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A1=STE•1itiIINGSOVERLEG 11.7-2000  

L q - l GzG 
"fj91 lc•, - J3 s  \ 

Gesprekspunten inrichting Eezamenhike ratmortagq 

Ten aanzien van de wijze van rapporteren over de gezamenlijke reconstructie, zijn de volgende punten aan de 
orde: 

L Rapporteren volgens "fonnat 10,44 ". 

2. Iedere inspectie is en blijft volledig verantwoordelijk voor het gerapporteerde. 

3. Omtrent de validiteit van gehanteerde gegevens ware het goed om nadere afspraken te maken (b.v: minimaal 
2 bronnen). 

4. De rapportages van de onderscheiden inspecties worden deel - regpnstructie• genoemd. Deze deel-
reconstructies worden op een overzichtelijke 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 significante 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 preparatie worden geclusterd naar hoofdthema 's, zoals 
bestemmingsplan, bouwvergunning, milieuvergunning, etc.; 
de totaalreconstructie wordt voorafgaand aan vaststelling voor akkoord voorgelegd aan alle inspecties; 
de deel- reconstructies worden onverkort als bijlagen aan de totaalreconstructie toegevoegd. 

5. Momenteel is niet te overzien welke administratieve problematiek aan de aanpak is verbonden. 

Graag uw mening over deze mogelijke werkwijze. 

O.2.é 15-7-200D 



Nummer 96 
Voortgangsbesprekingen reconstructie l juli 2000, 40.2',e 1  l Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding 

Voortennesbesprekin2 n reconstructie vuurwerkramp Enschede 

Kort versNe  ( voor agenda gesprekspunten en doelstelling: zie bijlage) 

INSPECTIE VOOR DE POLITIE 

11.7-2000 te 14.00 in Den Haag bespreking met r10.2.e • O e  en •10..2 e 

Reconstructie naar verwachting afgerond 31-7-2000; o.v.v. uitvoering-interviews; 
Rapporteren aan de hand van items deelplannen lijkt goed werkbaar; neveneffect is dat de methodiek tevens 
kan worden gebruikt als checklist bij interviews en bij het opstellen van onderzoeksvragen; 
Wellicht kan rapportage zodanig geschieden dat codering van de deelplannen wordt verwerkt in de 
rapportage; op deze manier kan zowel chronologisch als item-gericht worden gewerkt; 
Belangrijke-items die in de deelplannen worden genoemd. maar niet in de reconstructie naar voren komen 
kunnen op enigerlei wijze als "open vraag^ in de rapportage worden verwerkt; 
Eventuele " niet,prganisatie-eigen"punten die in de reconstructie naar voren komen kunnen worden 
"geparkeerd" bij een "proces-eigenaar". 

.2  zal natrekken of voorgelegde deelplannen volledig overeenstemmen met Rampenplan Enschede 

INSPECTIE MILIEUHXGI£NE l RUIMTELIIKE ORDENING 1 VOLKSHUISVESTING 

zie PvA, 3 juli 2000: Inspectie Milieuhygiëne draagt zorg voor één gezamenlijke reconstructie van de 3 
inspecties t-b.v. de eigen rapportages t.b.v. analyse en beoordeling; 

12-7-2000 te 1.1.00 uur in Arnhem bespreking met 410 02e- , en 10.2.e 

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. bouwvergunningen, 
milieuvergunningen, ex.); 
Zal in een interne discussie beoordelen of het gebruik van deelplannen handig is; mogelijk wordt de opzet 
benut om, "witte plekken" op te sporen; 
Ziet vooralsnog geen directe betrokkenheid bij processen "meting" en "ontsmetting", maar zal mede aan de 
hand van de deedplanbenadering e.e.a, natrekken ; zal over deze zaken overleg voeren met Al en IGZ; 

• De tijdplanning zal 12-7 n.m. na extern overleg mogelijk worden uitgewerkt; 
• Omdat veel dossiers nog in hartden zijn van OM , zijn interviews niet mogelijk- Tevens kunnen betreffende 

dossiers niet worden doorgelezen. Daarnaast zijn er nog vraagtekens omtrent de aanwezigheid en 
beschikbaarheid van werkdossiers van behandelend ambtenaren. 

INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG  

- 17-7-2000 te 10.30 uur in Arnhem bespreking met 110.2.e fen ,,JU.e 

Deelpianbenadering wordt gekenschetst ais dankbaar hulpmiddel voor de reconstructie; 
in week 29 en mogelijk week 30 worden de CPA-banden van 2 CPA's beluisterd en uitgewerkt; 
Een deel van de gegevens valt 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 sick loopt voorspoedig ; de tijdsdruk is problematisch: 
In interviews met ambulancepersoneel zal het aspect "eigen veiligheid" worden meegenomen/ 
hieromtrent zal contact worden opgenomen met Arbeidsinspectie. 
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. Nummer 97 
Voortgangsbesprekingen reconstructie l juli 2000 i3O.2.e> 1 Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding 

ARBEIDSINSPECTIE 

17-7-2000 te 12.00 uur in Arnhem bespreking met 10,2.e 
L j en collega's 

,10.2.e {. 102.0 

Aan de hand van deeiplanbenadcring informatie uitgewisseld over relatie Arbeidsveiligheid b 
rampenbestrijding; 
Deelplanbenadering-geeft meer inzicht in structuur t.a.v. verantwoordelijkheden 1 betrokkenheid- ingezette-
hulpverleners; t.a.v. de diepgang van alle aspecten vindt nog discussie plaats; 
Er bestaat nog onduidelijkheid over de status van gebruikte richtlijnen, handboeken, c.a.; 
Al "loopt in intetviewsessies samen op" met Inspectie Brandweerzorg; 
T.a.v. processen "meten " en "ontsmenen" zal overleg plaatsvinden met IMh1 en IGZ; 
T.a.v. interviews IGZ met ambulancepersoneel zal contact tot stand komen over vragen "eigen 
veiligheid"; 
Planning??? 

INSPECTIE HRANDWEEUORG EN RAMPENBESTRI.IDING 

18-7-2000 te 10.00 uur in Den Haag overleg met 

Viai'1b.2,eJ.op 10-7 vernomen dati10.2.e 
beginnen zij niet met reconstructie; 

í0.2.e - , j1(•.2.ta en 1.0.2.e 

10.2.e , i.v-m vakantie afwezig zijn : vooralsnog 

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 wordt als nuttig beschouwd t.a.v. de bruikbaarheid; de validiteit van gegevens 
vraagt bijzondere aandacht. 

RI.IKSVERKEERSINSPECTIE 

Contactpersonen zijn j'0.2.e . 
voorlichter 

plv. directeur (1 tl.2.e ' , ?) en • 0,.2,e. (10.2:e 

1D-7 gesproken mrt t 2;• ra rta eis nagenoeg gereed; 
18-7 telefonisch gesprek met •j •. , e ; het bijwonen van de vergaderingen van de afstemmingsgroep 
vergt voor haar dermate veel ul0-,-dat zij, gelet op de beperkte betrokkenheid met het repressieve 
rampgebeuren liever niet komt Zij overweegt om 20-7 aanwezig te zijn. 

• Zij heeft  2 rapporten ontvangen en bestudeert die momenteel; 

M 0.2.e , LCI verzoeken om Jonnat en andere ontbrekende gegevens toe te zenden. 



voortgangsbesprekingen reconstructie 1 juli 20001j1.02 e 1 Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding 

1. Stand van zaken reconstructie BIJLAGE 1 

opdracht als hoofdonderzoeker 
opdracht als nevenonderzoeker 

2. Inventarisatie knelpunten 

interviews 
aanlevering gegevens pro-actie,_ preventie-. preparatie 
aanlevering gegevens repressie, nazorg 
verwerking gegevens pro-actie, preventie, preparatie 
verwerking gegevens repressie, nazorg 
menskracht 
procedures 

3: Rapportage reconstructie (zie bijlage 2) 

werkwijze pro-actie, preventie, preparatie 
werkwijze. repressie, nazorg 

i 

4. Planning / realisatie 

5. 

