN RAMPEN DOOR GEVAARLUKE STOFFEN

Vocrblad ten behoeve van CPR docuinent

Onderwern:
nd Vi ken C?R en sub-corrmissiesSt

25-04-1999)(per

Aanieiding;
Vergadering 07/04/99

Doel;
Kennis name/be s p re ken

Overleg:
Vergadering 07/04/99

Ingebracht door:
Secretaris

Aantekeningen:
Volgende vergadering bij SZW op 07-04-1999
in zaal 2.15, aanvang 15.00 uur.
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CPR 99-14

COHMISSIE PRZVENTIE VAN RAMPEN DOOR GEVAAALIJKE 
STOFEEN

per 25/04/1999VAN 2 A K E NSTAND

ALGEMEEN

Nijzicinq Instellinqsbeschikkinc CPR
De luridische afdeiinq van 32W heefc de concept- 
insceilinqsbeschikking van de CPR nogmaals bekeken 
en meent nu dat de voorgesteide wijze van wijziging 
correct is. Echter de (seer.van de) CPR moet da 
wijziging zelf toe stand zien te brengen.

1.2 De qekleurde boeken
Het groene boek
Voor de herziening van het groene boek is door S2W 
aan TNO-PML opdracht verleend om het onderwerp 
"explosie-effecten" te updaten en aan te vullen. De 
sub-commissie RE zal een oevrzicht opstellen van de 
onderwerpen die door externe deskundigen moeten 
worden uitgewerkt en of aangevuld (dat is o.a. het 
hoofdstuk "warratestraling").
Het qele boek
In opdracht van VROM is een onderzoek uitgevoerd 
naar de spreiding in de uitkomsten van berekeningen 
met het nieuwe gele boek ten opzichte van het vorige 
gele boek. Deze blijken mee te vallen zodat de aan 
het gele boek toegevoegde waarschuwing aan 
Nederlandse gebruikers nu achterwege gelaten kan 
worden.
Het rode boek
Door SAVE zijn enige onjuistheden in het rode boek 
gesignaleerd. De aan te brengen correcties worden 
verzameld door RIVM 3.
Het paarse boek
Het paarse boek (handleiding voor het uitvoeren van 
risico-analyses m.b.v, de gekleurde boeken) is nog 
in bewerking bij de sub-commissie Risico-evaluatie.
Ongevalsonderzoek
De CPR heeft aangeboden om behulpzaam te zijn bij 
het realiseren van een organisat'ie of een 
systematiek om bij zware ongevallen met gevaarlijke

1.3
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scoffen te kotnen cot gecoordineerd en onafhankeiijk 
onderzoek, in het bijzonder om uic dergelijks 
ongevaller. maximaal iering ce trekken. De CPR wacht 
af walk resuicaat het ovarleg op DG-niveau zal 
hebbem.

1.4 Nieuwe sub-coramissie "Exolosieve sto en"
Door TN'0-?ML is in opdracht van Defensie sen rapport 
opgesteld over gewenste resp. noodzakelijke studies 
en proefnemingen om de richtlijn CPR 7 te verbeceren 
en uit te breiden:
"Noodzaak tot het herzien van CPR 1 
Defensie (Sysceemgroep Verwerving, Adviseur Milieu 
Vergunningen - BTS'ie
i~~ ) zal nog een toelichting geven vanuit de 
praktijk van de vergunningverlening.

tt

] en iioTSie'

Karmonisatie bouwregelgeving1.5
De werkzaaxnheden van de door VROM ingesteide 
juridische werkgroep" zijn (voorlopig) tot 

stilsCand gekomen.
De voortgang in de werkgroep werd reeds geretnd 
doordat geen goede hanteerbare definities 
beschikbaar zijn voor de begrippen:
- gebouw
- bouwkundige-constrlictie-geen-gebouw-zijnde
- constructieve eis
- gebruikseis.
Evaluatie richtlijnen CPR1.6
SZW heeft aan NIA-TNO (het voormaiig Nederlands 
Instituut Arbeidsomstandigheden 
Veiligheidsinstituut te A'dam) een opdracht gegeven 
om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden ter 
versterking van de positie van de CPR. Het concept 
van het het eindrapport van NIA-TNO zal binnenkort 
gereed zijn. Zo mogelijk- wordt dit in de vergadering 
van 7 april 1999 besproken.

da^rvoor het

2
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2. SUB-COMMISSIES en MERKGROEPEN
2.1 S ub-conuid s s i e Propaan
?ropaan-cie; de secretaris iio.2.e ~ _ ''
heefteen nieuwe funktie bij de RLD aanvaard. 
secretariaat wordr nu h.t. gevoerd door fiMie~ 

] (SZW) .
Ds sub-commissie werkc aan een hsrzie

r/

}-VRCM)
Hec

] CL
var. ce

r;:cr-tiijnen C?R 11-2 er. CPR 11-3 (bovengrcndse opsiag van 
propaan) en CPR 8-2 (LPG-tankwagen).

na

7 7 Sub-coinmissie "Opsiag vloeibare aardolieprodukten 
sub-commissie is vrijwel gereed met de herziening va.n 

CPR 9-6 (kleinschalige bovengrondse opsiag van produkten 
van kiasse 3). Ook de concept-herziening van de 
gecombineerde richtlijnen CPR 9-1 en CPR 9-5 
(ondergrondse opsiag in resp. stalen en kunststoffen 
tranks en afleverinstallaties) is in grote lijnen gereed. 
U'ic leden van de sub-commissie is een werkgroep gevormd 
die een aanzet gaat geven voor een (gecombineerde) 
herziening van CPR 9-2 en CPR 9-3 (bovengrondse opsiag, 
grootschalig).

ff

•De

2.3 Sub-commissie "Risico-evaluatie"
De sub-commissie begeleid een onderzoek van TNO-PML voor 
een herziening van het onderdeel "explosie-effecten" in 
het Groene Boek. Voor de herziening van het Groene Boek 
wordt nog aangegeven welke onderdelen externe expertise 
behoeven, De "over-all" herziening wordt door de sub- 
commissie zelf uitgevoerd (i.h.b. door 0:2':e~~r 
RIVM) .
De sub-commissie werkt nog aan het Paarse Boek 
(richtlijnen voor het uitvoeren van risico analyses) 
terwijl ook medewerking wordt verleend aan de R.I.B. ten 
behoeve van de implementatie van Seveso II.
2.4 Sub-commissie "Ammoniak 
De sub-commissie heeft het binnengekomen commentaar uit 
de externe commentaarronde van de richtlijnen CPR 13-1 en 
CPR 13-2 verwerkt. Beide richtlijnen zijn aan de CPR 
aangeboden voor publikatie als richtlijn.

ID van

//
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13-04-1999 C?R - 99Datum: 16292
COMMISSIE PREVENTIE VAN RAMPEN DOOR GEVAARLIJKE STOFFEN

Voorblad ten behoeve van C?R document

Onderwero:
Verslag vergadering 07/04/99

Aanleiding:
Vergadering 07-04-1999

Doel:
Vaststeiien in volgende vergadering

Overleg:
Volgende CPR-vergadering 02-06-1999

Ingebracht door:
Secretaris

Aantekeningen:

Volgende vergadering op 02-06-1999
bij SZW in zaal 2.14, aanvang 15.00 uur
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CPR 99-16

COMMISSIE PREVENTIE VAN RAMPEN DOOR GEVAARLIJKE STOFFEN

VERSLAG van de vergaderinq van 7 april 1999
Aanweiig: -------- 1 (SZW,

] (szw, seer) 
---n (VROM)

vz)
[TOXe

] (V&W)fTOX?
] (voor Defensie)

?ro.2:ewezig: } (BZK)

Opening1.
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt r~~l

1 van Defensie coeiichting zai geven 
bij de inventarisatie de toepassing van springstoffen en 
vuurwerk in Nederland.

die namens

__________ U L_______
Van den Bos Milieuadvies
Patrijslaan 19 
2566 XL DEN HAAG
m fl
5531 D [ 3

Mededelingen en ingekomen stukken2.
Een verzoelc van de Nederlandse Organisatie voor de 
Energiebranche (NOVE) is als CPR-99-14 toegezonden en is nog 
niet als agendapunt opgenomen.

Vaststellen van de agenda3.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4 . Rapport van TNO-Arbeid CPR-99-06:
De noodzaak tot herziening van CPR 7 //

CPR 7 schiet tekort.
Her rapport werd in de vorige vergadering toegelicht door TNO- 
PML. In deze vergadering is aanwezig aSXe 
namens Defensie inzicht te geven in de omvang van het gebruik 
van vuurwerk en springstoffen in Nederland en in de daarbij 
gesignaleerde knelpunten.
Het TNO-rapport merkt terecht op dat CPR 7 eigenlijk niet meer 
kan worden gehanteerd. Het richt zich op materiele schade 
(terwijl in milieuvergunningen nu algemeen wordt uitgegaan van 
kans op dodelijk letsel - IR en GR), het toepassinggebied is 
te beperkt ( 0 tot 500 kg; boven 1000 kg worden NATO-

1 Cl] CO om
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richtiijnen gehanteerd; opsiagen van 500 toe 1000 kg valien 
onder geen van de richtlijnen) ; de in CPR 7 opgenoraen methode 
voor hec berekenen van expiosie-effecten is - naar de huidige 
stand der techniek - niet correct; CPR 7 behandelt geen arbo- 
aspecten; de technische eisan aan opslagvoorzieningen zijn 
onvoldoende en zijn niet onderbouwd.
Pen risico-criteriu-Ti hoeft niet meer te worden vastgesteid. 
VROH hanteert de criteria zoals die in net £V-beieia worden 
gehanteerd.
Pr is w^l behoefte aan een rekenmodel.
Giobale inventarisatie van opsiagen van vuurwerk en 
sprin'gstoffen waarbij door Defensie is geadviseerd bij de 

gunningveriening:
' meer dan iOOO kg : 157
* (kiein) vuurwerk opsiagen: 920
* groot vuurwerk (opslag en sanvensteilen) 10 a 25 (aantal 
neemt jaarlijks toe)
* munitie (politie, schietbanen en speciaie toepassingen b.v. 
in de bouw voor Hilti-pistolen waarmee spijkers in 
staalconstructies worden geschoten) : 462
* Kruitopslag : 54
' opslag van nitro-cellulose : 26
* opslag van azide bij 2 airbagfabrikanten.
Waar zijn knelpunten? Wat is de beste aanpak?
* Voor opsiagen van kiein vuurwerk bij de detailhandel wordt 
het handboek milieuvergunningen gehasnteerd. Dat ioopt soepel.
* Opslag van grote hoeveelheden kiein vuurwerk bij grossiers 
worden ad hoc bekeken. Het aantal grossiers is te gering om 
hiervoor een aparte richtlijn op te steilen. Het kan eventueel 
worden meegenomen in een richtlijn voor groot vuurwerk.
* Het aantal inrichtingen voor het opslaan en samenstellen van 
groot vuurwerk is gering, echter de consequenties van een 
incident en de kans hierop zijn zodanig dat het gewenst is om 
hiervoor een richtlijn te maken die zich richt zowel op het 
externe risico ais op het arbo-aspekt. Men werkt voornamelijk 
met springstoffen van de klassen 1.3 en 1.4, maar ook 1.1 en
1.2 wordt gebruikt. Bij het opstellen van een richtlijn is het 
pragmatischer om uit te gaan van het hebruik van de klassen
1.1 t/m 1,4.
VROM heeft contact met de "groot-vuurwerk-branche" . VROM zal 
aan de branche de vraag voorleggen of de branche het nuttig 
oordeelt dat er voor de technische aspekten een richtlijn komt 
dan wel dat het beter is dit in een bredere context mee te 

ne.men. En tot slot de vraag of de branche daaraan wil 
meewerken. fro:2.e "~~n i; i (VROM) + een VROM-jurist +
seer.CPR zouden daarover met de branche een 
inventariserend/voorbereidend gesprek kunnen hebben.
Aktiepunt:
bereidheid om hieraan mee te werken. Vervolgens kan e.e.a. in 
het bovenaangegeven gesprek gestalte krijgen.
* Kruit, nitro-cellulose (BASF, celluloselakken) , airbags, 
springstoffen en sassen + eventueel het groot vuurwerk.
De CPR meent dat het nuttig is om hiervoor de CPR 7 te 
herzien.

a r*

D zal eerst de branche polsen over de



Kierbij wordt gedacht aan:
Weike interne en externe risico's?
Sen hoofdstuk over groot vuurwerk.
Opslag 0 tot 500 kg (C3.200 bsdrijven) een rekemaodei voor 
externe risico's.
Boven 500 kg : risico-anaiyse
Arbo-aspekten (handling); ook her oude concept-?-blad 
meenemen.
Consecuentie-onderioek voor bestaande bedrijven.
RIW betrekken bij met na.me de EV-aspekten en net 
consequentie-onderzoek,'
Procedure:
1. Projectplan opstellen.
Aktiepunt: VROM 5511Z3) start een werkgroepje (overleggroepje) 
waarin: rTOXi?) (VROM); ao.2.e ' ■_ 1 (SZW) ; iS.5.V .)?(3ZK);

I? (V&W) ; Defansie r--)
2. Huidige CPR 7 intrekken met een duidelijk signaai dat een 
herziening van deze richtlijn noodzakelijk is.
3. Offerte-aanvraag opstellen. (Uitsluitend TNO-PML of in 
samenwerking met b.v. RIVM?)
4. Financiering realiseren t.l.v. budget 2000.

Herpositionering van de CPR. Conceptrapport fase 2.
In mei wordt het rapport fase 2 verwacht. In grote trekken zal 
dat rapport aangeven: het werk van de CPR is nuttig en heeft 
effect. Om dit optimaal te continueren moet e.e.a. worden 
geprofessionaliseerd. Dat brengt (evt. per alternatief) de 
volgende kosten met zich raee ...
Indian de CPR zich kan vinden in de conclusies van het 
rapport, dan wordt dit voorgelegd aan de departeraentsleidingen 
met het verzoek om het voorgestelde te effectueren.
Belangrijke beweegredenen zijh dat in de toekomst (het werk) 
van de CPR kwetsbaarder wordt, o.a. door grotere aandacht van 
de media en de politiek voor preventie van rampen. Er ligt nu 
ook een duidelijke lijn naar de mogelijke instelling van een 
nationale ongevallenraad.
De aanbiedingsbrief bij het rapport zal daarom in concept 
eerst in de CPR worden besproken.

5,.

6. Verslag vorige vergadering {CPR-99-08)
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Aktiepunten:
1. Landelijke inventarisatie t.b.v. richtlijn "kleine bulk". 
Er blijkt geen behoefte te zijn aan een richtlijn. VROM 
rapporteert hier nog schriftelijk over. Punt afvoeren.

i werd uitgehodigd' voor de vergadering van2.
07/04/99. Punt afvoeren.
3. Halfjaarverslag 1998-2 is gepubliceerd. Punt afvoeren.
4. Opgave van aanvullend onderzoek t.b.v. herziening groene 
boek. GGD R'dam komt nog met een voorstel in de sub-cie RE.
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Punt blijft staan.
5. TNO-Arbeid is verzocht om aanvullende besprekinc van 
concept fase 2 rapport. Punt vervalt.
6. Conunencaar op onderzoeksvraag van BZK is opgezcnden naar 
mevr.Molenaar. Punt vervalt.
7. Correspondentie "ongevallenonderzoek werd ais CPR-39--10 
opgezonden. Punt vervalt.

Stand van zaken (CPR-99-14)7 .
Het stuk CPR-99-14 is voor kennisgeving aange.nomen.

Herziening "groene boek"
Geen nieuwe gegevens. Agenderen voor volgende vergadering.
8 .

Voortgang "onafhankelijk ongevallenonderzoek"
Een gedachtenwisseling over het onderwerp wordt verschoven 
naar de volgende vergadering.
VROM merkt op dat een ongeval in ieder geval een zekere mate 
van complexiteit moet hebben om beraoeienis van een 
ongevallenraad te rechtvaardigen. Het is niet duidelijk wie in 
de stuurgroep zitting moet hebben.
SZW zal nog een brief aan de DGOOV zenden. Het standpunt van 
SZW werd al in een vorige brief gegeven.
V&W heeft nog onvoldoende duidelijkheid over de criteria die 
het onderzoek door de ongevallenraad in gang zal zetten. De 
plv.SG voorziet grote problemen bij het realiseren van een 
ongevallenraad.

9.

Rondvraag en datum volgende vergadering 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
De volgende vergadering is vastgesteld op 2 juni 1999 bij SZW 
in zaal 2.14, aanvang 15.00 uur.

10.

11 Sluiting
■k****tr*****-^*-t,'lr**i)-l,*-l,*******if****-k*************-iiir

Lijst van aktiepunten:

1. 18/02/99 SECR Opgave van benodigd aanvullend 
onderzoek t.b.v. herziening groene 
boek in 2000.

2. 07/04/99 VROM Polsen "groot vuurwerk branche 
aanpassen CPR 7.

over

V
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\

projectpianStarcen werkgroep 
herziening CPR 7.

3. 07/04/99 v-ROM
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CPR 99-21
COMMISSIE PREVENTIE VAN RAMPEN DOOR GEVAARLIJKE STOFFEN

VERSIAG van de verqadering van 2 juni 1999
3 (SZW, V2).^.anwezig;

] (SZW, seer)
--n (VROM)
] (V&W)fH3.2-.e

Afwesig: 1 (BZK)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering.

Mededelingen en ingelcomen stukken2 .
3 (seer. Sub-cie RE) is rechtstreeks aanDoor jo.zg 

de leden van de CPR gezonden:
* Stoffenbestand SERIDA (gebruiksaanwijzing + programma)
* De handleiding Risico-analyse (het paarse boek) met een 
concept voorwoord.
De seer. Reikt een overdruk uit het maandblad GAS over het 
toekomstperspectief voor de toepassing van gecomprimeerd 
aardgas (CNG - compressed natural gas) .

] C

Vaststellen van de agenda3.
Aan de agenda (CPR-99-20) wordt toegevoegd:
9.a SERIDA
9.b Paarse boek

Verslag vorige vergadering (CPR-99-16)4 .
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Aktiepunten:

18/02/99 SECR1. Opgave van benodigd aanvullend 
ohderzoek t.b.v. herziening groene 
boek in 2000.

) zal nog e^nmaal aan GGD R'dam vragen om aan te geven3536
welke aanvullingen in hun optiek nodig zijn. Punt blijft 
staan.
2. 07/04/99 VROM Polsen "groot vuurwerk branche" over 

aanpassen CPR 7.
VROM heeft op 24/06/99 overleg met de vuurwerkbranche. Ook is 
er interdepartementaal overleg gaande over een 
vuurwerkregeling (op te hangen aan Wms of aan een aparte wet). 
Aktiepunt blijft staan.

//
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3. 07/04/99 VROM Starten werkgroep projectplan 
herziening CPR 7.

'/ROM werkt een concept-projectvoorstel uit dat in juni aan de 
werkgroep wordt voorgelegd. De werkzaamheden zijn dus de facto 
gestart, het aktiepunt is daarmee vervallen.

Stand van zaken sub-cotnmissies/werkgroepen (CPR-99-19)5.
Toevoegingen aan de stand van zaken komen aan de orde onder 
pt.6 t/m 9 van de agenda.
De voorzitter heeft op 28/4 per fax aandacht gevraagd voor de 
problemen die bij (grote) incidenten met gevaarlijke stoffen 
ontstaan t.a.v. het vaststellen van de aard en de hoeveelheden 
van de aanwezige stoffen en de plaats waar deze stoffen zich 
ten tijde van het incident bevinden.
Bij stuwadoorsbedrijven bestaat al een voriti van registratie. 
VROM is met het onderwerp bezig (welke bedrijven - die niet 
onder de SEVESO II regeling vallen - moeten een 
registratieverpiichting krijgen met het oog op bestrijding van 
rampen en het beperken van milieurisico's; welke gegevens 
moeten in dat systeem worden bijgehouden). Najaar '99 komt 
VROM op het onderwerp terug (aktiepunt fit>.2e i) .
Een registratie-verplichting wordt waarschijnlijk in een 
aparte. regeling opgenomen; op dit moment is er onvoldoende 
aanleiding ora een herziening van CPR 15-2/3 te starten.

Voortgang "Herpositionering CPR 
rapport TNO-Arbeid CPR-99-17

6.

Bij de bespreking van het voortgangsrapport van TNO-Arbeid 
wordt het volgende opgemerkt:
* de evaluatie van het eindrapport bij de verschillende 
rainisteries en de aansluitende akties om voor 2000 raiddelen te 
vinden binnen de budgetten zijn alleen doelmatig uit te voeren 
als het rapport van TNO-Arbeid zeer snel beschikbaar komt.
* de financiele consequenties van de "herpositionering" zitten 
voornamelijk in het aspect van de "professionalisering".
* enkele punten moeten in het eindrapport nog worden vermeld:

- transparantie moet niet (zal/kan niet) worden bereikt 
door het instellen van een adviescollege dat de CPR 
adviseert. De sub-commissie Risico-evaluatie van de CPR 
(de CPR-RE) is hiervoor zeker niet het geeigende orgaan 
(gezien de taak, de aanwezige deskundigheid en de 
positie van deze sub-commissie).

- in het concept-rapport wordt op enkele plaatsen 
gesproken over "externe veiligheid". Dit moet zijn; 
"veiligheid". De beperking tot externe veiligheid is 
niet correct.

- bij het item "professionalisering" moet de eerder 
gemaakte opraerking worden meegenomen, dat het steeds 
moeilijker wordt de pro deo medewerking van deskundigen 
te verkrijgen.

(N.B. bovenstaande tekst is op 04/06/99 met telefonische 
toelichting aan TNO-Arbeid doorgegeven).
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Voortgang "onafhankelijk ongevallenonderzoek 
CPR-99-18

7 .

Uit de toegezonden scukken van het College Bevordering 
Veiligheidseffectstudies blijkt dat de verkenning van 
onafhankelijk ongevallenonderzoek door DQ.Se i veel breder wordt 
opgezei; dan is aangegeven in de brief van de CPR.
De CPR is verontrust door de zeer brede scope van het 
voorgestelde onderzoek. Daardoor zijn problemen te voorzien 
i.v.ni. de taak van de afzonderlijke inspectie-diensten.
De betrokkenheid van de CPR beperkt zich thans tot het 
ontvangen - ter informatie/kennisneming - van enige relevante 
stukken van het genoemde college. De CPR is daardoor niet in 
staat om vanuit de betrokken departeraenten (nog) enige sturing 
aan de ontwikkelingen te geven.
De CPR neemt aan dat via het BZK-lid op daartoe gedigende 
plaatsen en momenten kan worden kenbaar gemaakt:
A. dat de CPR er een voorstander van is, dat in de scope van
het onderzoek de nodige beperkingen worden aangebracht:
- aandacht voor specifieke ongevallen (die niet onder de 
aandacht van de transportongevallenraad vallen; die niet 
liggen op het texrein van radio-actieve stoffen, natuurrampen 
of besmettingsgevaar). Voor de CPR is het van belang dat het 
gaat om zware ongevallen met gevaarlijke stoffen.
geen activiteiten op het normale werkterrein van bestaande 

inspectie-diensten, dus b.v. geen onderzoek naar besmetting 
met legionella-bacterien;
- alleen aandacht te besteden aan ongevallen die in EU-verband 
moeten worden gemeld. Dus alleen ongevallen van voldoende 
"importantie";
B. dat de CPR niet kan deelnemen in een algemene commissie ter 
beoordeling van overheidsbeleid;
- dat de CPR w^l ondersteuning kan geven aan een dergelijke 
commissie;
C. dat de CPR primair gericht is op het vaststellen van de 
oorzaak van ongevallen met het oog op het uitbrengen van 
richtlijnen dan wel het verbeteren van reeds door de CPR 
uitgebrachte richtlijnen dienaangaande.

8 . Voortgang herziening de richtlijn CPR 7
"Oe bewaring van springstoffen en ontstekingsmiddelen

De intrekking van CPR 7 is kenbaar gemaakt met SZW-persbericht 
nr. 99/99 van 2 juni 1999, dat aan dit verslag wordt gehecht. 
Door dr.R.O.M.van Loo wordt in overleg met Defensie een 
concept projectvoorstel voor de herziening van CPR 7 
opgesteld.

Voortgang herziening groene boek.9.

PML-TNO werkt aan een herziening van het hoofdstuk explosie- 
effecten. Voor het vaststellen van overige onderdelen van het 
groene boek die moeten worden herzien, is een evaluatie
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toegezegd door de GGD te Rotterdam. De seer. Van de sub-cie RE 
zal nog e^nmaal aandringen op input van de GGD.

9.a SERIDA
In opdracht van VROM is door P0-2.e 
base van ca. 270 gevaarlijke stoffen opgezet, 
programma is gekoppeld waarraee kan worden vastgesteld of ee.n 
inrichting 6en van de selectie-criteria van de SEVESO II 
richtlijn overschreidt. Eind '99 wordt - met ondersteuning van 
de Europese Commissie - de data-base uitgebreid tot ca. 700 
stoffen. 3ij deze en voigende uitbreidingen zal JRC (Joint 
Research Centre
van de data-base, de aanvullingen erop aismede een helpdesk 
zijn onder de hoede van
Via internet kunnen gebruikers het hele pakket down-loaden.
De CPR stemtermee in om de huidige versie als een "CPR data
base" uit te brengen; bij voigende versies wordt opnieuw 
bezien wat de verantwoordelijkheid/betrokkenheid van de CPR 
kan zijn.
Aan de gebruiksaanwijzing moet nog een inleiding worden

]), waarin wordt 
aangegeven wat SERIDA inhoudt, dat het een hulpmiddel is 
waarmee invulling kan worden gegeven aan wettelijke vereisten 
(ondersteuning bij de uitvoering van de wet), maar dat er geen 
rechten aan kunnen worden ontleend. Tot slot kan worden 
vermeld dat de CPR de publikatie ondersteunt.

3 is een beperkte data- 
waaraan een

ISPRA, Italic) zijn betrokken. Het beheer

J.

toegevoegd (aktiepuntilM

9.b Het paarse boek
De CPR stemt in met de publikatie van het voorgelegde paarse 
boek als een CPR-rapport (onder CPR-nununer) .
De onvolkomenheden van het rapport zijn in de inleidiing 
aangegeven. De uitwerking ervan zal enige maanden vergen, 
terwijl het op korte termijn beschikbaar zijn van het rapport 
gewenst is.
Een onderzoek naar faalfrequenties zal internationaal worden 
uitgevoerd, terwijl de afstemming van de twee delen van het 
paarse boek (deel 1 voor inrichtingen en deel 2 voor het 
vervoer) waarschijnlijk een consequentie-onderzoek door b.v. 
TNO zal inhouden.
Oradat het paarse boek in de engelse taal wordt uitgebracht, 
moet het voorwoord eveneens in het engels iTOXi J .

Rondvraag ®n datum voigende vergadering
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
De voigende vergadering wordt gehouden op woensdag 6 oktober 
1999, aanvang 15,00 uur bij S2W in zaal 2.14.

10.
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Lijst van aktiepunten

Opgave van benodigd aanvullend 
onderzoek t.b.v. herziening groene 
boek in 2000.

i. 18/02/99 SECR

Polsen "groot vuurwerk branche" over 
aanpassen CPR 7.
Regeling registratie-plicht 
niet-SEVESO-bedrijven (stand van 
zaken}.

2. 07/04/99 VROM

3. 02/06/99 VROM

Inleiding maken bij SERIDA 
Inleiding paarse boek vertalen

4. 02/06/99 VROM
5. 02/06/99 VROM

A********-*****************
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CPR 99-20
ISSIE PREVENTIE VAN RAMPEN DOOR GEVAARLIJKE STOFFEN

AGENDA
voor de vergadering van 02/05/1999
bij SZW in zaal 2.14, aanvang 15.00 uur.

Opening1.

Mededelingen en ingekomen stukken2.

Vaststellen van de agenda3.

Verslag vorige vergadering 
(CPR-99-16)

4 .

5. Stand van taken. 
(CPR-99-19)

6: Voortgangsrapport TNO-Arbeid "Herpositionering van 
de CPR" (CPR-99-17)

Voortgang "Onafhankelijk ongevallen-onderzoek7.
P.M. Periodieke evaluatie CPR-richtlijnen

Herziening instellingsbeschikking {CPR-98-05) 
Nieuw reglement

t9 (CPR-98-29)

Voortgang herziening CPR 7 "De bewaring van 
springstoffen en ontstekingsmiddelen

8. //

Voortgang herziening groene boek9. P.M.
{nog geen voorstel van CPR^RE ontvangen)

10. Rondvraag en datum volgende vergadering

11. Sluiting.
*********************************

1
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Agenda projectgroepoverieg Vuurarerkramp

vrfjdag 23 juni 2000 
lO.OQu
ZuidHoilandzaal

Datum:
Tljd
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Opening en mededeiingen 
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Verslag projectgroep Vuurwerkramp

. donderdag 22 juni 2000 
10.00 uur

Datum:
Tijd:

jTM.'e -Aanwozig: ?•

Ooanfnq on mededeltngen
y] afv^g in verband met de presentatie van hot rapport van de werkgroep 

Hercule$ramp. L°'^i m^dl dal de conceptbrief aan de TK over de voortgang vuurwerKramp heden aan 
de MR aangdioden zal vrorden. f^0.2.e | geeft aan nog enk^e feitetijkheden te willen checken.

1.

y^lag d.d. 21 Juni 2000
geeft aan dat vanaf heden. op verzmk van de TK, om de vier weken een voortgangsrapportage 

uiloaaL
Jgeeft aan dat het Culemborg-rtossier bijflC).2.e |r is en dat deze het dossier scant op de 

gedane acties. geeft aan biinQ‘-2.e( te dwcken hoe de stand van zaken vrat dit belrefl bij

2.

is.
wt geeft aan dat de zogenaamde VenW vragen via de reguliere lijn beantwoord worden. Er zal 

een kopie van de antwoorden worden aangeteverd t.b.v. het AO-dossier. De vragen 0,2,e jzftten in 
de lijn. (ook een kopie in dossier). Verder meldt[^Q-2.e|' een vraag van de SP ontvangen te hebben 
over een ramp bij DSM in 1975. De SP vazoekt image in het onderzoeksdossier. 
hlerover contact met SZW en draagl zorg voor een kopie ten b^joeve van het AO-dossier.

v^siag wordt vastgesteid.