Qoelstellinx besDrekinlr: 

Omstandigheid: 

a. samenwerking reconstructie is nieuw fenomeen, waarmee opdrachtgever 1 coordinator geen ervaring heeft; 

b. taalt IBZ beperkt zich tot afstemming gezamenlijke reconstructie; derhalve geen inhoudelijke toetsing; 

C. er zijn geen uitgizngspunten bepaald voor rapportage gezamenlijke reconstructie; 

d. om gezamenlijke rapportage "body" te geven is het wenselijk om een toetsingskader te ontwikkelen, dat 
enerzijds niet bindend is, anderzijds niet beperkend mag zijn, maar tenminste bijdraagt rot consistente en 
transparante presentatie en goede leesbaarheid. 

Doelstelling: 

1. Wenselijkheid eenduidige aanpak qua redactie en diepgang; 
2. Verkrijgen van inzicht tijdpad reconstructie en te verwachten problemen; 
3. Afspraken over werkwijze pro-actie, preventie, preparatie enerzijds en repressie, nazorg anderzijds-
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Voortgangsbesprekingen reconstructie / juli 7000 / f .2.e If Inspectie Brandweerzorgen Rampenbestrijding 

BIJLAGE 2 

Toetsin"Iementen t.b.v. eenduidige .eezamenliike reconstructii frepmssie / nazorg? 

Het analyseren van de uit het besluitvormingsproces afkomstige informatie 

Het opstellen van. een plan voorde_.......bestrijding 

Het bekend stellen van het inzetplan 

Het beschikbaar krijgen van personeel en middelen 

Het inzetten 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. de bevolking en andere belanghebbenden 

Voortgangsbewaking van de .. inzetactie ... 

Nazorgactiviteiten 

Toetsingelementen t b.v. eenduidige .eezamentiike. reconstructie (oro-actie /-Preventie / nrmaratiel 

Ontwerpplan 

Adviesronde 

Voorbereidend besluit 

Inspraak ! inzage 

Vaststelling 

Bezwaren 

Handhaving 
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1 -Nummer 98 

Overleg inspecties 21,07.00, Gemeentehuis Enschede kamer 711 

ABRiN@Ziig: 

110.2.e 

10.2.e •. 
1b.T- 

1Ó.2.e• 

1'0.2.e, 

10.2.e 
10.2.e 
10.2-.é 
10.2.e 

Vanaf 11.00 uur (agendapunt 5) 

(1 P.2.e 

IBR (voorzitter) 

LCI 

IMH 

IP 

IP 

RVI 

Nibra 

Al 

IBR 

IBR 

IBR 

IGZ 

IGZ 

Al 

Al 

LCI 

LCI (verslag) 

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 DOP's en clusters uit vorige vergadering 

• Plan van aanpak Al: Dit plan is afgerond, maar is niet op het juiste adres belandt. Het 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 AlAGZ en IMH. 
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110.2.e i zegt dat de AI geen hoofdonderzoeker is, maar allleen onderzoekt wie erbij is 

geweest. Het IMH richt zich binnen dit cluster op de metingen gedaan door het RIVM. Deze 

metingen worden dan in het format verwerkt dat iedereen hanteert, aldus i 0 --. 2.e 
vraagt of er nog een afstemmingsoverleg noodzakelijk is met betrekking tot de 

metingen. 4,0 .2,e • stelt 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. 

geeft aan dat dit met betrekking tot de verschillende metingen ook het geval is, de 

vraag is dan wie de opdracht heeft gegeven om de verschillende metingen uit te voeren? 

Daar het in het beschikbare tijdsbeslag niet mogelijk is om nog tijdens de vergadering een 

definitief besluit te nemen wordt voor cluster 7 afgesproken dat 111 ,. p,2, nog een rondje 

zal maken langs deze drie inspecties om tot een oplossing te komen. Dan moet helder zijn 

wie als hoofdonderzoeker voor het cluster is aan te spreken. 

• Cluster 10'Evacuatie en registratie van bewoners' CRIB 

tl 0.;,e 51 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. 

M 0.2.e zegt dat er ziekenhuizen geen namen doorgeven van de mensen die daar 

worden/zijn behandeld c.q. zijn opgenomen (deelonderzoek 6.6). 1GZ zal op dat punt 

concrete vragen stellen 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 vlek die op de 

overzichtslijst van deelprocessen die niet worden onderzocht dient te worden opgenomen.. 

• Concept rapportage aan IBT-i 

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-1 besluit wet aangeleverd. 
In de bijlage van de brief aan het IBT-1 worden alle verschillende 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. Reconstructie gebeurtenissen 
•f 0:2.é yi j11D. 2.,é:- m heeft een rondje gemaakt langs de verschillende inspecties. De 

reconstructie 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 totaaireconstruche moet wel door één 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 bij 10, 2,e,- 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 verifiëren. Denkbaar 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 één 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. 

110.2,e; zegt dat er ook aandacht dient te worden besteed aan de validiteit de gegevens. 

Daarbij stekel 0.2.ej 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. • l 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. 

i1:0,.2.e vraagt 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. 

11`Q'•2-,e j zegt dat de inspecties doen wat ze kunnen. AAes informatie die beschikbaar is kan 

in de deelreconstructie al worden opgenomen onder opmerking dat z.s.m. aanvulling volgt. 

5. Ervaringen met het LCI 

Het algemeen beeld van de vergadering is dat het LCI zijn taak op een goede manier 

uitvoert. 

l .Ze 1 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. 

€1 ;0,2.el 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 
wei of er zou sprake is van enige vorm van regie. Ook 1 dl,.„e signaleert dat het er op lijkt 
dat verschillende verslagen naast elkaar worden gelegd alvorens er tot tekening wordt 
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overgegaan. •'10_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 

10.2.e draagt de leiding van de vergadering over aan 10.2.e• 

J021i stelt dat de volgende punten aan de orde zullen worden gesteld 

1. Eerst zullen er enkele videobeelden van de ramp worden getoond 

2 10.2.e en. zullen de inrichting van het opsporingsonderzoek en de daarbij 

horende risico's voor de Officier van justitie met betrekking tot de rechtszaak 

uiteenzetten. 

3. 1 Q., 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: 

10.2.e4_ 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 uitgewisseld? 

.2.e# Er 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 ot wij nog iets missen. 

110.2.e ?1 Bestuursrecht in relatie tot strafrecht? 

10.2.a,• Hoe zit het mei de prioriteitsstelling. Wordt dit door het OM bepaald? Er bestaat een 
spanningsveld tussen een goede rechtszaak en de (meer) algemene leermomenten. Dit 

laatste zou wel eens ondergesneeuwd kunnen raken. 

Ad 1: De videobeelden worden getoond 

Ad 2: Er wordt een overzicht van de structuur van het onderzoek uitgedeeld. 

j10.2.e 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. 

De slachtoffers moesten zo snel mogelijk worden geborgen waarbij er zo weinig mogelijk 

sporen moesten worden uitgewist. 
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De eerste nacht werd al duidelijk dat het een complex opsporingsonderzoek zou worden. 

Dit wordt uitgevoerd aan de hand van de 4 •O's. (Staan vermeld in de uitgedeelde matrix) 

1. Oorzaak: Wat is er gebeurd? Wat is de aanleiding van de brand? 

2. Ontwikkeling: Hoe heeft de brand zich kunnen ontwikkelen? 

3. Omvang: Hoeveel vuurwerk lag waarop het rampterrein, wat voor vuurwerk was het 

precies? (technisch onderzoek) 

4. Overheid: Welk overheidsoptreden is van belang voor het opsporingsonderzoek? Is er 

b.v. sprake van een causaal verband tussen het optreden van de gemeente Enschede of 

het bureau Milan en de ramp? 