Informatie-uitwlssellng3.

^em^oppellng
k9.'~:3 meldt dat de notitie over de aanvalsplannen maandag in de projectgroep geagende^ kan 
worden. In het uigavoerde onderzoek is Enschede niet meegenomen.

IPE

Nazorg
Brief over nazorg is uit.

4.

5. duridische zaken
Aanslaande maandag zal op de agerrda worden geplaatst het onderwep Wob-verzoeken.

koppelt terug uH het overleg met de tandsadvocaat. Advieslijn m.b.t. verlopig getulge verhoor 
door letseladvocaten is: hTiet in v«weer gaan wel proberen het tijdspad te beaten i.v.m. de overige 
onderzoeken en het beiang van de te interviewen personen.
1!^!^ geeft aan dat we de gemeente moeten benaderen of zij weten wie de verzoekers zijn in verbarKl 
met de spoedeisendheid van de verzoeken. Daamaast moeten we vreten weike personal men wil 
horen.
De Landsadvocaat maakt een juridisch protocol gelijk aan dat van de Wob. Verd^ juridische 
afstemming vindt plaats in hrt IBT-J. [10.2.^ ] is contactpersoon van de landsadvocaat.

123^2000



6. Flnyc<§n
geeft aan dat da IRF de kosteninventaiisatie toetst op o.a. plausibiliteit en zai daarover 

vrijdag a.s. terugkoppeten. Oa acties die hieruit voortkomen warden maandag in hat IBT-F uitgezet.

vooru

^Izal vanaf maandag toegavoegd worden aan afdeling FenE i.v.m. de vuunMerkramp.

aan ae Costing te hebben gesproken over de mandatering. fj0.2.e ] stett
vte mandateren en in een bijlage te reageren op zijn ^O-puntenlijst' en het bestedingspian.

7. Inspecties
Moofdofficier heeft gisteren -als laatste partij- getekend;
•Gisterenmiddag beef) overteg plaatsgevonden tussen LCt en een parketsecretaris om de 
praktische uitweriung van de overeenkomst te regeten; dit overteg was naar het oOrde^ van het LCl 
zeer constructief; het idee bestaat dal de feitelijke informatievestrekking vanaf nu op e^ weinig 
bureaucratische manier ter beschikking van het LCl komL
-LCl beschikt Inmiddels over de database die door de politie is bijgehouden (2200 pagina’s) en over 
de tijdlijn waarin is aangegeven wat de activft^ten van de politie gedurwide de eerste 24 uur zijn 
geweesL
- OM Atmelo zal ook een lijst van door haar inbeslag genomen materiaal ter beschikking stellen, 
zodat inspecties kunnen aangeven wat nj daarvan willen zien/hebben; een uitzondering bl^ 
uiteraard het materiaal dat door da Rechter-commissaris aan de raadslieden van verdachten is 
onthouden;
- inspecteurs zijn afgercasd naar Enschede at beginnen vandaag metterdaad.

Vooibereiding AO 28 juni 2000
Het dossier word! besproken. Toegevoegd worden:
1. nota begroting Enschede in relatie m^ gememtefonds
2. Overzicht FinandOle inventarisatie
3. Nota inzake WTS.

8.

Rondvraag
Actiepunten lijst wordt doorgenomen

geefl aan dat i^9.2,e] pjg) voldoende informatie ontvang. j^27ej zal contact opnemen met 

10. Slutting

9.

2S«-2000 2
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itupoetS^ Politia

Plan van aanoak Insoectie voor de ooUtie Intake onderzoek Vuurwerkramp Ensdiede

Inlelding
Oe Inspectie voor da Politie stelt In opdracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkiijksrelaties een, met andere rijksinspecties gecoOrdineerd, onderzoek in naar de 
vuurwerkramp iii Enschede op 13 mei j.l.. Oe opdradit is conform artikel 53a van de Politiewet 
1993 verleend in de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 
mei 2000 (kenmerk ES2000/71135).

Doefsteiling iP-onderzoek
Doel van het onderzoek is om de ervaringen van de politie bij de uitoefening van haar taak ten tijde 
alsmede biJ de nasleep van de vuunverkramp in Enschede maximaal te benutten door daaruit 
leermomenten voor de Nederlandse politie te identificeren.

Onderzoeksvragen
De onderzoeksvragen betreffen de politiezorg die met betrekking tot de vuurwerkramp in de 
diverse deelprocessen van de veiligheidsketen is te onderscheiden. Het betreft ondervwrpen in tijd 
lopend van de nul-situatie (fase voorafgaand aan de eerste melding) tot het moment van het 
intrekken van de rampverklaring door de burgemeester; De onderwerpen zijn geordend aan de 
hand van de clusters overeenkomstig bijlage 1 van het plan van aanpak codrdinatle Inspectie- 
onderzoeken.

• pro actie en preventie (cluster 1):
betrokkenheid politie bij vergunning verlening aan en kennis bij politie van S.E. Fireworks als 
risico-object

• preparatie (cluster 2);
voorbereiding (draaiboeken, oefening, e.d.) door de regiopolitie gericht op de taakuitvoering in 
grootschalig verband:

• Qpenbare orde en strafrechtellik onderzoek. bereikbaarheid en afzettinq rampterreln. evacuatle
ramoterrein en identificatie slachtoffers (clusters 8.9 en - deels -10 en 13I: 
uitvoering van de reguliere polltietaak met betrekking tot handhaving openbare orde, verkeer en 
afzettingsmaatregelen, het functioneren binnen de rampenbestrijdingsorganisatie, alsmede met 
betrekking tot het justitieel politie-optreden;

• Nazoro (onderdeel van cluster 141 en evaluatfe
hulpverlening aan en opvang van politiefunctionarissen en evaluatie door de regiopolitie Twente 
van de inzet van de politie.

Onderzoeksmethode en uitvoering van het onderzoek
Onderzoek vfndt plaats door een analyse van bestaand beleid, voorschriften, afspraken, kennis,
e.d. ten tijde van de nul-situatie (de situatie v66r de ramp) met betrekking tot de vuurwerkfabriek
S.E. Fireworks alsmede politie-optreden in grootschalig verband in relatie te brengen met een 
analyse van het (eitelijk politie-optreden vanaf de eerste melding op 13 mei ji..

12-07-C0
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Informatie wordt verkregen door het verzamelen van informatiebronnen en hat houden van 
interviews met betrokken politiefunctionarissen. Tevens wordt informatie ingewonnen bi] andere 
betrokken inspecties.

Inventarisatie van informatie
• documenten en informatiebronnen met betrektdng tot prc^actieve en preparatieve handelingen: 

politiebemoeienis met vergunningvertening c.a. en voorschriften mbt inrichting van Staf 
Grootschalig politieoptreden c.a., enz.;

• informatiebronnen met betreMdng tot het da^werkelijk polKie-optreden, gerelateerd aan de 
onderscheiden fasen: de fase van de eerste melding tot de laatste explosie, de fase vanaf de 
laatste explosie tot einde rampverWaring, atsmede de wijze van zelfevaluatie van de politie;

• analyse van de respectievelijke documenten en informatiebronnen op beieids- respectievelijke 
uitvoeringsaspecten van het politi&optreden.

Interviews betrokken politiefunctionarissen
De interviews vinden plaats overeenkomstig het interviewprotocol van de samenwerkende
rijksinspecties. Oe interviews worden afgenomen van:
• politiefunctionarissen op basis van hun taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot 

reguliere werkzaamheden inzake toezicht en controle alsmede inzake de voorbereiding op 
grootschalig politie-optr^en;

• politiefunctionarissen die bij het daadwerkelijk politieoptreden ten tijde van de ramp betrold<en 
zijn geweest;

• politiefuncionarissen die betrokken zijn bij de nazorg.

Tijdens de interviews zuilen in ieder geval de navolgende ondenverpen aan de orde komen; de 
verwijzing naar de deelprocessen is ontleend aan de clustering van eerder genoemd plan van 
aanpak codrdinatie inspectieonderzoeken. Tevens wordt een eerste indicatie gegeven van de 
betrokken functionaris.

• proactie, preventie. praparatle: nuhsituaiie, fase voorafgaand aan de 
eerste melding (deelprocessen: 1.2,2.1 en 2J2)
* betrokkenheid van de politie bij de vergunningvertening, -verienging en 

toezicht op naleving van vergunningvoonvaarden door S.E. Fireworks;
« beschikbare informatie bij politie over het object van vuunverkfabriek in 

de wijk;

nut-situatie

Chef Bijz.
Wetten
Districtschef,
Afdelingschef,
wijkagent
portefeuiile-
houder GPO,
coordinator

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

GPO

• rechtsorde en verkeer: fase van eerste melding tot laatste grote explosie
(dee!processen 5.1.5.3 en 5.4):
* overzicht van tijdstippen en aard van meldingen, Inzet van en 

opdrachten aan de onderscheiden poiitie-eenheden;
* terugkoppeling van poiitie-eenheden aan meldkamer van aangetroffen 

situatie;
* overzicht van feitelijke maatregelen en organisatie van eerste politie

optreden en afstemming met andere hutpdiensten;

fase
chef PMK, 
personeel PMK, 
Chef van dienst, 
surveillance- 
eenheden
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• fase vanaf laatste grate exptosie tot einde rampverklaring (deelprocessen

5. It/m 5.7 en het politieaandeel In 6.1 en 7.1 t/m 7.6):
* inzicht in feitelijke opschalingsmaatregelen van het politie-optreden 

naarde formele rampenbestrijdingsorganisatie (RBO). Hiertoe 
behoren de taken van de politie in de RBO, zoals openbare 
ordehandhaving, verkeersregeling. afzettingsmaatregelen, 
ontruimingsmaatregelen;

* inzicht in de feitelijke rol en taakuitvoenng van politie in RBO;
* samenwerkSng met andere hulpdiensten: Brandweer en GGD);
* feitelijke bijstandsverlening door andere politiekorpsen;
* ARBO-zorg ten behoeve van ingezet politlepersoneel

fase
Chef van 
dienst, AIg.Cdt, 
Chef Operation, 
ChefStafGPO

Alg. Cdt, Chef 
Staf GPO 
Districtschefgevolgen van politie-inzet bij vuunverkramp voor kwaliteit van 

politiezorg elders in de stad;
inzicht in inzet recherche, waaronder de rol van de politie bij de 
registratie en identificatie van slachtoffers; 
voorlichtingsactiviteiten, zowel intern en extern;

Chef Recherche

Voorlic^ting

• nazorg en evaluatie: fase aanpak opvang betrokken politlefunctionarissen 
en analyses en condusles van regiopontle Twente en bijstandsverlenende 
korpsen (deelprocessen 8.1 en 8.3):
* hoe is de nazorg van politiefunctionarissen geregeld;
* inventarisatie, analyse en evaluatie door de regiopolitie Twente en 

andere betrokken korpsen van hun optreden;

fase

BOT
Korpschef, Alg.
Cdt.
Districtschef

Analyse en verslao van bevindinaen
• verslag van de reconstructie van de feitelijke gebeurtenissen voor wat betreft het aandeel van 

de politie, vanaf het tijdstip van de eerste melding tot het tijdstip van einde rampverklaring;
• analyse van de ‘bronnen’ en de resultaten van de interviews met betrekking tot het gehete 

politie^ptreden;

Rapportaoe van de analyse met condusles en aanbevelinaen van de Insoectie

CommunIcatie
Communicatie over de reconstructie van de feiten van de gezamenlijke inspecties vindt plaats 
onder het gezag van de Oirectie Voorlic^ting en Communicatie van BZK, als codrdinerend 
departement.
De communicatie van het IP-onderzoek vindt plaats overeenkomstig de reguliere gang van zaken 
bij publicatie van IP-rapporten.

In het plan van aanpak van de gezamenlijke inspecties zijn passages opgenomen over de 
toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur op onderzoeksinformatie van de inspecties.

De (tussen)rapportages van de Inspectie met betrekking tot de reconstructie van de feiten worden 
aangeboden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Commissie 
onderzoek vuurwerkramp.

De integrals eindrapportage van de Inspectie wordt aangeboden aan de Minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties en aan de Commissie onderzoek vuurwerkramp en daarna openbaar 
gemaakt.

12-07-00
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Betrokkenheid bij hot onderzoek
De Inspec^ie is op meerdere niveau's in het onderzoek betrokken. Net Hoofd van de Inspectie 
particlpeert in de departementale projectgroep Vuurv/erkramp Enschede onder voorzitterschap van 
de Directeur-Generaal voor Openbare orde en Veiligheid. Het ptv Hoofd van de Inspectie 
codrdineert intern de bemoeienis van de Inspectie(medewerkers) met de vuurwerkramp. Het 
feitelijke onderzoek wordt uitgevoerd door de portefeuillehouder C-taken van de inspectie en twee 
inspecteurs.
In verband met de codrdinatie van de werkzaamheden van de acht betrokken rijksinspecties is 6dn 
senior-inspecteur van de Inspectie toegevoegd aan het Logistiek Centrum Inspecties te Enschede 
Zonodig wordt het onderzoeksteam uitgebreid met meerdere inspecteurs.

Planning
Na de voorbereidende handelingen is het (eitelijke inspectie-onderzoek gestart op het moment van
het beschikbaar komen van de informatiebronnen voor onderzoek (23 juni 2000). Op grond hiervan
is de volgende planning gemaakt;
* week 26: analyse van schrlftelijke bronnen zoals beleidsplannen, rampenplannen, instructies 

e.d. en de opzet van een tijdlijn met een namenlijst met het oog op de voorbereiding van de 
interviews;

* week 27: analyseren van (inbeslaggenomen} informatiebronnen, zoals metdkamerbanden, 
journaals, enz. en opstellen van lijst met te interviewen politiefunctionarissen;

* week 28: vervoig analyse conform week 26, interviews met betrokken politiefunctionarissen en 
uitwerking in verslagen;

* week 29: vervoig interviewrondes en verslaglegging van interviews;
* week 30: afsiulting Interviewrondes en verslaglegging;
* week 31: afronding integrals verslaglegging ten behoove van reconstructie van feiten.
* September: afronding integrate rapportage Inspectie

Inschakellng externe deskundigen 
P.M.
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16^38-2000297
- vervoiggesprek met RIK (o.ai10.2^)
- IP kan worden gehulsvest in ^illa~(Rermandad 2 in Enschede)
- lijst met documenten overhandigd aar^rasi], zodat men voorwerk kan 
verrichten. Aanvraag via LCI

16.30U

13/06 wordt ingevoegd

14/06 wordt ingevoegd

15/06
lO.OOu - e-mail van IBR met verslag van gesprek met[|^^2e 

aandachtspunten bij interviews van mogelijk getraumatiseerde 
functionanssen.