De vier O's worden onderzocht aan de hand van de invalshoeken: tactisch, technisch, 

financieel economisch en bestuurlijk milieu. Aan de hand van de matrix worden de 

verschillende soorten onderzoek aan de orde gesteld (zie ook de weergegeven matrix), 

• % Al het onderzochte wordt minutieus vastgelegd. Op schrift, video's en foto's. De 

verdediging zal het verweer voeren op resultaten, daarom zal een audit worden uitgevoerd 

over de werkwijzen en waarheidsvinding. Uitslagen van technisch onderzoek zullen 

waarschijnlijk door de verdediging niet aan de orde worden gesteld, maar wel de 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. 

w' e Het Om en de inspecties hebben er niets aan om tot verschillende resultaten te 

komen. Een synchronisatie is hier wellicht gewenst. 

'0,7•M-De verdediging weet pas van de inhoud van een inspectiedossiér, wanneer het 

rapport openbaar wordt gemaakt. Hij is van mening dat te beginnen bij de geintegreerde 

reconstructie, maar dat geldt ook voor de deelrappoorten van de inspecties, een publicatie 

vóór het eerste onderzoek ter terechtzitting een ernstige beinvloeding van de rechtsgang tot 

gevolg zal kunnen hebben. De verdediging kan dan aanvoeren dat er geen sprake is van 

oen fair trial , waardoor het OM zelfs niet ontvankelijk kan worden verklaard. Vi oegtijdige 

openbaarheid van stukken levert dus een gevaar op voor het succesvol afronden van het 

strafrechtelijke traject. Hierover heeft het OM ook afspraken gemaakt met de COV. 

,.._ .•  
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 strafrechtelijk onderzoek, moet worden gehandhaafd. 

In deze afweging_speelt tevens de inschatting mee of de inspecties wel konden beschikken 

over voldoende relevante informatie om tot een integrale 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 plan van aanpak van het TOL-team wordt uitgedeeld. Als de inspecties dit hebben 

doorgelezen zullen 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 aantal rechtshulpverzoeken 

uitstaan in het buitenland. 

Ad 3:,10 2,e: Na de ramp is het RIK ingesteld om alle informatie te bundelen tot één 
politieregister. Het RIK is een tijdelijk register voor alle niet-opsporingsinformatie, en valt 

onder de Wet Politie Registers. Dat betekent dat er sprake is van een gesloten 

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 gesloten verstrekkingsregime. Hierdoor moest overgebrachte info 

naar het RIK voor uitgifte worden ontdaan van privacygevoelige informatie. 

10.2.e 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. 

6 



7. Rondvraag 

Er zijn geen punten voor de rondvraag, de vergadering wordt afgesloten, de volgende 

vergadering zal plaatsvinden op 14 augustus 2000. 

7 



L61 - rózq Nummer 99 

Agenda afstemmingsoverleg inspecties 

Datum: 29 mei 2000 
Tijd: 
Plaats: 

14.00- 15.30 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Anna van Hannoverstraat 4 te Den Haag 
Zaal Hmin01 

1. Opening 

2. Verslag 24 mei (bijgevoegd) 

3. Terugkoppeling IBT-I 26 mei 

4. Plan van aanpak coórdinatie inspecties/OM/Commissie Vuurwerkramp 

• Wettelijk kader betrokken inspecties 
• inventarisatie ten behoeve van werkgroep `vertrouwelijke informatie' (wordt uitgereikt) 

• Onderzoeksgebieden/processen (bijgewerkte lijst wordt uitgereikt) 
• Tijdschema 
• Organisatie: dependance in Enschede 

5. Stand van zaken 

6. Onderzoeksprotocol 
• concept interviewprocedure (bijgevoegd) 

7. Werkafspraken 

• wie doet wat 
• volgend overleg 

8. Rondvraag 



Concept 15 1100 

• Nummer 100 
. ;, 

AGENDA AFSTEMMINGSOVERLEG INSPECTIE-ONDERZOEKEN 

Datum: dinsdag 21 november 2000 

Tijd: 10.00 uur 

Plaats: Arnhem (rijkskantoren IGZ en IMH) 

1. Opening en mededelingen 

2. Vaststelling actiepuntenlijst vergadering van 08 november 2000 

Eerder toegezonden en bijgevoegd 

3. Geleverde producten in kader van de analyse en rapportage 

Laatste versie overzicht bijgevoegd 

4. Procedure hoor en wederhoor 

Procedure Is op 07 11 00 toegezonden 

Stand van zaken 

Welke conceptrapporten komen al in aanmerking? 

5. Afstemming rapporten 

Zie concept notitie aan IBT-1 

6. Centraal rapport 

Zie bijgevoegde notitie 

7. Rondvraag 

8. Sluiting 

volgende vergadering 

I,l. ,2.e 

LCI 



. N,ummer 101 

LOGISTIEK CENTRUM INSPECTIES 

Aan : Deelnemers afstemmingsoverleg inspecties 

Van : LCI 

Betreft : Actiepunten overleg 08 november 2000 

Datum : 09 november 2000 

Actiepunten afstemmingsoverleg 08 november 2000 

(10.00 — 15.00 uur IGZ Arnhem) 

1. Aanwezig 

h 0.2.e 

10.2.e 

rF0.2.e 

10.2.e 1 

M0.2.e * 

,1-0.2. e 

,10.2:e°. 

1•0:2.e- ,,. 

(IGZ) 

(IBR) 

. 1(Ai) 

(IMH) 

} tot 12.00 uur (Rijnconsult) 

(IBR) 

(IBR) 

(IP) 

110.2,e (IBR) 

10,2.,e 

10.2..e 

(iBR) 

(IBR) 

1-0.2.e 
••,2,e 

1 (Ai) 
 (Rijnconsult) 

1fl2ír -----] (IBR) 

1 0•. 2.e (IBR) 

1. Actiepuntenlijst 

Van de vergadering wordt geen verslag gemaakt. Wel een actiepuntenlijst. 

Actie: •a.2.el 

2. Getuigenverhoren 'letseladvocaten' 

De 'ietseladvocaten' hebben toestemming van de rechtbank voor het verhoren van een aantal 

getuigen. De landsadvocaat wil de beschikking over onderzoeksmateriaal (gespreksverslagen en 

dergelijke). Wellicht zal die informatie aan hem ter beschikking moeten worden gesteld omdat de 

informatie zich 'onder de staat' bevindt. Er wordt nog gekeken of het privacyreglement van het LCI en 

de eerder gemaakte afspraken die zijn gemaakt zich hier tegen verzetten. De deelnemers van het 

afstemmingsoverleg zullen op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen op dit punt. 

NB. Aan de landsadvocaat is op 09111 een lijst van LCI-stukken en een exemplaar van het privacy-

reglement LCI verstrekt. 

Actie: to,.I-e. 
3. Verslag 24 10 00 

De IGZ heeft de gespreksverslagen wel verwerkt maar nog niet allemaal vastgesteld. 

De gemeente Enschede heeft commentaar ingeleverd op de reconstructie van de gebeurtenissen. 

Gaarne nog schriftelijke terugkoppeling wat er met het commentaar is gebeurd 0.2.e 

coordineert). 



Actie: • 0. 2, e  
4. Reconstructie Tweede Kamer 

Vrijdag 10 november gaat de reconstructie van de gebeurtenissen naar de Tweede Kamer. 

Verkrijgbaar bij BZK en LCI vanaf 08.30 uur. 