^dd 07/06 over
H0,2i

- terugkoppeling^O^ uit IBT-I van heden. Verzoek om notitie over functie 
van driemansch^nlEnscheds dat informatie toetst op strafvorderlijke 
aspecten voorafgaand aan het vrijgeven voor onderzoek- Tevens notitie met 
werkwijze van IP tbv bespreklng met Cie Costing hedenmiddag.
Opmerking van landsadvocaat om beleidsvragen e.d. met betrekking tot het 
onderzoek zuiver te formuleren.
Verzoek om kostenopgave. zowel van LCI als van inspecteurs. Opgave van 
vakanties in verband vervanging.
[10.2e
vakanties.

ll.OOu
p:2eb.2e:

ld.-f

wordt toegevoegd aan onderzoek ivm voortgang tijdens

- notitie met werkwijze IP tbv overteg met Cie Costing uitgereikt aanjl0,2e

- terugkoppeling |10.2e} ge^ek met Cie Costing (^ 0.2e 
De Cie Costing zallx per 14 dagen contact ondernouden met de 
onderschelden inspecties. Men wenst tzt het uitgewerkte plan van aanpak van 
de IP te ontvangen; korte notitie met beschrijving van werkwijze Is door[t0.2e 
overhandigd.
De Cie O. wit op de hoogte gestetd worden als IP exteme deskundigheid 
‘inhuurt’. Cok de Cie O. zal het LCI in beginsel als tussenstation voor 
informatie van betrokken diensten gebruiken. Men zal de werkzaamheden van 
de inspecties in beginsel niet in haar onderzoek betrekken

13.15U

1)15.00U

H0,2^

16.15U - e-mail van IBR met interview-model dat door IBR is geconcipieerd voor de 
gesprekken met betrokkenen

- e-mail van IBR met logboek dd 15/0616.40U

16/06
16.00U - e-mail van IBR met als bijiage het verslag van de tnformatiebijeenkomst 

Inspecties d.d. 8 juni in Enschede
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bedrijfsvoering.

- bezoek aan rampterrein (beschermende kleding en in afgesloten bus). 
Opmerking van politiezijde dat de beschermende maatregelen van de 
Arbeidsinspectie steeds strenger lijken te worden. Indrukwekkende beelden 
als bewijs van de enorme kracht die is vrijgekomen bij de explosies

12.00U

Bijeenkomst’̂0,2e jl-CI/onderzoekers inspecties in hoofdbureau politie 
Enschede. Agenda'Wplekke uitgereikt en behandeld.
- atspraken over werkwijze;
• informatie naar cie O: verslagen van ondertekende interviews alleen op 
aanvraag. Rapportages op het moment dat ze ter verificatie aan betrokken 
organisaties/personen worden toegezonden;
- duidelijke intentieverklaring van alle betrokken inspecties om samen te 
werken. IGZ geeft aan nog niet over transcripties te kunnen beschikken van 
meidkamerverkeer. Moet in Israel gebeuren. Kan nog paar weken duren 
voordat ze vofuit aan de gang gaan;
- vragen voor andere insp. worden uitgewisseld via LCI;
- verslag gesprek ji[£)_2e j gemeente, provincie, politie, OM op 8/6 ‘s 
morgens (brandweer vertegenwoordigd via gemeente)
- OM: probleem mbt info-uitwisseiing (als men strafvordertijk relevante info 
uitgeeft zonder de verdediging van de verdachte te informeren, hangt tijdens 
proces niet-ontvankelijkheid boven het hoofd). Afspraak: info-uitwisseiing als 
sprake is van win-win situatie;
- info uit poiitieregisters: niet-opsporingsgerichte informatie (openbare

14.00U

orde/hulpverlening)» BZK geeft opdracht aan om info te verstrekken. 
Opsporingsgertchte info: verleent toestemming aan om info te
verstrekken.
- er komt een samenwerkingsovereenkomst tussen OM en [10.26 ’ 
(namens de Inspecties).
- informatie over LCI. Is uitvoeringsorgaan, dat afstemt. Beveiligingsaspecten 
mbt locatie, personeel, informatie-stromen (electromisch berichtenverkeer 
e.d.) worden geregeld.
- atspraken binnen IP over infoverkrijging lopen via LCI
- concretisering werkplan afzonderlijke inspecties worden besproken met LCI 
(initiatief afspraak bij LCI)
- vragen van IP voor IBR v66r woensdag bij IBR ivm interview met 
brandweerlieden over motorkapoverleg.

POLITIEVRAGEN;
- uitgereikte mondbescherming (operatiekapjes) aan politie tijdens 
maatregelen; blijken bij onjuist gebruik verkeerde uitwertdng te hebben (diep 
inhaleren):
- wie was de baas op het rampterrein;
- punt van aandacht is de afdeling Milieu. Deze is van districtsniveau 
gereorganiseerd naar regiontveau. Bezien of dit van invtoed is geweest op de 
rolen betrokkenheid van de politie bij de vergunningverlening aan SE 
Fireworks. Vraag die binnen het korps zelf ook is opgekomen.

nW2<
io,2e
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05/06
09.00U met kort verslag van A.O. Vaste- e-mail d.d. 31/05 van [10.2e 

Kamercie B2K van 31/05 over deVuurwerkramp Ensr^ede’.

- e-mail van [10.2e 
informatie-bulletln nummer 1

met reactie op concept15.55u aan|10.2e

- via e-mail van [i 0 ,2e afschrift ontvangen van uitgaande brief van
minister van BZfCaTcr29705'aSil“^« met voortgangsbericht, besproken tijdens

17.15U

A.O. OP 31/05.

06/06
14.00U - e-mail van | met aangepaste versie van plan van aanpak voor overleg

IBT-I om 23.3'Ouur

faxbericht van PIOQ met nul-meting referentiekader Conflict- en crisisbeheersing 
van regtokorps Twente .

15.00u

07/06
lO.OOu ^ja.2er- faxbericht met uitnodiging voor eerste bijeenkomst van Informatiecentrum 

Inspecties d.d. 8 juni a.s. om I4.00uur In Enschede

- concept pfan van aanpak versie 07-07-00 voor laatste commentaarronde 
toegezonden door projectsecretariaat Vuurwarkramp. Geen Inhoudelljke 
opmerkingen.
• tevens toezending van verslag IBT-i d.d. 06/06

11.00U

- fax met akkoord van HIP retour project-secretariaat Vuunverkramp12.00U

- telefonisch verzoek aan piv KC Drenthe voor assistentie van administratief 
coordinator RBT in het Logistiek Centrum Inspecties te Enschede. Reactie op 
verzoek wordt gegeven aan [10.2©

13.00U

]
^vanfl^:2i-- aankondiging aan [t0;2e 

de Cie Vuurwerkrarnp, dafhifkennismakingsgesprekken wirvoeren met o.a. de 
IP. Contact zal plaatsvinden met j10,2e 
hem opnemen (^1Q.2e

13.15U , een secretarls van

als intern coordinator. Contact met
)•

- via e-mail ontvangsi definitieve plan van aanpak, Interviewprocedure17.15U

08/06

-gesprek met RIK/Enschede (i10.2@' e-a-): informatie-uitwisseling over
taak en functie van IP. RIK geeft aan wat zij aan het verzamelen zijn. 
Transcriptie van alle mobilofoon- en telefoonverkeer van de MK + afdeling 
Enchede Noord (helpdesk). Twente maakt procesbeschrijving van alle 
politieactiviteiten. Een korpsanalyse tbv leermomenten voor de

11.00U
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van aanpak coOrdInatle onderzoeken naar vuurwerkramp in Enschede (versie 
besproken tijdens Afstemmingsoverteg Inspectle d.d. 29/5)

- terugkoppeling HIP uit overleg projectgroep overleg Vuurwerkramp. Hij zal 
voortaan bi] dit dagelijks overleg aanwezig zijn. Betrokkenen bij onderzoek dienen 
logboek bij te houden. Verantwoordelijkheid voor nazorg voor hulpverleners is 
discussiepunt tussen gemeente en VWS. NOS heeft WOB-verzoek gedaan over 
import van vuurwerk. IBR regelt net als IP (met Haaglanden) second opinion.
1^0.2e I gevraagd naar ondersteuning in bezetting van frontoffice (in 
Eri^ede): dit betreft geen strategische ondersteuning. [10.2e] is hiervoor 
beschikbaeir. Frontoffice moet vanaf 5/6 operationeel gaan worden.
- |10.2^gaat naar AO Vaste Kamercommissie op 31/5:
- invullirig back-office IP en IBT-I nader bezien

HIPII.OOu

fToSe)

1026}

- terugkoppeling [10.2e| uit IBT-I van hedenochtend:
• om 1 S.OOuur overleg Cie Oosting met [10.2eJ c.a.:
• iedere inspectle levert feltenrelaas vanuifeigen kolom In en IBR integreert 

de stukken. Gereed week 29;
• plan van aanpak (bijtage met procesverantwoordelijken):
• interviewprotocol is afgerond;
• in integraal deel van reconstructie worden leermomenten uit Hercules en 

Bijlmer meegenomen;

12.45U

Volgende IBT-I op 6/6 a.s.

fiOi- interne bespreking over vragenlijst. Wordt aangepast op vragen van IBR en 
informatie uit persberichten;
- opvragen van evaluaties van bijstandsverlenende korpsen (via Enschede);
- RIT en RBT worden meegenomen in IP-onderzoek; een en ander zal gericht zijn 
op de processuele kant van het justitieel pol'itie-optreden. Geen analyse van de 
inhoudelljke aanpak van het recherche-onderzoek

15.00U

fio3
10.2e

e-mail naarfjO.^G 
(overzicht oi^erzoeksvel^en van de betrcMren inspecties). Aanvulling IP op:

- hoofdproces C ret^tsorde en verkeer, handhaving o.o., strafr. onderzoek en 
identificeren van overtedenen;
- hoofdproces D bevolkingszorg: in toeiichting op registreren van slachtoffers 
relaiie met identificeren van overledenen;
- hoofdproces E, algemene coSrdinatie: sub i t/m 4 onderdeeJ van GPO is 
atarmering, opschaling e.d. t.a.v. politiezorg buiten rampgebied.

15.50u met aanvullende informatie op bijtage plan van aanpak

17.25U - ontvangst via e-mail van concept-verslag Afstemmingsoverteg Inspecties dd 
29/5

31/(J5
10.55 - e-mail naar^^^[25™^ ^®® documenten; overzicht van gewenste

documenten en overaicht van overlap activiteiten IP met andere inspecties.
iT5:5e
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17.15u - overzicht te interviewen politiefuncAionarissen verstuurd naar|10.2e ) 

17.30u - IP-joumaal via e-mail naar IBR lira

29/05
- bespreking en p'0.2^ van de stukken van de diverse inspecties op 
raakviakken met de IP

lO.OOu

-ontvangsl vanf}0.2e 1Afstemmingsoverteg inspectl^ voor I4.00uur
12.45U via e-mail van vergaderstukken voor het

fe.2e

3«:2e13.00U - aanvullende stukken voor vergadering van 14.00uur, oa. Plan van aanpak

- ontvangst afschrift van onderzoeksopdracht aan IP {kenmerk ES2000/71136 
d.d. 24/5/00

13.30U

14.00U - Afstemmingsoverteg Inspecties:
Afspraken voor de komende tijd:
1. V66r 30-5,14.00 uur, commentaar op plan van aanpak bij H 0.2© )•
2. V66r 30-5,16.00 uur, commentaar schema onderzoeksvelMnluitgerelkt
tijdens overleg) bij j10.2e ~]-
3. IGZ stuurt zsm. tekstpassage over inschakeling externen bij horen van 
betrokkenen naar[i 0.2© |-
4. VPPr dinsdag 6-6 een overzicht van wie met wie samen welke instanties wil 
horen etc. conform lijstje Arbeidsinspec^e naar[^0^Jg

aan de g^g te gaan.
belt met OM over kopieSn banden om zo snel mogelijk

Overige onderwerpen:
- discussie over informatie-uitwisseling tussen inspecties met het oog op 
strafrechtelljke, bestuursrechtetijke en tuchtrechtelljke aspecten van het 
afnemen van verklaringen. Bespreking in het kader van het concept 
onderzoeksprotocd;
• gtobale inrichting van frontoffice in Enschede;
- inspecties verzamelen informatie mbt feitenrelaas en IBR zorgt voor integraal 
verhaal;
- onderzoeksperiode reconstructie eindigend op moment van intrekking 
rampverklanng:
- afstemming met Cie Onderzoek Vuunverkramp.

Volgende overleg 6/6 14.00 uur17.00U

dat op 30/5 overteg zal plaatsvinden tussen 
over afstemming.^

- mededeling van |^0.2e
leO.^0,2©

30/05

- e-mail aan jj 0.2i© j cfat IP geen rradere opmerkingen heeft op concept plan09.45U
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wanneer heeft politie laatste controle uitgevoerd op vergunning en wat 
waren de bevindingen:
was er ikv rampenbestrijdingsplan sprake van een multidisciplinaire risicx>-
Inventarisatie opgemaakt tesamen met brb en ggd;
wordt er gewerkt aan een multidisciplinair operationeel plan (wie doet wat,
afstemming tijdens operaties over volgende stappen). Politie werkt met gbo.
zijn er multidisciplinaire rampenoefeningen gehouden. Is er Intercollegiate
afstemming/informatie-uitwisseling tussen de drie hulpverleningsdlensten
over organisatorische en operationele inzetmogetijkheden;
is er ikv millenniumrisico-inventarisatie gekeken naar S.E. Fireworks;
is er tijdens de operatic een CTPi benoemd:
was er tijdens de operatie een adequate verbindingsstructuur. Is er voor dit 
soort operaties een verbindingsschema beschikbaar ivm 
verantwoordelijkheden en aansturing van eenheden; 
is er kort na het incident at aandacht bestead aan het informeren van het 
thuisfront van dienstdoende politiemensen.

flag- Vragen verwerken in concept-vragenlijst 23.05

12,20u - via e-mail ontvangen van IBR; logboekversie 25/5, jirfanning afspraken IBR, 
concept-protocol Interviewprocedures; bespreken 0.2©

28/5
- ontvangen van IBR/|1via e-mail lijst met vragen van IBR die tzt blj de 
interviews van politiemensen meegenomen moet worden.

10.50U

- verslag door [^072^ van IBT-1:
* 30/5 bijeenkomst IBT-Ministers om 1 t.OOuur
* 31/5 Vaste Kamercommissie 10-12 uur
* feitelijk onderzoek kan starten na vaststelling van onderzoeksprotocol
* er komt een frontoffice in Twente van waaruit inspecties kunnen opereren
* gevraagd is overzicht van te Interviewen polltiefunctionarissen op 

functienh/eau met evt tijdslijn voor de interviews-. Toesturen aan fT02e
* aanvullen van wettelijk kader IP met concept Informatleprotocol (bijiage 

concept Leidraad)

14.00U

jTQ2S
!l0.2e'I

15.20U - informatieprotocol toegezonden aan

- ontvangst via e-mail van onderzoeksplannen van de diverse inspecties. 
Afzender[10.2e

16.00U

I6.30u - logboek IBR ontvangen

[fog17.15U • onderzoeksplannen inspecties met overzicht te interviewen 
politiefunctionarissen via e-mail naar j10.2e

PAGINA 3



2M)5-2(»0

24/5
Telefoongesprek fl0.2e
- aandacht voor recherchaK)ncl^oek:
- veiligstellen van informatiemateriaat;
- communicatieplan (extern afstemmen);
• aandacht voor gelaagdheid in aansturing;
- aandacht voor afspraken binnen driehoeksoverleg ivm verschillende 
invalshoeken politietaken: openbare orde handhaving en rampenbestrljding 
enerzijds en justitieel onderzoek anderzijds;
• aandacht voor het horen van mogelijk getraumatiseerde getuigen;
- mogelijkheid bezien om ook bijstandsverlenende korpsen in onderzoek te 
betrekken.