NB Inspecties in Amhem krijgen in de loop van de morgen een exemplaar. Het wordt met een koerier 

geleverd aan IGZ (Al en IMH ophalen bij IGZ). 

Actie: LCI 

De totale reconstructie zoals die aan de Tweede Kamer wordt aangeleverd wordt op CD gezet voorde 

betrokken inspecties. 

Actie: p0,2.e 

5. Reconstructie vervolg 

Deze versie is uitgangspunt voor de rest van het onderzoek. Naar de twee bekende versies van de 

reconstructie ( 1. naar COV en 2 naar TK) blijken er nog versies te bestaan die op een of andere wijze 

wel naar buiten zijn gebracht. Deze moeten wel worden bewaard. 

Actie._ 

Bij voorgenomen mutaties van de reconstructie dient eerst met andere betrokken inspecties worden 

afgestemd. De gemaakte mutaties van tijd tot tijd doorgeven aan P,21. Hij houdt het centraal bij 

(duidelijke tekstvoorstellen of nieuwe versies) en verwerkt nieuwe informatie ook in andere relevante 

clusters. Aan het eind van het onderzoek komt een nette gedrukte versie van de reconstructie. 

Actie: allen 

Er Is ook Duitse rapportage over de hulpveriening. Deze zal worden opgevraagd. 

Actie: 10.2.e, 11 
i  

6. COV 

De voorzitter van de COV Is ongerust over de voortgang en wil de minister van BZK weer benaderen, 

Op 28 november is er over de clusters 3 en 4 (IBR) en op 07 december over de duster 6 en 14 (IGZ) 

een bijeenkomst met het COV. Er zal inzicht worden geboden in de bevindingen. 

Het COV zal geen hoor en wederhoor bij hun rapportage toepassen. 

7. Concept rapportage 

Er wordt naar gestreefd om 15 december de concept rapportage af te ronden. Voor de clusters 3, 4 en 

6 wordt opgemerkt dat dit misschien niet zal lukken. Oe procedure hoor en wederhoor is dan nog niet 

toegepast. Ook de post Culemborg rapportage Is dan nog niet klaar. 

Er is een overzicht van geproduceerde producten gemaakt. Deze zal worden geactualiseerd en 

rondgestuurd. (NB bijgevoegd). Zelf bepalen of men een stuk wil hebben. Doorgeven aan LCI. 

Er zal ook een overall rapportage worden geproduceerd met de belangrijkste conclusies en een 

beschrijving van het onderzoek en de samenwerking. 

zich spontaan om hier aan mee te werken. 

•Inz,•1 ID.2e,, , -,,; .e en n melden 

NB. 13W. maakt een opzetje, Het onderwerp komt volgende keer weer op de agenda. 

Actie: • .2.e 

8. Hoor en wederhoor procedure 



Zie voorstel. Concept procedure is 07 november pas verzonden. Kritiek doorgeven aan LI  Oe 

procedure wordt met de gemeente besproken. De procedure zal op een concept rapport (Cluster 1?) 

worden uitgeprobeerd. 

NB Volgende keer weer op de agenda. 

Acfie: allen 

9. Presentaties 

Er worden een aantal presentaties van de bevindingen van de onderzoeken gedaan. 

71 over duster 6 en 14. 
0:2.e over cluster 3. 

Q..,e over cluster 4. 

10. Volgende vergadering 

De volgende vergadering is op dinsdag 21 november om 10.00 uur (tot 14.00 uur) in het gebouw van 

IGZ en IMH. 

00.2.e 
LCI 



Gemeente 
Nummer 102 

Enschede 

tc i -I•'H 

De hoofdinspecteur Brandweerzorg en Rampenbestrijding 

de heer j 

Ministerie van Binnenlandes Zalven en Koninkrijkrelaties 
Postbus 20011 

2500 FA DEN HAAG 
• Vllyr• : J. 

• .•• 

Datum Uw kenmerk 

28 november X00 -- 

Uw brief van Ons kenmerk 

OOSO06012 

Telefoon 

Onderwerp 
deelreconstructies vuurwerkramp 

Behandeld door 

10,.2.e-

Geachte 10.2.e 

In de door de rijksinspecties opgestelde deelreconstructies in bet kader van het ondertoelt vuunwerktamp 

Enschede (versie 1 november 2000) hebben wij nog diverse passages aangetroffen, die raar onze mening 
rectificatie behoeven in de definitieve versie van deze deelreconstructies. In bet bijgevoegde overzicht 
"Opmerkingen bijhectif eaties op de deelreconstructies (versie 1 november 2000)" hebben wij onze 
opmerldngen verwoord. Het gaat bier om opmerkinaenhectificaties die naar onze mening ook van belang zijn 

met het oog op de verdere analyse van de feiten en gebeurtenissen in het kader van deze ramp en de daarop te 
baseren conclusies. 

Wij verzoeken u. als coordinerend hoofdinspecteur van deze rijksinspectie-onderzoeken, te bevorderen, dat 
deze opmerldrngen/rectificaties in de deelreconstructies worden verwerf en in de verdere analyse van feiten en 

gebeurtenissen wonden meegenomen. 

Hoogachtend, 

•urgemeester en Wethoudevan Frnschede, 

PC Secretaris, ,  
r  

Burgemeester, 

•, ■ •• ■ L • ■ Y • le 

(G.M.M. fybbe, loco) (J.H.H.̂ Mans) 

Coneernstaf 
Posttstns 20 
750o M ENSCHEDE 

too @1 

Bezoekadres. 
Lertgesoreat 24 

ti3AYBZSOd }IZ8 hYA NIX 

Aigemeen telef~r►tmer, 053 481a181 
Ooorkiesnummer, 033 4818120 
Faxrturmxnec o53 4818145 

CSTBC9f:010 Yvd ZT : CT 00. Zï/To 

• 
• 



Opmerkingen bij/rectificaties op. 

de deelreconstructies 
(versie 1 november 2000) 

Onderroek vuurwerkramp Enschede 

Enschede, november 2000 . 
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Cluster 1 - Pro-actie en preventie' 

1. 

2. 

3. 

Opmerkingen over het bestaan van meer feiten zijn niet overgenomen. Het betreft met name 

procedurele tussenfasen in bouwvergunningprocedures en correspondentie met de Regionaal 

Inspecteur volksgezondheid over de uitvoering van de wet Milieubeheer. 

Vermeld wordt de vraag van B&W (02.03-1979) aan de directeur Openbare Werken en 

volkshuisvesting om te adviseren over een verbodsregeling voor de bouw van vuurwerkbunkers in 

de bebouwde kom en diens advies (30-03-1979) om een dergelijke regeling niet tot stand te 

brengen. 

jNet vermeld is het vervolg van deze kwestie. namelijk de weigering door B&W van de 

aangevraagde vergunning en de vemie iging van deze weigering bij Koninklijk Besluit van 28 juli 

1980. 

Het pro-ade- en preventie-beleid worden In dit cluster niet vermeld. In andere clusters worden 

beleidsdocumenten wel vermeld. Zie cluster 2 'Expeditie'(blz. 9, 27-10-1998). In andere clusters 

komen wel diverse beleidsdocumenten aan de orde. 

1 
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Cluster 2 - Preparatie 

1. 

2. 

3. 

4. 

IBR (en Al) hebben gevraagd om een overzicht van geoefendheid van de bemanning (van de 

eerste 4 TS'n en AL) en OvD over de periode 1-1-1996 taf 13 mei 2000. De overzichten die 

hiervoor eind mei zijn aangeleverd zijn neit opgenomen in de deelreconstructie. 

IBR heeft gevraagd om geoefendheid op het gebied van ontplofbare stoffen (van iedereen bij 

brandweer Ereschede) over de periode 1-1-1997 tot 13 mei 2000. Alleen de inzetoefeningen (op 

twee na) zie je terug in de deelreconstructie. 