09.00U . Reactie op concept-vragenlijst 23.05

Reactie van i|0’2e komt nog.1
Afstemmingsoveiieg Inspec^ies:
Afspraken:
- iedere inspectie levert z.s.m. aanflO.^e }wettelijk kader, inhoudende

• wettetijke basis voor toezicht;
• referentie-Ztoetsingskader:
« (on)mogeliikheden van verstekken van de verkregen gegevens aan derden;

- iedere inspectie levert aan j'|0.2@ vrijdag 26-5 11.00 een
werkplan (ongeveer anderRalfA^)7ihiToudende:
* hoofdonderzoeksvragen
• hoofdonderwerp
* ptaats van onderzoek (welke diensten wil de inspectie horen)
* tijdschema

10.00U

fW2^

MO.24

- To® "7] verstuurt de werkptannen naar atle betrokkenen.
Maandag 29P57om 14.00 zullen de werkplannen en de overlappingen besproken
worden.

Gesprek met !i{).2e I (IBRB) over afstemming van werkzaamheden IBR en IP. 
In dit stadlum^fgesproken dat joumaals worden uitgewisseld en overlap in 
onderzoeksdocumentatie en -informatie zal worden kortgesloten.

312.00U
To.2

[tJ0,2e
d/d/t Afstemmingsoverleg Inspecties: 29/5 14.00-16.00u bij Soc. Zaken15.50U

16.30U via e-mail processenlijst van IBR

17.50U IP-stuk (Den Haag, 24 mei 2000) met globale aanpak onderzoek, wettelijk 
kader, toetsingskader en overzicht noodzakelijke stukken/informatie via e-mail
naa^j10.2e

Burgemeester Enschede trekt rampverklaring in.18.00U

2S/5
09.30U - reactie van Pi D I (reglopolitie Haaglanden) op concept-vragenliist 23.05:

PAGINA2



25-05-2000

Journaal Insoectie voor de politie onderzoek VuurwerkramD Enschede*

Actle
16/5 overleg IP. IBR, IGZ

overleg inspectie crfv [10 2e18/5

- info-bijeenkomst HIP/IP over stand van zaken en afspraken over betrokkenheid 
van IP. Documenten Stand van zaken (10,2e] 9/05/00) met 7 bijiagen 

. en p'Q-Sej doen het C-onderzoek, fTO.Zej'ujngeert als back-office

22/5

van de
IP

- Hoofdlijnen IP-onderzoek: voorfase, optreden in kolom politie, of^chalingsfase.
- Afspraken:

' uitsluitsel over opdracht IP
* info bij Brw over taakuitvoering en samenwerking
* dooimenten- en middelenlijst, logistiek
* mind mapping plan van aanpak 22/5 14.00 uur

- aandachtSfHjnten:
* afstemming met Justitie/OM ivm opdrachtverfening IP

^j10.2er
jl0.2d
jlfl.2e

IBT-I: overleg Hoofden Inspecties + Parket-Generaal OM olv project DQ:
- OM wil binnen strafvoideiiijke grenzen informatie-ultwisseling met inspecties; 

zo weinig mogelijk stukken op vertrouwelijke basis; horen van getuigen zo 
mogelijk gezamenlijk;

- uiterlijk 24/5 (overfeg 10.00 uur olv 'tifo voor vervoigbrfef aan TK:
wettelijk kader IP (ind. uitwisselen van iP^formatie met andere diensten), 

globaal plan van aanpak met tijdbalk, welke personen wil de IP horen;
- voorstel DG voor koppelvalk tussen Den Haag/OM <-> Enschede met 

betrekking tot de afstemming van het horen van betrokkenen;
- concept-brief aan B&W Enschede over reconstructie van feiten van dag voor 

de ramp t/m het onderbrengen van het laatste slachtoffer;
- afstemming met Cie Costing: minister BZK fungeert als brievenbus. ledere 

inspectie geeft een chronologische weergave van de feiten. Deze worden 
geYntegreerd;

- c s- werkt aan concept-protocol voor de inspecties. Uiterlijk begin 
volpride week reactie van IP;

- afspraak dat vanuit de Inspecties geen communicaties plaatsvindt met derden;
- l0.2i^neemt rol van j10.2e|In IBT-I oven
- lo sepieemt rol van [10.2e[over in overleg olv [i 0 2e
- iP'betrekt alls taken van de politie in het onderzoek, dus b.v, ook rol OM ivm 

berging en identificatie. Tzt kan de diepgang worden bepaald;
- de reikwijdte van het IP-onderzoek wordt nu nog niet aangegeven; wordt 

lopende het onderzoek beoordeeld;

23/5

[10.2
0.2e
l^.2el

p:2g>
1d.2er
[0.26
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Inspectle Brandweenorg en Rampenbestryding 
Vuunrerkramp Enschede 

Logboek Inspecteurs versie 25*5-2000
298

X "T
QmschrijvingTjjdDatum

Een bezoek gebracht aan het rampterrein. Rondleiding over het terrein van 
S.E Fireworks door de leider S.F.O.B. Algemene info. Tljdens het bezoek is 
gebruik gemaakt van besdiermende kleding en stofmaskers.____________
Bespreking bi) politie Ervschede ___
Mnwezigfl0.2e ](recherche), later
^0.2e ['(meoBwerKer Kaoineiorensueiamg) |10,2e |-
DoeiTnervenmgen’van banden en video’s
Wij leggen uit wat ons onderzoek inhoud en wat de functie van de bandene.dJs.f10.2e "
^^n het parKet generaa 
niets te beschikken zal worden gesteld.
i0.2e deeit mede dat de O.v. J. toestemming moet geven de
oanoen'aan'onsTe’oeschikking te geven; hij zal dat vanmiddag nog 
bespreken.___________
telefonisch contact 1 afspraak op 24 mel wederom verzet naar
Schedetdoekshaven"r2:30uur

23-mei 13.30

23-mei 15.00 X X

l^geeft aan dat er is afgesproken (met ]
1) dat er in afwachting van een onderzoel^pTotdc^i

23-mei 16.00 X

90,2e] en p 0.2e telefonisch geinformeerd over bezoek recherche Twente van 
gisteren _________
Overleg met ?10.2e jenj10.2e 
Afgesproken oBTIopoeken en ihtefvjewpt^ramma’s uit te wisselen. Aktie

24-mei 09.30 X

24 mei 12.30 IvP.X

V^gen aanleveren voor interviews IvP met politiemensen. Aktie ______
p^s^maakt voorstel interviewprocedure inspecties t.b.v overleg |io.2^ met 
gemeentesecretarls Enschede__________^^________
Telefonisch contact gehad melfl0.2e j CZW (lo.2ei) po.2^ maakt
een WOB tekst. een geheimhouaingsteKst'voor'^btemarenVnVen 
geheimhoudingsverklaring voor burgers t.b.v. interviewverslag.____________
Telefonisch aan ftg.2a ^ ' | (Al) doorgegeven_______________
Notitie van [^ 0726 I ontyahgen. Hij constateert dat het de
bedoeling is van~ae'regenng om interviewversiagen na vaststelling openbaar 
te maken. !i0.2e
proiectteam-' ~ ______________________
Gebeld met [10.2k J: Het onderzoek zal nog niet beginnen op 25 en 26
mel. Eventueeropmaandag 29 mei.[10.2ej verzoekt een dag 
organisatletljd vanaf het moment dat oesibten is dat het onderzoek 
daadwerkelljk kan starten_________________________________________
Overleg met }i 0^2ej over concept interviewprocedure Inspecties.
Op verzoek vahl10.2€i| concept interviewprocedure insp^ies geEmailed
naarfio^^ £______________ __ ________________

13.00 X24 mei

24 mei 13.30 X

24mei 15.00 X
24 mei X15.30

n agendeert deze notitie voor vergadering In

24 mei 15.45 X

25 mei 09.30 X
X25 mei 11.20
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Inqjectie Brandweenorg en Rampenbestiljding 
Vuurwerkramp Enschede

Logboek Inspccteurs vcrsle 25-5-2000_____
~]| OmschrIJvIngTIjdDatum fra2e

Contact gehad met fj 0.2e 1- Behoefte aan overleg is groot.
Afspraak gemaakt in cnscnude. 12.30 • 13.30 met lunch
^026 X_____________________
gespreK met cooroihatofU Q.2el en staf brandweer Ensche^ 
■Aanwezlg 2lln:[iQ.2e

16.4022-mei X

10.0023-mei X X

VirMiwachtlng van ||0.'2e......... cl*® ciog in het crisisteam is wordt
atgemene info veraimm. • —______
Om ca. 10.30 uur arriveert [10.2e ~1 ®n verzoekt een voorgesprek met
de IBR en Al. Aan de orde KOlll«r^ufl^eleVrincipiale vragen die in het 
crisisteam aan de orde zijn gesteld.
De gemeente Enschede heeft zich op het standpunt gesteld aan het 
onderzoek medewertt|nflMte verlenen mits er een onderzoeksprotocol Is, 
zoals door de DG fJ0.2ei) Is toegezegd, waarin o.m. is opgenomen; 

de afstemming'^rnuranoere inspecties
• de garantie dat de te interviewen personen niet tevens door allerlei 

andere onderzoekers worden bevraagd,
de wijze van vraagstelling en verslaglegging,

• de juridische consequenties; is er een koppeling met een eventueel 
strafrechtelijk onderzoek?

Afgesproken wordt om deze vragen direct (per fax.) door te sturen naarH 
■' I met het verzoek e.e.a. in een protocol op te nemen. Na ^
twiBiomscn overleg tussen en kan worden bevestigd dat het 
bovenstaande wordt geregaio en daroe garantie kan worden gegeven dat ( 
afgezien van het onderzoek van het O.M.) geen andere inspecties dan de 
IBR en Al de brandweer zullen interviewen.
Op basis hiervan wordt een plenaire bijeenkomst over het onderzoek 
teiegd.
Afgesproken wordt het onderzoek op te starten nadat het 
onderzoeksprotocol door Enschede akkoord wordt vetldaard.
Met[10.2e 1^1® ®ls contactpersoon zal optreden worden nog
enkeiu'wurKaispraKen gemaakt.
• aanpassing van de onderzoeksagenda. pieginnen met een uitteg van pi

f "ibetreffende de uibukprocedures in Enschede
• Qw rgcuoiiibineerd interview met de derde en vierde uitruk.
P^past de agenda aan en stuurt deze naar Enschede

M verzoekt aanvulling van de onderzoeksmiddelen met een RIE van 
Enschede, een ongevallendossier vanaf 1-1-1999 en de nazorgprocedures

Afgesproken is, mits het protocol beschikbaar is, het onderzoek te starten 
op 25 mei.___________________ ____________________________________
telefonische contact fi 0.2e i l^^- ^0 heeft geen behoefte brandweer-
mensen te interviewenronwisseiing van verslagen kan volstaan._________
i10;2e[geinformeerd over standpunt gem. Enschede m.b.t. protocol.
omnapunt Enschede aan [i o.2d gefaxt
Door verkeerd tetefoonnumniur is fax pas 23 mei om 12.00 bij [io.2e 
aanoekomen._____________________________________________________
telefonisch contact met [10,2e • Afspraak van 24 mei verzet naar 10.00 
uur Herengracht -------------

OV

23-mei 11.00 X

23-mei 12.15 X

23-mei 12.30 X
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Inspcctie Brandweerzorg en Rampenbestrijdlng 
Vuunverkramp Enschede 

Lx)gboek Inspectcurs verste 25-5-2000w- OmschrijvingTljdDatum
van p cr.2^u
AMrispwdeur Is [1Q.

19 mei 13.00 X

mSe

1Voice-mail Ingesproken GSM Ij Q. 2e
Gebeld met Al-kantoor AmhemT|| 0.2e _____
Afsprakenlijst gestuurd per E-mair;j'| o.2e ^ ]
Afspraken onder voorbehoud bevestigingorvrrtnscneoe

19-mei 13.18 X
19-mei 14.42

van [i'a2ib
Conidctpe10.2©

19-mei 15.44 X
rsonen recherche Twente:

necnercne geemnzage inmcin rnaienaai 
Afspraak 23 me! 15.00 uur

Gebeld doori|0.2e 
Enschede. -----------r
Afspraak gemaakt: 22 me! 10.00 uur Al-kantoor Utrecht: Oudenoord 6

geinformeerd. f^^gaat niet mee, maar bereidt gesprek
voor en blijft thuis uerelkbaar. __
gebeld met ;iQ .2e
1p.2©ig'van'Tcai^fronQwtzoeKt
• relatie Gosling - IBR
• bevestiging afspraak 23 mei (verzoek voorgesprek 10.00 uur) 
mededeling dat banden en video's In beslag zljn genomen door politie.
afspraak rnet M 0 2© | politie Enschede: 23 mei IS.OOuur (»litie bureau
Enschede; hij^oo verzoaiaot beschikbaarhekf banden vooraf bespreken 
met OvJ

. Hij wil overleg alvorens gesprek in21-mei 13.00 X

staf Enschede21-mei 13.10 X

22 mei 09.00 Is contactpersoonX

22mei 10.30 X

Bezoek arbeidsinspectie Utrecht. Gesproken met I f) 9(i
:ici.2& 1. Tel: |m2e GSM: jl0.2e --------------
iniormauerverstreki overiDX'onderzoeKsmeinoae en brandweer 
in het atgemeen. Al wil interviews IBR bijwonen.
Voorgesteld om aan de hand van verslagen IBR onderzoek IBR te volgen. 
1jp.20. T I tomt hierop terug. [fo.2© ~1 ^ijst op BZK-
pdunuaiie^natiaouek bestrijdir^ ongevkmnKneronipioToaf^e stoffen.”
Handbook is besteld on ontvangon op 24 mol 2000 on In bozit van p^ej

afspraak met |i 0.2© [politie
Enschede; hij'zou'varzoeictot beschikbaarheid banden vooraf bespreken 
met OvJ

22-mei 10.00 X en

22mei 10.30 Enschede: 23 mei 15.00uur politie bureauX

tel.gesprek met jl 0.2©
• brief onderzoBicRoim'vuroosting
• afspraak 23/510.00 uur ok
• mededeling van afspraak politie

22 mei 11.30 X

22 mei 14.00 Voorbereidingsnotitie t.b.v. gesprek met stafbrandweer en met de politie, 
overleg met

X
. Aanpassingen aangebracht.

res geeft door toch IBR Interviews te willen bijwonen. 
cBrrfnBn~penniBrviewralleen vragen stellen aan het eind van het interview.
Op verzoek van 10 2©
geprobeerd —^— _____
te hebben geen contact, 10.2© probeert het nog eens en laat naar 
mijn huis bellen. —--------- —

22-mel 16.00 X

22-mel 16.18 IvP gebeld. Na diverse nummersX

-1.