Onvermeld blijft dat jaarlijks een lijst besch6d~ was rond het einde van het jaar met 

vuurwerkopslagplaatsen. 

Bij preparatie missen wij de testen die we medio 197 gehouden hebben voor het alarmeren van de 

gemeentelijke rampenstaf. 

De personen die op de alarmeringslijst stonden zijn tijdens werktijd gebeld, vervolgens in een 

weekeinde in de vakantieperiode en tenslotte op maandag 15 september 1997. Bij deze laatste 

alarmering werp aangegeven dat men naar K 77 moest komen. Bij de twee andere alarmeringen 

is vastgelegd hoe snel iemand reageerde en er werd gevraagd of de betrokken persoon op de 

hoogte was van zijn eerste handeling. Tijdens de bïjeenkomst op 15 september 1997 zijn de 

resultaten van de beide voorgaande alarmeringen besproken. 

Op 23 september 1977 is vervolgens het systeem van de rampenbestrijding d-m.v. sheets 

besproken met de leden van het college van B & W en allen die op de atarmeringsb-"n vermeld 

waren. 

Doet van deze bijeenkomst: goed afstemmen van de handelingen die men moet verrichten nadat 

men een oproep heeft ontvangen en begint met het uitvoeren van de taak, behdrende bij de 

aangewezen functie. 

a 
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Cluster 3 - Bestrijding initièie brand 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

15.06.25u (biz 3). Het woordje 'nog' ontbreekt (was voor de OVD nog geen aanleiding). 

15.08u (blz. 3). Hier worden verkenningsresuitaten zeer nauwkeurig verwoord. Is dit 

betrouwbaar? Waarom gebeurt het even verderop niet (OVD 15.10u en cursieve opm. 15.27u op 

btz. 10)? 

15.10u (blz. c). C4 staat dan nog niet in brand; zie foto's en verklaring CA tater tïidstip. Cursieve 

tekst is suggestief! Zie ook cluster 4, 15.19u, blz. 7. 

15.20u (blz. 8). Bemanning 647 lopen terrein af en zien dat vuurwerkontploffingen heftiger 

worden. Dh moet in perspectief geplaatst worden dat zij net 2 min. ter plaatse zijn terwijl anderen 

die al langer ter plaatse zijn, dit mogelijk niet is opgevallen. 

15.30u (btz. 12). Delen van feiten onjuist♦ zie video 11 0.2.e 

Volgorde feiten 15.34u (bt2. 12) klopt niet! Daar komt bij dat volgens verklaringen de brand in C4 

eerst minder wordt en later vlak voor de steekvlam heftiger. Meer ontpkdfiingen van vuurwerk in 

kortere tijd! 

3 
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Cluster 4 - Alarmering, coórdinatie, informatievoorziening en verbindingen op 

alle niveaus 

1. Algemeen 

Deze verzameling van ogenschijnlijk willekeurig weergegeven feiten en citaten wekt uitsluitend 

verwarring. 

2. Opmerkingen op onderdelen 

2.1. 15.35u '(blz. 8). De cursieve tekst is uiterst suggestief, zie ook eerdere opm. Wij hebben er ernstig 

bezwaar tegen dat deze nog is opgenomen. Alsof brandweermensen ter plaatse de enigen waren 

die de escalatie niet zagen aankomen. De ontwikkelingen aan het einde escaleren binnen enkele 

seconden, mensen rennen voor hun leven; zie de video's. 

22. 16.03u (blz. 19 bovenaan). *Waarschijnlijk wordt nu de alarmering van beide pelotons 

gestructureerd opgepakt'. D4 is toch te verifieren. 

2.3. blz. 20 bovenaan. Is dit een samenvattinglanalyse? Waarom alleen van de brandweer en niet van 

andere hulpverlenende diensten. 

2.4. 16.10u (blz. 21 bovenaan). Waarom is deze tekst cursief? Het zijn toch feiten die geverifieerd 

kunnen worden. 

2.5. 16.45u (blz. 26). 'Men stelt vast dat er weinig te coórdineren valt'. Dit is een opmerking uit een 

concejmntervieW! Die ten minste in de context moet worden geplaatst. 

2.b. 19.35u (blz- 37, taaiste zin). 'Er is niets vermeld over hel zoeken naar mogelijke slachtoffers 

.......'Weliswaar niet cursief, maar zeker suggestief. Het is vanzelfsprekend het belangrijkste 

aandachtspunt geweest. 

,2.7. 22.30u (blz. 41). M.b.t. indruk wnd cdt dal er op hei rampterrein nu niet veel sneer gebeurd. Dit 

komt uá een concept-interviewverslag en dient in een context geplaatst moet worden. 

1I3~Sod }iza rvTVt -KIK 
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Cluster 5 - Redding, brandbestrijding en coórdinatie op rampterrein incl_ CoRT, 

logistiek en bijstand 

1. 

2. 

3. 

a. 

5. 

6. 

15.48u (blz..4). Slechts zeer summier wordt melding gemaakt van hulpverleners die mensen 

helpen. Niets over burgers en vele anderen. Laat staan dàt de toestand wordt weergegeven. de 

vele gewonden, instortingen puin, branden en dreiging en of angst voor nog meer explosies (er 

ontploft nog steeds veel vuurwerk, zie 17.00u). 

19.00u (blz. 33). Er is sprake van twee CTPI's dit mbw zijn vC's; zie !ster f g.30u. Omstreeks 

23.30u zitten politie en brandweer fysiek bij elkaar. 

20.50u (blz. 39). 'Afspraak over een eerste CTPI-overteg'; zie later 20.30u. Oé suggestie wordt 

gewekt alsof er daarvoor in het veld geen overleg plaats vindt.. 

01.30u (blz. 53). Brandweer Assen moet zijn brenthe. 

07.05u (b1z.58). Cursieve tekst zorgt voor onduidelijkheid; er is 1 CTPI maar er zijn meerdere VC's 

en andere commandowagens; zie ook later 14.38.36u dat brandweer is verkast. 

10.01u (blz. 75). 2 uur verties'. Reden: inwerken. 

5 
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Cluster 7 - Voorkomen van besmetting 

In deelconstructie 7 zijn slechts enkele activiteiten weergegeven van het RCC op het gebied van 

gevaarlijke stoffen. Is het logboek van de WVD/chemisch-advies-ploeg geraadpleegd? 

6 
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Clusters 8 en 9.Openbare orde en strafrechtelijk onderzoek en Bereikbaarheid 
en afzetting rampterrein 

Meerdere malen wordt er in dit cluster gesproken over een functionaris van de brandweer. De vraag 

rijn welke functie deze brandweerman vervult. B.v. bladzijde 16. 17 e.v. 

7 
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Cluster 10 - Evacuatie en registratie bewoners rampterrein 

1. BAZ/CRIB in relatie tot andere gemeentelijke instanties 

Het betreft hier de intern gemeentelijke samenwerking, met name op uitvoerend vlak. Een 

oppervlakkige lezer zou uit de reconstructie kunnen concluderen dat er flink langs elkaar heen 

gewerkt is. Dat is echter een voorbarige conclusie. omdat taf van leiren' een eenzijdig karakter 
hebben. Het zijn vaak opmerkingen en veronderstellingen van de ene instantie over een andere 

instantie, zonder die te verifiéren bij beide partijen. 

Indien onjuiste feiten' onweersproken blijven worden ze voor waar aangenomen. 

Wij pleiten er daarom voor dar de inspecties systematisch deze beweringen van de ene 
instantie over het doen en laten van een andere instantie checken alvorens zij er conclusies op 

baseren. 