299
Ja2e

fiMeVan:
Verzonden;
Aan:
Onderwerp:

Jainsaag'za'merza
f10.2e ”
v-wT'oiiaentooR'Enschede

16:39

[f0.2etioi lOttioog-To'i n«i-2000 11:46Van:
Verzonden:
Aon:

I
iTa^e|l0.2eonaerzoeiiTschedeCC;

Onderwerp;

Ha die

Welcome back. En mogelijk direct er tegen aan (dat is op het moment dat Ik dit schrijl nog niet zeker maar wel, in 
een of andere vorm, waarschijntijk).
Er van uitgaande dat de Insp^e Politie onderzoekswerk binnen de kolom politie zal v/orden opgedragen leek 
het me verstandig om voor de uihwerklng van de onderzoeksopdracht en de structurering van het onderzoek 
sparring-partners bij de politie te hebban.
Ik heb contact geiegd met de politie Haaglanden;

Voiledig bereid gevonden zijn [lO.Ze | (op Pif moment chef Centrale JustitiSle Dienst, voormalig 
onderdeetschef met veel algefnBiiex/ciPeivarmg) en 1 (opPif moment onderdeelschef Zoetermeer
met veel politiSle ervaring met het werken in de rampenuesuijuirigvorganisatie).
Beide zijn waarschijnlijk nodig.^_________
Zij zijn op afroep beschikbaar. 
semafoon fi 0,2e ”1^ —^—-------

1 (en via hem ook is te bereiken via

GR^
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300 Plan van aanpak
(aangepaste versie 19/7)

Datum:19 juli 2000

: Plan van aanpak reconstnictie vuurwerkramp Enschede - onderdeel VROM- 
inspecties

:m2eAuteur

Betreft

Inleiding

De Inspecties Milieuhygiene, Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting zijn drie van de acht 
rijksinspecties die onderzoek doen naar (een onderdeel van) de vuurwerkramp die op 13 mei 
jongstl^en plaatsvond. Ten behoeve van de commissie Vuurwerkramp richten de 
rijksinspecties zich de komende weken op een reconstructie van de gebeurtenissen. Alhoewel 
elke inspectie een reconstructie maakt voor zijn eigen onderzoek, zal er ten behoeve van de 
commissie een document worden gemaakt waar de integrale reconstructie van gebeurtenissen 
in is opgenomen. Elke rijksinspectie zal daamaast op basis van de onderzoeksgegevens een 
eigen onderzoeksrapport vervaardigen met een analyse en beoordeling van de gegevens, 
getoetst aan het wettelijke kader waar de betreffende rijksinspectie voor verantwoordelijk is.

Dit voorliggende document is een plan van aanpak waarin de onderzoeksdoelen van de IMH, 
IRO en IVH zijn opgenomen, op welke wijze het onderzoek wordt afgebakend, wat er aan 
onderzoeksactiviteiten zal plaatsvinden om de reconstructie te vervaardigen, welke instanties 
bij het onderzoek moeten worden betrokken, zowel in termen van nevenonderzoekers als ook 
te benaderen instanties en/of personen met betrekking tot de verificatie van reeds verzamelde 
onderzoeksgegevens. Tevens bevat het plan van aanpak een plaiming van de diverse 
onderzoeksactiviteiten. Het voorliggende plan is een nadere uitwerking van het door alle 
betrokken inspecties vastgestelde ‘Plan van aanpak afstemming rijksinspectie-onderzoeken 
naar vuurwerkramp in Enschede’. Het onderzoek richt zich met name op cluster 1 zoals 
beschreven in het document ‘Overzicht van onderzoeksactiviteiten door de betrokken 
inspecties’d.d. 22.06.00.

Onderzoeksdoelen

De volgende doelstelling voor het inspectieonderzoek worden geformuleerd:

‘De reconstructie van het proces van vergunningverlening, toezicht en handhaving met 
betrekking tot de vigerende regelgeving en beleid, aangaande het milieu en ruimtelijke 
ordening, voorafgaande aan 13 mei 2000’.

Te splitsen in:
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de reconstructie van de gebeurtenissen (=feit€lijke opsommingen van gebeurtenissen 
zonder analyse en waardetoekenning) betreffende: 
het bestemmingsplan;
het bestemmingsplan in relatie tot de bouwvergunning; 
de bouwvergunning in relatie tot de milieuvergunning;
de bouwvergunning in relatie tot de daarbij gehanteerde lokale verordeningen en de 
procedure-aspecten naar de burger; de interne behandeling en het gehouden toezicht op de 
uitvoering van de vergunning (technische aspecten van de bouw; 
de milieuvergunning en exteme veiligheid; 
het vergunningsverleningsproces (Wm, Awb en Wro);
de vergunning tot het bezigen van vuurwerk en ontploffingsgevaarlijke stoffen en de 
vergunningen tot het afleveren van, dan wel tot aflevering voorhanden hebben van 
vuurwerk en on^loffingsgevaarlijke stoffen, beiden in relatie tot de Wet milieubeheer; 
toezicht en handhaving.

A.

B. de reconstructie van de gebeurtenissen met een daaraan gekoppelde toetsing en analyse en 
beoordeling door:
• toetsing van de onderzoeksresultaten (gegevens reconstructie) aan de vigerende

regelgeving om een uitspraak te kunnen doen op welke wijze het instrumentarium door de 
betrokken instanties is toegepast.

Het onderzoek zal zich niet richten op de onderwerpen ‘Gezondheidszorg en bron- en 
primaire effeclbestrijding’, waaronder begrepen ‘meten, registreren en evalueien, ontsmetten 
van mensen, voertuigen etc.’ Zo nodig kan wel een bijdrage als nevenonderzoeker aan die 
onderwerpen worden geleverd. Afstemming hierover zal plaatsvinden met de AI en de IGZ.

Wgze van onderzoek

De IMH en IRO hebben al een eerste en voorlopige reconstructie van de gebeurtenissen 
uitgevoerd en verwerkt in een voorlopig inspectierapport. De inspecties hebben zich daarbij 
gebaseerd op bij de inspecties aanwezige archiefmateriaal en documentatie die door betrokken 
instanties zoals de gemeente Enschede en het ministerie van Defensie op verzoek aan de 
inspecties is toegestuurd. Een exemplaar van het voorlopige inspectierapport is reeds aan het 
LCI ter beschikking gesteid. Ten behoeve van een volledig uit te voeren reconstructie en voor 
het door de inspecties op te stellen ‘inspectierapport’ dienen de stukken nader gecompletwrd 
te worden. Het is in dat verband noodzakelijk om dossieronderzoek uit te voeren bij l^trokken 
instanties zoals de gemeente Enschede, MBLAN van het ministerie van Defensie, de 
regiopolitic Twente en wellicht ook de provincie Overijssel. Verder dient verificatie door hoor 
en wederhoor plaats te vinden naar aanleiding van diverse onderdelen van de reconstructie. 
Conform de daarover gemaakte afspraken zal dat plaatsvinden door middel van het ainemen 
van interviews volgens een door de inspecties vastgestelde procedure. De interviews zullen 
worden vastgelegd in schriftelijke verslagen die voor ondertekening worden voorgelegd aan 
de gemterviewden.

Ten behoeve van de integrale reconstructie zal een door de inspecties vastgesteld format 
worden gehanteerd om een eenduidige vastlegging van de gegevens te waarborgen.



3

By het onderzoek te betrekken instanties en personen
Gelet op de voor de reconstnictie geformulcerde ondcrzoeksdoelen, zullen de Inspectie 
Milieuhygiene en de Inspectie Ruimtelijke Ordening met dit inspectie-onderzoek worden 
belast. Een klein team zal daaitoe worden samengesteld, bestaande uit de volgende personen: 

1, juridisch medewerker IMH Oost
r^oepshoofd/inspecteur IMH Oost (tevens trekker van het onderzoek)
IRO Oost

• W.2e
• 10.2e
• 10.2e
• IVHO^

Dossieronderzoek en te interviewen instanties en personen
Voor de uitvoering van de reconstnictie, gerelateerd aan de in dit plan geformuleerde 
doelstellingen, zijn de volgende thema’s van belang:

PersoonEtosster InstantieThema
afd. b(mw gemeente EnschedeBouwvergunning

Bestemmingsplan
Bouw
Ruimtelijke ordening Bouw en milieudiensi Enschede

- afd. planologie provincie Overijssel
Milieu Vergunningen

• opslag en bewerking
• exteme veiligheid
• brandpreventie

- Bouw en milieudienst Enschede
- MILAN Defensie
- Brandweer

Toezicht/handhaving - idem + politie
Vergunningen bezigen + 
voorhanden hebben

Bewerken en toepassen V&W/RVI
- poiitie/korpschef

De in de tabel opgenomen opsomming van instanties is een voorlopige. Niet uit te sluiten valt 
dat andere instanties of afdelingen ervan bij het onderzoek moeten worden betrokken.

Planning

De integiale reconstnictie dient eind augustus 2000 gereed te zijn. Meer uitgewerkte planning:

Weeknr. Activiteit
26 maken van plan van aanpak 

toesturen aan LCl
27 voorbereiden dossieronderzoek

afstemmen met andere inspecties
2S uitvoeren dossieronderzoek 

opstellen concept reconstiuctie
uitvoeren dossieronderzoek29
opstellen concept-reconstructie

30 uitvoeren dossieronderzoek
voorbereiden interviews
opstellen concept-reconstructie

31 uitvoeren interviews
• opstellen concept-reconstructie_____________________________
• concept-reconstructie verzenden (7/8) voor commentaar naar 

betrol^enen
■ werken aan concept inspectierapport met analyse en aanbevelingen

32
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• inwachten conunentaar op conoept-reconstructie (uiterlijk 14/8)
• verwerken conunentaar op concept-reconstructie
• verzenden inspectiebijdrage reconstructie naar LCI/IBR voor

intejpale verwerking ______________________
• werken aan concept inspectierapport met analyse en aanbevelingen
• verzenden van concept inspectierapport voor conunentaar naar

betrokkenenCuiterlijk op 2^8) ____________________________
• inwachten conunentaar (uiterlijk 11/9) op concept-inspectierqjport en

verwerking conunentaar_____________________________________
• definitief maken eindrapport inspecties IMH, IRO en FVH betreffende 

de reconstructie, analyse, beoordeling en aanbevelingen.

33

34

37

38 en 39

Door de IMH, IRO en IVH zal een gezamenlijk onderzoeksrapport worden opgesteld dat 
uiterlijk in September 2(X)0 gereed dient te zijn. Een concept-onderzoeksrapport zal in week 
34 voor commentaar worden aangeboden aan de gemeente Enschede, de provincie Overijssel, 
de Commissie onderzoek vuurwerkramp en andere betrokken instanties. Commentaar wordt 
ingewacht tot begin week 37. In de weken 38 en 39 zal het defmitieve onderzoeksrapport 
worden aangeboden.

Interne commentaarronde

Conform de planning zal het concept-onderzoeksrapport uiterlijk op 24 augustus aanstaande 
gereed zijn en voor commentaar worden aangeboden aan interne betrokkenen. Het 
conceptrapport zal worden voorgelegd aan;
• Minister
• dg/DGM• DGM/SVS-[tO,2e
• DGM/LMV .flG-2e( '
• RPD-ft^ ^
• HIMH - ffiMH^STpIvrfiiMH 0 2e\ en 0.2e
• DGVH-ito.2e____ ___ t*
Nadnikkelijk wordt opgemerkt dat de aangepaste plaiming is opgesteld op basis van de 
huidige situatie met betrekking tot ter beschikking staande dossiers en te verwachtten 
beschikbaar te stellen dossiers. Mogelijke exteme invloeden die de planning kunnen 
beinvloeden, zoals dossiers die om formele redenen laat beschikbaar worden gesteld, 
afwezigheid van te interviewen personen door vakantie en dergelijke, zijn uiteraard niet in de 
planning verwerkt.

Bijlagen:
1. format reconstructie van gebeurtenissen
2. interviewprocedure



INSPECTIEONDERZOEKEN EN COORDINATIE

VROM-inspecties
Het plan van aanpak (conform concept brief aan Kamer) gaat in op 4 aspecten.
1. Wettelijk kader. Het wettelijk kader omvat de volgende wetten:
Wet milieubeheer (Besluit opslag vuurweilc milieubeheer voor opslag minder dan 1000 kilo 
en vcrgunningplicht voor meer dan 1000 kilo en Besluit risico’s zware ongevallen voor 50 ton 
(exclusief verpakking met omrekeningsfactor 0,3)-
Wet explosieven voor civiel gebruik (Wecg) voor eisen aan de overbrenging van explosieve 
stoffen.
Wet vervoer gevaarlijke stoffen en Reglement gevaarlijke stoffen voor vervoeren en bezigem 
Wet milieugevaarlijke stoffen (Wms), vuurwerkbesluit voor veiligheid e.d. 
consumentenvuurwerk.
De bovenstaande wetgeving is op drie pagina’s beschreven en al eerder ter beschikking 
gesteld (mail aan H0.2e 
BZK aan de Kamer.
De verantwoordelijkheid ligt voor de Wm en Wms bij VROM, waarbij de gemeente voor 
vuurwericbedrijven vergunning verlenend gezag is en toezicht houdt op de naleving.
De Inspectie Milieuhygiene (IMH) heeft als taak het bevorderen van de uitvoering van het 
milieubeleid door handhaving en toezicht op de uitvoering. De IMH is aangewezen als 
toezichthouder en kan desgewenst adviseren. Vanuit haar tweedelijns rol adviseert de IMH 
alleen bij grotere, zogenaamde Top X bedrijven, dus niet bij bedrijven met een Wm 
vergunning voor opslag van vuurwerk zoals SE Fireworks.
Voor de vervoersregelgeving ligt de verantwoordelijkheid met name bij V&W, waarbij de 
Wecg over meer departementen is verdeeld.

) en grotendeels vermeld in de eerste brief van de minister van

Verder van belang zijn de volgende legels.
Bouwregelgevingjvajawege mogelijke bouwvoorschriften voor bedrijven met een Wm 
vergunning of ^BRZO^drijven.
Bestemmingsplannen en overige RO aspecten.
Regels met betrekking brandpreventie.

De VROM-inspecties beschikken over diverse vergunningen en een eerste voorlopige analyse 
kan worden gemaakt die zal leiden tot een aantal vragen. Echter complete dossiers zijn niet 
beschikbaar en er is geen sprake geweest van hoor en wederhoor.
Informatieverstrekking kan gebeuien zowel ten behoeve van straffechteliik onderzoek als 
ten behoeve van de Conunissie.

2. De werkplanning
Om een goede reconstructie te kunnen maken en voor de ondersteuning van de eigen 
bestuursrechtelijke aanpak, de steun aan het strafirechtelijk traject en de steun aan de 
Commissie Costing zijn de volgende thema's van belang.

Thema Dossier Wie bevraeen
Betrokkenen afd. bouw gemeenteBouw Analyse bouwvergunning nodig

RO Bestemmingsplan Bouw en milieudienst gemeente en 
afd. Planologie provincie



/

Bouw en milieudienst gemeente, 
afd. milieu; MILAN (Defensie); 
Brand weer 
Idem + politie

Milieu Vergunningen

—'XToezicht

V&W/Vic; politie/korpschefVergunning bezigenTransport

Opslag Wecg B&W Enschede

Betrokken afd. gem. Enschede 
Brandweer Enschede

Brandpre-.
ventie

Rampenplan
Rampbestrijdingsplan
Aanvalsplan

De planning van wanneer met wie wordl gesproken en hoe en aan wie dossiers ter beschikking 
worden gesteld kan pas definitief worden gemaakt na gezamenlijke afstemming.
Per betrokken dienst of afdeling dient te worden bepaald wie verantwoordelijk is voor het 
verlenen van vergunningen, wie toetst of beoordeelt, wie adviseert, wie verantwoordelijk is 
voor publiciteit enzovoort De VROM inspecties geven voorrang aan de strafrechtelijke 
aanpak waarvoor al drie medewerkers zijn beschikbaar gesteld.