Ter illustratie van tegenstrijdige. onjuiste of onduidelijke `feiten' noemen wij enkele voorbeelden. 

uiteraard zonder volledigheid na te streven: 
Blz 5. Rond 17.00 uur. "Beheerder opent de Diekmanhal. OMO start registratie en CRIB schuilt 
tater aan-. Stz. 7 18.25 uur "Beheerder opent Diekmanhal " ibis?- 8tz. 8 19,00 uur Diekmanhai:'0f 

CRIB gealarmeerd was, was nog niet bekend'. Blz. 10 22.00 uur Diekmanhal: `iemand van CRIB 

meldde zich en heeft meegeholpen met registratie'. 
Blz. 5. Gemeld wordt dat om 17.00 uur een medewerker CRiS met laptoe arriveerde op de 

Hogeschool. Even verder staat echter dat om 17.05 gestart werd met handmatige registratie in o.a. 

de Hogeschool. 
Bi?- 6 18.00 uur. Het daar vermelde algemeen informatie telefoonnummer voor burgers kan niet 

juist zijn,. het is mijn eigen doorkiesnummer op het stadhuis. De bron van dit gegeven is mil niet 

bekend. (LCI-035) 
Blz. 15 9.30 uur. De daar genoemde lijsten die tot verwarring leidden, zijn in tegenstelling tot het 

gestelde niet afkomstig geweest van Burgerzaken. 
Blz. 17 19.30 uur en 5.00 uur en blz. 23 23.00 uur. Op deze plaatsen wordt o.a. het W&S-rapport 

genoemd als bron voor aantallen vermisten. De genoemde aantallen stemmen niet overeen met 

die in het rapport. dat overigens gaat over aantallen 'onbekenden' i.p.v. vermisten. 

Blz. 20 17.00 uur "Besiuk CRIB-bestand te bevriezen. m.d.v. dat geen nieuwe opgaven worden 

toegevoegd'. Feitelijk onjuist Besloten werd nieuwe meldingen eerst te beoordelen voor ze in te 

voeren, om vervuiling te voorkomen. Het CRIB-bestand is pas 18 mei 7.30 uur bevroren. zie W&S-

rapport. 

Overigens is de opmerking op btz. a onjuist dat de directeur BZ CID,Zie-ij alarmering DMO niet nodig 
zou hebben gevonaen. 

2. Verwanteninformatielijn VW5 

Hierover heeft de directeur BAZ 10.2. ons het volgende gerapporteerd: 
'Lezing van het rapport heeft mij nu pas duidelijk gemaakt wat de achtergrond is van het 

meningsverschil waarvan op blz. 10 22.30 uur uitgebreid melding wordt gemaakt. 

Ik was er voorstander van dat VWS een catl-center zou Inrichten om algemene, dus niet 

geïndividualiseerde, informatie te verstrekken, zodat het gemeentelijk telefoonnummer minder belast 
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zou worden. In die zin begreep ik de aanpak van VWS en ais zodanig is het volgens mij ook door Fl 
r  
I  ingebracht in de rampenstaf en besloten. 

Ik begrijp nu echter dat VWS op 13 mei al om 17.15 uur is gestan met de voorbereidingen van een 

Verwameninformatielijn. Daarmee wordt bedoeld: inwinnen en geven van geind"rvidualiseerde 

informatie van respectievelijk aan verwanten en slachtoffers. Uiteraard is daarvoor informatie van de 

gemeente (CRIB) nodig, warst dat is de instantie die zulke informatie verzamelt Ik heb het verzoek 

van VWS om die informatie afgewezen. omdat ik vreesde dat op die wijze informatievervuiling zou 

optreden_ Immers op twee plaatsen. VWS en CRIB. zou op verschillende wijze informatie verzameld 

en verstrekt worden. 

Mijn weigering leidde tot een heftige (telefonische) discussie tussen mij en de vertegenwoordiger van 

VWS die later eenzelfde twistgesprek voerde met de loco-burgemeester. Uiteindelijk is door de loco-

burgemeester berust in het moeten leveren van de gevraagde informatie en heeft hij het hoofd 

Publiekszaken gevraagd verder in die zin te handelen. 

Vervolgens is VWS door het CRIB geregeld voorzien van geïndividualiseerde informatie. Zoals ook in 

de reconstrucbe wordt gemeld zijn er nog diverse misverstanden over en weer geweest_ 

De door mij gevreesde informatievervuiling is inderdaad opgetreden. Maar gelukkig is uiteindelijk een 

redelijke samenwerking ontstaan, zoals ook blijkt uit de vermelding op blz. 20 oir► 10.45 waarin het 

Hoofd Crisisbeheersing van VWS zijn waardering uitspreekt over de werkwijze van het CRIB. 

Mij verdiepend in de achtergronden van deze toch tamelijke onverkwikkelijke gang van zaken. is mij 

gebleken dat tussen VWS en de gemeenten, waaronder Enschede, al enige jaren een discussie 

gaande is over het onderwerp Ve wanteninformatielijn. De relevante stukken heb Ik laten bundelen in 

een dossier dat desgewenst kan worden aangeleverd. Verhelderend is de laatste brief van VWS. 

gedateerd 4 november'1999. waarin wordt gemeld : "Col onze spijt hebben de activiteiten voor het 

afsluiten van overeenkomsten tussen de gemeenten 1 provincies met het Ministerie van VWS 

(betreffende verwanteninformatie) vertraging opgelopen". Blijkens een eerdere brief vindt overleg 

plaats reet de VNG over enkele juridische en bestuurlijke bezwaren. Ook een recente brief van de 

Regionale Brandweer Twente refereert hieraan. 

Deze situatie illustreert dat over een onderwerp ais Verwanteninformatie heldere. bestuurlijk 
bekrachtigde. afspraken nodig zijn. Indien die er niet komen vrees ik voor vergelijkbare problemen bij 

een onverhoopte ramp elders.' 

Ten aanzien van de Verwanteninformatielijn VWS achten wij een aanvulling op de feiten nodig, 

zoals hiervoor aangegeven, om de achtergrond van het gerezen conflict te kunnen begrijpen. 

Voorts is het gewenst de jarenlange voorgeschiedenis van de Verwanteninformatielijn bij de 

beoordeling van dit aspect te betrekken. 

3. De communicatie tussen CRIB, RIT en de Rampenstaf over de aantallen vermisten 

Net aantal vermisten loopt als een rode draad door alle berichten gedurende de eerste week na de 

ramp. Ook de reconstructie rept op vete plaatsen hierover. Dit is begrijpelijk omdat de onzekerheid 

omtrent het lol van familie en kennissen lang heeft geduurd, in het W&S-rapport, dat in opdracht van 

de directeur BAZ is opgesteld, wordt ingegaan op de structurele achtergronden van de, ogenschijnlijk. 

trage gang van zaken bij het opsporen van de vermisten, 
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In de eerste plaats zijn er onduidelijkheden omirenï het begrip 'vermist'. In technische zin is iedereen 

vermist waarnaar gevraagd wordt, bijvoorbeeld door een kennis of verwante, en waarvan de 

verblijlptaats onbekend is. Men zou dit 'gezochten' kunnen noemen. Dit aantal heeft maximaal 675 

bedragen, namelijk op 15 mei om 11.3() (zie rapport W&S). Vermist in de zin van 'vermoedelijk 

slachtoffer van de ramp en onvindbaar ondanks naspeuringen` bleken uiteindelijk slechts 3 .personen. 

Deze aantallen moeten gezien worden tegen de achtergrond van het aantal van ruim 4.400 personen 

waarover navraag is gedaan. 