10.2eAandachtspunten tot nu toe zijn op grond van de eerste indrukken het al dan niet vereist zijn 
van een bouwvergunning voor de MAVO boxen en de zeecontainers, de achterliggende 
motivatie voor het aanpassen (naar meer toegestane opslag) van de vergunning na 
constateringen van MILAN, de afstemming tussen de vergunning van V&W voor bezigen en 
de Wm vergunning, de wijze van toezicht (mede in relatie tot wat elders bij gemeenten 
gebniikelijk is).

De IMH en IRO controleren nu de bedrijven. De lijst van grotere bedrijven omvat er 
inmiddels 120 (per 24-5-2000). Voor de analyse van de situatie elders in N«ierland zullen de 
ervaringen van andere handhavers (met name politie) worden meegenomen.
Het onderzoek naar deze bedrijven omvat niet de bedrijven die minder dan 1000 kilo mogen 
opslaan. De eindrapportage wordt medio juni verwachi.

3. Organisatie en coordinatie van informatieuitwisseling.
Nader in te vullen na afstemming over punt 2. Tot nu toe zijn alle gegevens aangeleverd (bijv. 
meetgegevens) via het RCC of BZK en afgestemd waar mogelijk. Dit zal zo moeten blijvcn 
gebeuren.

4. Relatie met de Contmissie vuunverkramp.
Nader in te vullen in overleg met de Commissie door voorstellen van Commissie en BZK en 
afsteramen in IBT/I.
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Ministerie van Binnenlandse Taken en Koninkrijksrelaties

Oatum
21 decamber 2000

OnaUnmetlt
IBR2000/10347S

Onderdeel
DGOOWIBHDe voorzitter van Commissie Onderzoek

Vuurwerkramp
Lange Voorhout 9-13
2514 EA Den Haag

InllchOngen

1jia2e

Uw kenmert

a lad 1 van 1Onderwerp;

Conceptrapporten inspecties 
inzake vuurwerkramp Enschede Aanial bljlagan

12
Bezoekadres 
Scbedaldoetsbavefl 200 
2S11 EZ Oen HaagGeachte heerOosting.

Postadres 
Postbus 20011 
2S00 EA Oen Haag

Zoals bekend is door acht rijksinspecties. te weten de Arbeidsinspectie, de 

Rijksverkeersinspectie. de Inspectie Milieuhygifine, de Inspectie voorde 

Ruimtelijke Ordening. de Inspectie voor de Volkshuisvesting, de Inspectie voor 

de Gezondheidszorg, de Inspectie Politie en de Inspectie Brandweerzorg en 

Rampenbestrijding een onderzoek ingesteld naar de vuunwerkramp in Enschede 

op 13 mei 2000. Oe codrdinatie van dit onderzoek is in handen gelegd van het 

hoofd van de Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding.

De eerste fase van dit onderzoek was het opstellen van een reconstructie van de 

gebeurtenissen. Deze reconstructie is op 14 november 2000 aan de Tweede 

Kamer aangeboden. De analyse- en rapportagefase die hierop voigde heeft 

geleid tot een conceptrapport met een twaalfta! conceptdeelrapporten.

Om u. vooruitlopend op de publicatie van deze stukken te informeren, bied ik u 

deze rapporten - mede namens de coilegae van de andere inspecties - in 

conceptvorm nu reeds aan. Ik verzoek u de rapporten vertrouwelijk te 

behandelen en stel het op prijs, als u mi] wilt berichten over eventuele feitelijke 

onjuistheden in de betreffende stukken.

In de periode van 27 november tot en met 19 december zijn de

conceptrapporten aangeboden aan een ‘leesgroep’ van de gemeente Enschede.

Voor een groot deel zijn deze rapporten door de betreffende onderzoekers al

besproken met deze leesgroep. Ook met een leesgroep van de brandweer wordt

gesproken over de voor de brandweer relevante conceptrapporten. Een deel van



Odtum
27 oktober 2000

Ona kenmerk 
Enachedtf0l3l

Blad
de kritiek is reeds Verwerkt in de bijgevoegde versies: de overige readies zullen 

uiteraard conform de afspraken met de leesgroep worden aangepast in de 

definitieve versies.

2 van 2

Op 4 januari aanstaande zullen deze commenfaarrondes zijn afgerond.

In de week daarop volgend zullen de definitieve teksten van de rapporten 

worden vastgesteld en worden de rapporten aan de Tweede Kamer aangeboden. 

Dit houdt tevens in dat de betreffende rapporten openbaar zijn.

Het kabinet is voornemens om eerst na het verschijnen van het eindrapport van 

de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp met een kabinetsstandpunt te komen. 

Tot die tijd zal het kabinet met betrekking tot de resultaten van het onderzoek 

van de rijksinspecties zich zoveel als mogelijk onthouden van een reactie.

De Tweede Kamer heeft in een Algemeen Overleg inzake de afwikkeling van de 

vuurwerkramp van 12 december j.1. laten weten eveneens terughoudendheid te 

betrachten in haar reactie. totdat de rapportage van de Commissie Onderzoek 

Vuurwerkramp is verschenen.

Zonder in uw verantwoordelijkheid te willen treden ga ik ervan uit dat van uw 

kant deze lijn ook wordt gevoigd.

Hoogachtend,

HET HOOFD VAN DE
.IM.<i0C0.'T:iC_Q0Jl>,«5<*tCC0_3000_OJL0jVJlA0C(\jgggJp|JQ||SjQ

MMxUfla ¥tm iMk&n m KonlnW{lEirtUllfli



Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ootum
21 dacember 2000

Ons kenmerk 
18R2000/103477

Onderdeel
DGOOV/IBRCollege van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Enschede 
Postfaus 20 
7500 AA Enschede

tnlictitingefl

, .

Uw kenmert

8lad
1 van 1Ondtfwerp:

Conceptrapporten inspecties 
inzake vuurwerkramp Enschede AanW bijlagan

12
Sezoekadres 
Schedeldoeksnaven 200 
2511 BZ Can HaagGeacht college,

Poatadres 
Posibua 20011 
2500 EA Oan Kaag

Zoais bekend is door acht rijksinspecties. le weten de Arbeidsinspectie, de 

Rijksverkeersinspectie. de inspectie Milieuhygiene, de Inspectie voor de 

Ruimtelijke Ordening, de Inspectie voorde Volkshuisvesting, de Inspectie voor 

de Gezondhetdszorg, de Inspectie Politie en de Inspectie Brandweerzorg en 

Rampenbestrijding een onderzoek ingesteld naar de vuurwerkramp in Enschede 

op 13 mei 2000. De coOrdinatie van dit onderzoek is in handen gelegd van het 

hoofd van de Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding.

De eerste fase van dit onderzodc was het opstellen van een reconstructie van de 

gebeurtenissen. Deze reconstructie is op 14 november 2000 aan de Tweede 

Kamer aangeboden. De analyse- en rapportagefase die hierop voigde heett 

geleid tot een conceptrapport met een twaalftai conceptdeelrapporten.

Om u. vooruitlopend op de publicatie van deze stukken te informeren, bied ik u 

deze rapporten - mede namens de collegae van de andere inspecties - in 

conceptvorm nu reeds aan. Ik verzoek u de rapporten vertrouwelijk te 

behandeten en stel het op prijs, als u mi] wilt berichten over eventuele feitelijke 

onjuistheden in de betreffende stukken.

In de periode van 27 november tot en met 19 december zijn de

conceptrapporten aangeboden aan een ‘teesgroep' van de gemeente Enschede.

Voor een groot deel zijn deze rapporten door de betreffende onderzoekers al

besproken met deze leesgroep. Ook met een leesgroep van de brandweer wordt

gesproken over de voor de brandweer relevante conceptrapporten. Een deel van



Datum
27 oktober 2000

Ons kenmerk 
EmctiedetOlOl

Blad
de kritiek is reeds verwerkt in de bijgevoegde versies; de overige readies zullen 

uiteraard conform de afspraken met de leesgroep worden aangepast in de 

definitieve versies.

2 van 2

Op 4 januari aanstaande zullen deze commentaarrondes zijn algerond.

In de week daarop volgend zullen de definitieve teksten van de rapporten 

worden vastgesteld en worden de rapporten aan de Tweede Kamer aangeboden. 

In dit verband verwifs ik ook naaf de brief van de minister van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 december jongstleden (IBR2000/101621).

Ik maak u er tenslotte op attent dat de Regionaal Inspecteur Milieuhygiene Cost 

bij de onder zijn verantwoordelijkheid tot stand gekomen rapporten een aparte 

aanbiedingsbrief heeft gevoegd.

Hoogachtend,

HET HOOFD VAN DE
7~“WUDINQ,

I

MiahUn* ffot* BZftAtnUndM ZaImi m Kbnbikffjtenrfvtitf
i



Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Oatum
31 deeambef 2000

0ns kemneric 
l8R200(Vt034S0

Onderdeel
OGOOv/isaCollege van Gedeputeerde Staten 

van de provincie Overijssel 
Postbus 10078 
8000 GB Zwolle

InHchtInqen

10.2e
Uw kerunerk

Blad
1 van 1Ontferwerp;

Conceptrapporten inspecties 
inzake vuurwerkramp Enschede

Aantal bfjiagen12
Sezoskadres 
Sciied«tdoeksliaven 200 
2511 £Z Den Haag

Geacht college,

Zoals bekend is door acht ri|ksinspecties, te weten de Arbeidsinspectie, de 

Rijksverkeersinspectie. de Inspectie Milieuhygigne. de Inspectie voor de 

Ruimtelijke Ordening, de Inspectie voor de Volkshuisvesting, de Inspectie voor 

de Gezondheidszorg, de Inspectie Poiitie en de Inspectie Brandweerzorg en 

Rampenbestrijding een onderzoek ingesteld naar de vuurwerkramp in Enschede 

op 13 mei 2000. De codrdinatie van dit onderzoek is in handen gelegd van het 

hoofd van de Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding.

Postadres 
Posttius 20011 
2500 SA 0«fl Haag

De eerste fase van dit onderzoek was het opstellen van een reconstructie van de 

gebeurtenissen. Deze reconstructie is op 14 november 2000 aan de Tweede 

Kamer aangeboden. De analyse- en rapportagefase die hierop voigde heeft 

geleid tot een conceptrapport met een twaalftal conceptdeelrapporten.

Om u. vooruitlopend op de publicatie van deze stukken te informeren, bied ik u 

deze rapporten - mede namens de collegae van de andere inspecties - in 

conceptvorm nu reeds aan. Ik verzoek u de rapporten vertrouwelijk te behandelen 

en stel het op prijs. als u mij wilt berichten over eventuele feitelijke onjuistheden in 

de betreffende stukken.

In de periode van 27 november tot en met 19 december zijn de conceptrapporten 

aangeboden aan een 'teesgroep' van de gemeente Enschede. Voor een groot 

deel zijn deze rapporten door de betreffende onderzoekers al besproken met 

deze leesgroep. Ook met een leesgroep van de brandweer wordt gesproken over 

de voor de brandweer relevante conceptrapporten. Een deel van de kritiek is 

reeds verwerkt in de bijgevoegde versies; de ovehge readies zullen uiteraard



Datum
27 oktobsr 2000

0ns kenmerli 
EnsehaOe/0131

81ad
conform de afspraken met de teesgroep worden aangepast in de definitieve 

versies.

2van2

Op 4 januari aanstaande zullen deze commentaarrondes zijn afgerond.

In de week daarop volgend zullen de definitieve teksten van de rapporten worden 

vastgesteld en worden de rapporten aan de Tweede Kamer aangeboden.

Oil houdt tevens in dat de betreffende rapporten openbaar zijn.

Het kabinet is voornemens om eerst na het verschijnen van het eindrapport van 

de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp met een kabinetsstandpunt te komen. 

Tot die tijd zal het kabinet met betrekking tot de resuftaten van het onderzoek van 

de rijksinspecties zich zoveel als mogelijk onthouden van een reactie.

De Tweede Kamer heeft in een Algemeen Overleg inzake de afwikkeling van de 

vuunwerkramp van 12 december j.l. laten weten eveneens terughoudendheid te 

betrachten in haar reactie, totdat de rapportage van de Commissie Onderzoek 

Vuurwerkramp is verschenen.

Zonder in uw verantwoordelijkheid te willen treden ga ik ervan uit dat van uw kant 

deze lijn ook wordt gevoigd.

Hoogachtend,

HET HOOFD VAN DE

Trr»p,iAtG®SCTJ:,f;..p!.iffl^M.ov«';f7c-£_7ooc^cAi_c«,woENBESTRIJDING.

Umltt4ri* van Slnnonfindu Ztken « Kanl<ilu<|kattlitlts



Ministerie \^n Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Oalum
21 decemter2000
On* konmsrk 
I8R20(Xy 103474

Ondenteel
OGOOV/ISROe voorzitter van het bestuur 

van de Regionale Brandweer Twenta 
Postbus 1121 
7550 8C Enschede

InllcMInoen_____Tra
Uw kenmeric

giad 
1 vanOndeixcrp:

Concepirapporten inspecties 
inzake vuurwerkramp Enschede

Aamal bijiagcn12
Bezoakadret 
Scnedeldoekstiaven 200 
2511 EZOenHaagGeachte i^0.2e >
Postadras
Postbui 20011 
2500 EA Den HaagZoals bekend is door acht rijksinspecties, te weten de Arbeidsinspectie. de 

Rijksverkeersinspectie, de Inspectie MilieuhygiSne, de Inspeclie voor de 

Ruimtelijke Ordening, de Inspectie voor de Volkshuisvesting, de Inspectie voor 

de Gezondheidszorg, de Inspectie Politie en de Inspectie Brandweerzorg en 

Rampenbestrijding een onderzoek ingesield naar de vuurwerkramp in Enschede 

op 13 mei 2000. De codrdinatie van dit onderzoek is in handen gelegd van het 

hoofd van de Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding.

Oe eerste fase van dit onderzoek was het opstellen van een reconstructie van de 

gebeurtenissen. Deze reconstructie is op 14 november 2000 aan de Tweede 

Kamer aangeboden. De analyse- en rapportagefase die hierop volgde heeft 

geleid tot een conceptrapport met een twaalftal conceptdeelrapporten.

Om u, vooruitlopend op de publicatie van deze stukken te informeren, bied ik u 

deze rapporten • mede namens de collegae van de andere inspecties - in 

conceptvorm nu reeds aan. Ik verzoek u de rapporten vertrouwelijk te behandelen 

en stel het op prijs, als u mi) wilt berichten over eventuele feitelijke onjuistheden in 

de betreifende stukken.

In de periode van 27 november tot en met 19 december zijn de conceptrapporten

aangeboden aan een ‘leesgroep’ van de gemeente Enschede. Voor een groot

deel zijn deze rapporten door de betreffende onderzoekers al besproken met

deze leesgroep. Ook met een leesgroep van de brandweer wordt gesproken over

de voor de brandweer relevante conceptrapporten, Een deel van de kritiek is



Datum
27 oklotMr 2000

Otu kanmsrk 
EnacAeO^Ul
Blad 
2 van 2reeds verwerkt in de bi)gevoegde versies; de overige readies zullen uiteraard 

conform de afspraken met de leesgroep worden aangepast in de definitieve 

versies.

Op 4 januari aanstaande zulten deze commentaarrondes zijn afgerond.

In de week daarop voigend zullen de definitieve teksten van de rapporten worden 

vastgesteld en worden de rapporten aan de Tweede Kamer aangeboden.

Dit houdt tevens in dat de betreffende rapporten openbaar zijn.

Het kabinet is voornemens om eerst na bet verschijnen van het eindrapport van 

de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp met een kabinetsstandpunt te komen. 

Tot die tijd zal het kabinet met betrekking tot de resultaten van het onderzoek van 

de rijksinspecties zich zoveel ais mogelijk onthouden van een reactie.

De Tweede Kamer heeft in een Algemeen Overleg inzake de afwikkeling van de 

vuurwerkramp van 12 december j.l. laten weten eveneens terughoudendheid te 

betrachten in haar reactie. totdat de rapportage van de Commissie Onderzoek 

Vuurwerkramp is verschenen.

Zonder in uw verantwoordelijkheid te willen treden ga ik ervan uit dat van uw kant 

deze lijn ook wordt gevoigd.

Hoogachtend,

HET HOOFO VAN DE
,l«g&E&T1£BaANOW.&ERZOSt5_EN_8AMPENBESTRIJDlNG.

L

Mimitsfit Mil ZAk«n «i« Kon(nkHjksrtl«tica



Miniuerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Datum
21 (tecemcer 2000

0ns konmafk 
iaft200(V103476
Onderdaal
OGOov/ienDirecteur Generaal Openbare Orde en Veiligheid.

1026 Inllchtfngon

Uw kanfflark

813d 
) van 1Onderwarp;

Conceptrapporten inspecties 
inzake vuurwerkramp Enschede

Atnial biilagen
12
SezoeJcadras 
Scnedeidsekshaven 200 
2SI1 EZOan HaagZoals bekend is door acht rijksinspecties. te weten de Arbeidsinspectie, de 

Rijksverkeersinspectie, de Inspectie MUieuhygiene, de Inspectie voor de 

Ruimtelijke Ordening, de Inspectie voorde Volkshuisvesting, de Inspectie voor 

de Gezondheidszorg, de Inspectie Politie en de Inspectie Brandweerzorg en 

Rampenbestrijding een onderzoek ingesteld naar de vuunwerkramp in Enschede 

op 13 mei 2000. De codrdinatie van dit onderzoek is in handen gelegd van het 

hoofd van de Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding.

Postadrea
PostSuS 20011 
2S0O SA Oen Haag

De eersie fase van dit onderzoek was het opsfeiien van een reconstructie van de 

gebeurtenissen. Deze reconstructie is op M november 2000 aan de Tweede 

Kamer aangeboden, De analyse- an rapportagefase die hierop voigde heeft 

geleid tot een conceptrapport met een twaalftal conceptdeelrapponen.

Om u, vooruitlopend op de publicatie van deze stukken te informeren, bied ik u 

deze rapporten - mede namens de collegae van de andere inspecties - in 

conceptvorm nu reeds aan. Ik verzoek u de rapporten vertrouwelijk te behandelen 

en stel het op prijs, als u mij wilt berichten over eventuele feitelijke onjuisiheden in 

de betreffende stukken.

In de periode van 27 november tot en met 19 december zijn de conceptrapporten 

aangeboden aan een ‘leesgroep’ van de gemeente Enschede. Voor een groot 

deel zijn deze rapporten door de betreflende onderzoekers al besproken met ' 

deze leesgroep. Ook met een leesgroep van de brandweer wordt gesproken over 

de voor de brandweer relevante conceptrapporten. Een deel van de kritiek is 

reeds verwerkt in de bijgevoegde versies; de overige reacties zullen uiteraard



Datum
27 oktobor 2000

Ona kanmark 
EnschaOa/0131

Blao
conform de afspraken met de leesgroep worden aangepast in de definitieve 

versies.

2van2

Op 4 januari aanstaande zullen deze commentaarrondes zijn afgerond.

In de week daarop uolgend zullen de definitieve teksten van de rapporten worden 

vastgesteld en worden de rapporten aan de Tweede Kamer aangeboden.

Oit houdf tevens in dat de betreffende rapporten openbaar zijn.

Het kabinet is voornemens om eerst na het verschijnen van het eindrapport van 

de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp met een kabinetsstandpunt te komen. 

Tot die tijd zal het kabinet met betrekking tot de resultaten van het onderzoek van 

de rijksinspecties zich zoveel als mogelijk onthouden van een reaciie.

De Tweede Kamer heeft in een Algemeen Overleg inzake de afwikkeling van de 

vuurwerkramp van 12 december j.l. laten weten eveneens terughoudendhekJ te 

betrachten in haar reactie, totdat de rapportage van de Commissie Onderzoek 

Vuurwerkramp is verschenen.

Zonder in uw verantwoordelijkheid te willen treden ga ik ervan uit dat van uw kant 

deze lijn ook wordt gevoigd.

Hoogachtend.

HET HOOFD VAN DE

,_-iW<SeSCXlE-SPJ\MOlA03EQ.ZOOGS_EW,RAMPEN8ESTRIJDING.

V

UinautU wn BliUMnluidM Zkkcn n Kanbikrijknabtlai



Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Datum
21 uecemeer 2000

0ns kanmsrk 
iaR200V10347S
Ondardscl
DCOOV/IBRHet bestuur van de GHOR Twenta 

Postbus 330 
7600 AA Almelo

tniidiUngan

iTol'e^
Lt.a.v. de Regionaal Geneeskundig funktionaris

110.2e - Uw ksnmerk

eud 
1 van 1Onderwerp:
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Postadras
Posibus 20011 
2500 EA On HaagZoals bekend is door acht rijksinspecties. te weten de Arbeidsinspectie. de 

Rijksverkeersinspectie. de Inspectie Milieuhygi§ne, de Inspectie voor de 

Ruimtelijke Ordening. de Inspectie voor de Volkshuisvesting. de Inspectie voor 

de Gezondheidszorg, de Inspectie Politie en de Inspectie Brandweerzorg en 

Rampenbestrijding een onderzoek ingesteld naar de vuurwerkramp in Enschede 

op 13 mei 2000. De codrdinatie van dit onderzoek is in handen gelegd van het 

hoofd van de inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding.

Oe eerste fase van dit onderzoek was het opstellen van een reconstructie van de 

gebeortenissen. Deze reconstructie is op 14 november 2000 aan de Tweede 

Kamer aangeboden. De analyse- en rapportagefase die hierop voigde heeft 

geieid tot een conceptrapport met een twaalftal conceptdeelrapporten.

Om u, vooruitlopend op de publicatie van deze stukken te informeren, bied ik u 

deze rapporten • mede namens de collegae van de andere inspecties - in 

conceptvorm nu reeds aan. Ik verzoek u de rapporten vertrouwelijk te behandelen 

en stel het op prijs, als u mij wilt berichten over eventuele feitelijke onjuistheden in 

de betreffende stukken.

In de periode van 27 november tot en met 19 december zijn de conceptrapporten

aangeboden aan een ‘leesgroep’ van de gemeente Enschede. Voor een groot

deel zijn deze rapporten door de betreffende onderzoekers al besproken met

deze leesgroep. Ook met een leesgroep van de brandweer wordt gesproken over

de voor de brandweer relevante conceptrapporten. Een deel van de kritiek is
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reeds verwerkt in de bijgevoegde versies; de overige readies zullen uiteraard 

conform de afspraken met de leesgroep worden aangepast in de definitieve 

versies.

2van2

Op 4 januari aanstaande zullen deze commentaarrondes zijn afgerond.

In de week daarop volgend zullen de definitieve teksten van de rapporten worden 

vastgesteld en worden de rapporten aan de Tweede Kamer aangeboden.

Dit houdt (evens in dat de betreffende rapporten openbaar zijn.

Het kabinet is voornemens om eerst na het verschijnen van het eindrapport van 

de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp met een kabinetsstandpunt te komen. 

Tot die tijd zal het kabinet met betrekking tot de resultaten van het onderzoek van 

de rijksinspecties zich zoveel ais mogelijk onthouden van een reactie.

De Tweede Kamer heeft in een Algemeen Overteg inzake de afwikkeling van de 

vuunverkramp van 12 december j.l. laten weten eveneens terughoudendheid te 

betrachten in haar reactie, totdat de rapportage van de Commissie Onderzoek 

Vuunverkramp is verschenen.

Zonder in uw verantwoordelijkheid te willen treden ga ik ervan uit dat van uw kant. 

deze lijn ook wordt gevolgd.

Hoogachtend.

HET HOOFO VAN DE

—-VIPENBESTRIJDING.

MlmUiit van BJnntnlandu Zakan tn Konink>e^xntilbi
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Zoals bekend is door acht riiksinspeciies, te weten de Afbeidsinspectie, de 

Rijksverkeersinspectie, de Inspectie Milieuhygiene, de Inspectie voor de 

Rulmtelijke Ordening, de Inspectie voor de Volkshuisvesting. de Inspectie voor 

de Gezondheidszorg, de Inspectie Politic en de Inspectie Brandweerzorg en 

Rampenbestrijding een onderzoek ingesteld naar de vuunwerkramp in Enschede 

op 13 mei 2000. De codrdinatie van dit onderzoek is in handen gelegd van het 

hoofd van de Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding.

Posiadrea 
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2500 EA Den Haag

De eerste fase van dit onderzoek was het opstellen van een reconstructie van de 

gebeurtenissen. Deze reconstructie is op 14 november 2000 aan de Tweede 

Kamer aangeboden. De analyse- en rapportagefase die hierop voigde heeft 

geleid tot een conceptrapport met een twaalftal conceptdeelrapporten.

Om u, vooruitlopend op de publicatie van deze stukken te informeren, bied ik u 

deze rapporten - mede namens de collegae van de andere inspecties - in 

conceptvorm nu reeds aan. Ik verzoek u de rapporten vertrouwelijk te behandelen 

en stel het op prijs, als u mij wilt berichten over eventuele feitelijke onjuistheden in 

de betreftende stukken.

In de periode van 27 november tot en met 19 december zijn de conceptrapporten 

aangeboden aan een ‘leesgroep’ van de gemeente Enschede. Voor een groot 

deel zijn deze rapporten door de betreftende onderzoekers al besproken met 

deze leesgroep. Ook met een leesgroep van de brandweer wordt gesproken over 

de voor de brandweer relevante conceptrapporten. Een deel van de kritiek is 

reeds verwerkt in de bijgevoegde versies; de overige readies zuHen uiteraard
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conform de afspraken met de leesgroep worden aangepast in de definitieve 

versies.

2 van 2

Op 4 januaii aanstaande zullen deze commentaarrondes zijn afgerond.

In de week daarpp volgend zullen de definitieve teksten van de rapporten worden 

vastgesteld en worden de rapporten aan de Tweede Kamer aangeboden.

Dit houdt tevens in dat de betreffende rapporten openbaar zijn.

Het kabinet is voornemens om eerst na het verschijnen van het eindrapport van 

de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp met een kabinetsstandpunt te komen. 

Tot die tijd zal het kabinet met betrekklng tot de resuitaten van het onderzoek van 

de rijksinspecties zich zoveel als mogelijk onthouden van een reactie.

De Tweede Kamer heeft in een Algemeen Overleg inzake de afwikkeiing van de 

vuurwerkramp van 12 december j.l. laten weten eveneens terughoudendheid te 

betrachten in haar reactie, totdat de rapportage van de Commissie Onderzoek 

Vuurwerkramp is verschenen.

Zonder in uw verantwoordelijkheid te willen treden ga ik ervan uit dat van uw kant 

deze lijn ook wordt gevoigd.

Hoogachtend,

HET HOOFD VAN DE
_iN.‘;i?l=CT«=,ig(RANryvvJEEB2:ORG_EN_BAiy!,PEiNBESTRlJDING.
i

Mmku/^ BlniMfllaiidst 2ak«n ct KonlAbQkinrfafltf
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2500 SA Den HaagZoaJs bekend is door acht rijksinspecties, te weten de Arbeidsinspectie. de 

Rijksverkeersinspectie, de Inspectie Milieuhygigne, de Inspectie voor de 

Ruimtelijke Ordening, de inspectie voor de Voikshuisvesting, de Inspectie voor 

de Gezondheidszorg, de Inspectie Politie en de Inspectie Brandweerzorg en 

Rampenbestrijding een onderzoek ingesteld naar de vuurwerkramp in Enschede 

op 13 mei 2000. De coSrdinatie van dit onderzoek is in handen gelegd van het 

hoofd van de Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding.

Oe eerste fase van dit onderzoek was het opsteilen van een reconstructie van de 

gebeurtenissen. Deze reconstructie is op 14 november 2000 aan de Tweede 

Kamer aangeboden. De analyse- en rapportagefase die hierop voigde heeft 

geleid tot een conceptrapport met een twaalftal conceptdeelrapporten.

Om u, vooruitlopend op de publicatie van deze stukken te informeren. bied ik u 

deze rapporten - mede namens de collegae van de andere inspecties - in 

conceptvorm nu reeds aan. Ik verzoek u de rapporten vertrouwelijk te behandelen 

en stel het op prijs, als u mi] wilt berichten over eventuele leitelijke onjuistheden in 

de betrelfende stukken.

In de periode van 27 november lot en met 19 december zijn de conceptrapporten

aangeboden aan een 'leesgroep' van de gemeente Enschede. Voor een groot

deel zijn deze rapporten door de betrelfende onderzoekers al besproken met

deze leesgroep. Ook met een leesgroep van de brandweer wprdt gesproken over

de voor de brandweer relevante conceptrapporten. Een deel van de khttek is
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reeds verwerkt in de bijgevoegde versies: de overige readies zulien uiteraard 

conform de afspraken met de leesgroep worden aangepast in de definitieve 

versies.

2 van 2

Op 4 januari aanstaande zulien deze commentaarrondes zijn afgerond.

In de week daarop volgend zulien de definitieve teksten van de rapporten worden 

vastgesteld en worden de rapporten aan de Tweede Kamer aangeboden.

Dit houdt tevens in dat de betreffende rapporten openbaar zijn.

Het kabinet is voornemens om eerst na het verschijnen van het eindrapport van 

de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp met een kabinetsstandpunt te komen. 

Tot die tijd zal het kabinet met betrekking tot de resultaten van het onderzoek van 

de rijksinspecties zich zoveel als mogelijk onthouden van een reactie.

De Tweede Kamer heeft in een Algemeen Overleg inzake de afwikkeling van de 

vuurwerkramp van 12 december j.l. laten weten eveneens terughoudendheid te 

betrachten in haar reactie, totdat de rapportage van de Commissie Onderzoek 

Vuurwerkramp is verschenen.
Zonder in uw verantwoordelijkheid te willen treden ga ik ervan uit dat van uw kant 

deze lijn ook wordt gevoigd.

Hoogachtend,

HET HOOFD VAN DE
^^LC^l3c:<^TM:^DJ3L«.^Jr^l*tcc:.cl.Toocu::^J_cl,A,Moc|vJggg"]pR|J0ING

klittimri* van BlnACftbiidM an Konlr^HpBTclillet