In de tweede plaats is er onduidelijkheid over de taakverdeling tussen het CRIB en fret RIT ten 

aanzien van de communicatie met de Rampenstaf en met derden. Het draaiboek CRIB is daarover 

niet geheel consequent en bevat soms tegenstrijdige instrudíes. Met ingang van de eerste dag dat 

RIT aanwezig was op het stadhuis (maandag 15 mei) zijn tussen het hoofd CRIB en het hoofd RIT 
afspraken gemaakt over de onderlinge samenwerking. Afgesproken werd dat informatie over aantallen 

slachtoffers alleen nog door het RIT zou worden gegeven. 

Met lijkt ons gewenst dat bovengenoemde feiten aan de reconstructie worden toegevoegd 

opdat zij bij de oordeelsvorming kunnen worden betrokken. 

4. Overig 

Lesten Diekmanhal 
De vermelding over de aan de buitenkant van de Diekmanhal opgehangen namenlijsten kan mogelijk 
enige verwarring scheppen. Gesuggereerd wordt ni. dat het hier om door BAZ-BPZ verstrekte 

vermistenlijsten ging. Dit was echter niet het geval. Met ging om overzichten van de personenffamilies 

die zich op dat moment in de Diekmanhal bevonden: de t'ijsten waren bedoeld orn (de veelvuidig naar 

de Diekmanhal gekomen) familieleden, vrienden en bekenden van bewoners van het rampgebied van 

informatie te voorzien. zodat nog meer onoverzichtelijkheid in de Diekmanhal (wie zoekt wie?) zoveel 

mogelijk voorkomen zou kunnen worden. 
Hoewel dit later in deze deetreconstructie wei wordt gecorrigeerd, kan de wijze van vermelding toch 
nog wat verwarring scheppen. 
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Cluster 11 - Voorlichting aan bevolking op alle niveaus 

1. Opmerkingen vooraf 

1.1 . In de brief van de minister staat op pagina 2 (5!en 6` alinea) een opmerking over de (mate van) 

feiteljikheid van de opgenomen items. Aangegeven staat: "Feitelijk zijn bijvoorbeeld uitgesproken 

teksten. zoals deze op de geluidsbanden van meldkamers zijn vastgelegd en in de transcriptie 

daarvan uitgewerkt. Andere voorbeelden zijn ..... TV-uitzendingen. Van minder directe bronnen zoals 

logboeken, Interviewverslagen en dergelijke is de feitelijkheid onderbouwd door de inhoud hiervan op 

onderdelen te. vergelijken met andere bronnen 

Hierur valt af te leiden dat de mate van feitelijkheid van TV-uitzendingen hoger wordt geacht dan 
bijvoorbeeld een minder directe bron als een logboek. Dit is een gewaagde veronderstelling. Dit Is een 

node draad in de rapportage. waarbij onjuiste meldingen in de media stelselmatig worden 

teruggevoerd op onjuiste informatieverstrekking van de afdeling communicatie. 

1.2. Pagina 1: 

Voor al hetgeen de publieke omroepen hebben uitgezonden. hebben de onderzoekers gebruik 

gemaakt van het NAA. het Nederlands Audiovisueel Archief. voor wat betreft de coinmerciete 

omroepen geldt: 
SBS: zij hebben logboeken die slet Ms een zeer beperkt gedeelte bevatten van wat daadwerkelijk is 

uitgezonden. 

I.o.m. SSS6 nieuws (die tevens Net 5 en Hart van Nederland verzorgt) is besloten om een interview te 

houden met de coordinator op de redactie en een van de reporters ter plaatse. Hier kunnen 

vraagtekens gezet worden bji de waarheidsvinding en objectiviteit. 

1.3. Sr is in de rapportage gewerkt met zogenaamde rode lijnen. 

Verwanteninformatie 

Gevaarlijke stoffen 

Huisvesting. opvang en materiele ondersteuning 

Medische en psychische opvang en verzorging 

Ontruiming en verordening (ramptoerisme en noodverordening) 

Mediabeleid en pers. 

Door deze opbouw te kiezen. wordt per hem telkens de tijdsas van de ramp van begin tot eind 

gevolgd. Dit betekent dat in deze rapportage 6 maal de beginperiode, gekenmerkt door hectiek en 

chaos. aan de orde komt: Dit versterkt de indruk van chaos op een onjuiste wijze. Het gaat ni. telkens 

om dezeftde periode. Slordige formuleringen. niet kloppende of halve zinnen in de rapportage van de 

inspectie lijken dit beeld te versterken. 

1,4. In de rapportage wordt de Indruk gewekt van een volstrekte chaos omtrent de vermistenlijst. 

Opvallend zijn veelvuldige herhalingen aangaande dit onderwerp. 

>!I3FiVX.LSOd NZfi♦ •TYA 9'I3f 
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2. 

Pag. Tijd Opmerking 

Verwantenintormatie 

-2- 

-2- 

15.00 

16.50 

vreemde mix van externe en interne communicatie. 

Om 15.00 uur komt eerste melding van ATV Oost 

aangaande brand vuurwerkopslagplaats. 

Om 16.50 valt principebesluit opstarten DCC. Echter: 

De eerdere Intern communicatieve meidingen zijn 

hier weggelaten (wat wel gebeurd bij Porttie en 

Brandweer). Het lij kt alsof de ramp bij voorlichting 

begint met de melding van RTV-Oost 

-3- 

-3- 

19.00 

21.30 

Burgemeester, zeker 20 doden en ong. t 00 gewonden 

2 overleden. 3 vermist, 1 in herziekenhuis 

vreemde mix tussen interne en externe communicatie 

De wisselingen wekken onterecht een chaotische indruk. 

Er wordt geen zichtbaar onderscheid gemaakt in beweringen 

en feitelijkheden. Dit maakt de controleerbaarheid en 

waarheidsvinding lastig. 

-8- 16.15 De telefoon van het crisiscentrum ligt 

Zin loopt niet 

-9- 22.47 6 mensen op intensive care 

Dit moeten er meer zijn geweest. 

-9- 07.30 loopgeluiden gehoord aldus korpshefr1(j- . g 

Niet geanonimiseerd. 

-12- 07.30 RIT I'•j ,2. t?:) met naam gemeld: vliet geanonimiseerd. 

-13- 09.00 nog ongeveer 200 mensen hebben zich niet gemeld, 

er wordt onderzocht of daadwerkelijk sprake is van... 

Ontbrekend stuk zin. Onduidelijk. 

-13- 10.00 .RIT vraagt dringend aandachr voor betere communicatie. 

Net wordt weer hectisch rondom bewoners. 

OnduideGike passage waar het om gaat: context ontbreekt. 

-is- 02.30 Deel kaak plus stromehoofd gevonden Voor hond. 

Reeds aangegeven middels tekstsuggestie dat het ging 

om vermeendg kaak plus strottehoofd. waanvan 
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middels onderzoek is vastgesteld dat het om een 

paddestoel ging. 

02.30 Nogmaals de melding, nu aangegeven ais gevonden door 

burger (het was een burger met hond, de hond vond de 

vermeende menselijke resten). 

Wederom tekstsuggestie niet verwerkt: er staat: 

1n crisisslat is afgesproken der dir niet actieli naar buhen wordt 

gebracht (weggelaten is: alvorens uit onderzoek gebleken Is 

of hel daadwerkelijk om menselijke resten gaat). maar bij 

vragen eertijk zijn. 

Impliciet wordt indruk geweh dat belangrijke info voor 

publiek wordt achtergehouden. Echter: er is voor gekozen 

geen onnodige paniek te zaaien en eerst te verifieren of het 

daadwerkelijk om menselijke resten ging. Die inschatting bleek juist. 

7.00 a~ doden vandaag (17 me) gesteld op 18 

Vreemd in context van pagina 14. 17.30, waar nog melding 

wordt gemaakt van 16 doden (16 mei, 17.30) 

07.30 Hier wordt door Trouw. Volkskrant en R'dams Dagblad 

weer melding gemaakt van 16 doden 

07.30 Twee maal wordt dezelfde opmerking geplaatst over onduidelijkheid 

aantal vermisten_ Door herhaling van dezelfde meldingen wordt indruk 

van chaos gewekt 

Bovendien wordt hier niet vem►eld dat er reeds diverse malen toe-

11chting is gegeven aangaande het aantal vermisten. Context ont-

breekt dus. 

08.00 de vondst van menseljike resten wordt onderzocht: 9.00 uur meer 

duidelijkheid dan pas naar pers, anders passlet opstellen 

Het betreft wederom verwijzing naar vermeende menselijke 

resten, die naderhand paddestoel blijken te zijn. 

Eerst onderzoek (geen onnodige paniek zaaien)'allorens te comnlu-

niceren. Tekstsuggestie is niet overgenomen. 

20.00 Verschil' tussen aantal lifkmsagens en dodet1*ke stachtoffers 

Melding zonder context. Is toegelicht door RIT. Ook dit 

versterkt weer de indruk van chaos. 

18.00 Onvolledige zin: Nummer calicerner mag pas( ...?) 

-15• 

-is- 

-16- 

•16- 

-16 

-17-

-21- 
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-22- 

-23- 

11.00 

17.00  

Betreurenswaardig incident fam, X. Zij hebben aangegeven 

dar er vermiste kinderen in een kelder zouden zitten. 

Een context ontbreekt hier. 

Melding van 946 gewonden. waarvan 4 in Ziekenhuis 

Dat laatste moet waarschijnlijk zijn: 4 in intensive 

care. 

3. Gevaarlijke stoffen 

-2ó- 07.30 in tegenstelling rot uitspraken burgemeester op zondag 14 mei 

biljkt uit RivM onderzoek dat er geen asbest buiten het ramp-

gebied is vnlgekomen. 

Opmerking: In deze rapportage ontbreekt de tegenstrijdige uitspraak 

van de burgemeester. Wet staat er een opmerking daaromtrent ván 

het RCC. Het is de vraag af. de burgemeester wel tegenstrijdige uitspraak 

heeft gedaan 

-30- 05.30 brief burgers gemaakt over asbest 

Opmerking: Deze brief is nooit verzonden. De brief 

was vast door communicatie gemaakt voor het gevat het nodig 

mocht zijn. Delen van de brief zijn in de 1°Nieuwsbrief vermeld. 

-30- 21.30 Voorlichting overlegt met deskundige, op'w Voorstel klaar_ 

Zoeken naar goed moment voor publicatie. 

Opmerking: Het gaat om corrtmunicatievoorstel OnwOnt asbest. 

-32- 16.00 Burgemeester wij niets weten van beschermende maatregelen: 

gebied is roch veilig? 

Tekstsuggestie niet overgenomen: 

Aangegeven dat burgemeester zich baseerde op objectieve 

metingen, welke geen aanleiding gaven tot verscherpt 

ot aangepast regime. Geen onnodige paniek creeren. 

4. Huisvesting, opvang en materiéie ondersteuning 

-34- 23.20 Telefoontje wethouder. mensen die buten het afgezeae 

gebied wonen mogen ook niet terug naar hun woning. 

Onvoldoende specifieke formulering: niet heel Enschede 

was ontruimd-

110 QN à31mi.isOd 11ZS A'YA NIA 
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-3S- 

-35- 

-36- 

-37- 

-37- 

-38- 

-38- 

-39- 

14.30 Wethouder• Ó.2•e bjr naam genoemd: niet geanonimiseerd. 

Gebrekkige onduidelijke formulering: 

Pers belaagt woningbouwcorporaties: verhaal binnerl/buitenring 

zoals eerder genoemd (na aáetting mei hekken is en duidelijkheid 

over asbestverhaa/ komt de buitenring vrij 

Opmerking: er is niet i buitenring (zoals impfi, i wordt gesuggereerd) 

Fasegewijs wordt het rampgebied ingekromen en veranderen grenzen 

buitengebied. 

18.50 Wethouder,1Q.2-ejbij naam genoemd: niet geanonimiseerd. 

22.44 Op teletekst staat dat buitengebied morgen wordt vrijgegeven, dat is 

niet zo, onmiddeirk ree dkeren 

Vraag inspectie: is dh genectrliceerd en op welk tijdstip. 

In algemeen gekit dat in geval een onjuistheid geconstateerd werd, 

dit onmiddelfrjk wend gerectificeerd. 

11.32 Aartssi bewoners teruggekeerd naar woning (vla via vemamert dal 

verbod is opgeheven) 

Vraag inspectie: Hoe en van wie hebben deze bewoners dil gehoord? 

Bron van de informatie is de nieuwsbrief van statatdeling communicatie 

portie Twente die op dezelfde pagina staat vermeld bij 10.00 uur. 

11.40 Lijst personen b~nring komt om 14.00 uur vrij. dit mag nog 

niet naar de pers. 

Er is geen (ijst met personen, doch een lijst met huisnummers opgesteld, 

die later naar pers kon. 

1' regèt Vraag ven inspectie: 

Waar heeft AN-Oast deze Ofonnade vandaan (officieel is dit pas om 

14.00 uur bekend gemaakt). 
ATV Oost was prioritaire rampenzender en werd voortijdig geinformeerd. 

20.00 Onjuiste naam:,0.2,P - • i•P" •Q.2.e 

08.45 Vandaag beslissen dat Diekmantwi dicht gaat. zachte dwang uit= 

oefenen, bulletin verspreiden, woningbouwvereniging moet garan-

deren dat voldoende huizen ter beschikking staan 

Opmerking: Zachte dwang heeft te maken met melding op pag. 38 

(23.40 uur) inzake groep die alle huis+estingsmogerkheden ~115 

22.47 Sector 2 is uur ƒeter dan voorzien vrijgegeven, oorwak: onduide-

fijkheid bg mobiele eenheid over uitgezonderde panden. 
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Vraag inspectie: 

Hoe is deze onduidelgkheid ontstaan (gemeenre,poiitie) 

Dit was probleem in de lijncommunicatie. Er werd in eerste instan-

tie gebruik gemaakt van kaarten van de Politie en kaarten van de 

Brandweer, waartussen verschillen bleken te zitten. Derhalve beslo-

ten dat de Brandweer de kaarten operaakte. 

Protocol openstelling nog niet goed! 

Protocol klopte wel. doch uitvoering daarvan niet. 

-42- 12.00 

5. Medische en psychische opvang en verzorging 

-49- 14.22 voorfichting in Ereschede verloopt strrref, coordinéltie verloopt niet 

goed, met name richting allochtone groepen: tekort aan tolren en 

hulpverleners met ernische komaf. 

Opmerking: Dit is een bewering zonder nadere onderbouwing. 

5 t- 22.00 Vanaf maandag is het JAC open, beperkte openingstijden, 

telefonisch 24 uur bereikbaar (bandje) 

De term beperkt is subjectief en suggereert ten onrechte dat 

LAC een betrekkelijk geringe openstelling had. 

6. Ontruiming en verordening (ramptoed me en noodverordening) 

-56- 17.00 buitenring niet vrij (ondanks andere berichten) 

Vraag inspectie: welke berichten lijn er dan naar Duiten 

gekomen, door wie? (meterview) 

Het gaat om interne berichten uit verslag Rampenstaf. 

-56- 2244 op te/erekrt staat dat buitengebied morgen wordt vrijgegeven, 

dat is niet zo: onmiddellijk rectirucatie. 

Opmerking: is gebeurd. 

-56- 23.00 mensen die niet in net bezit zijn van een pas komen het gebied 

niet in. 

Vraag inspectie. Wat voor pas? Niets terug te vinden in GCC verslagen 

Het gaat om pasje dat aan mensen uit het vrijgegeven gebied 

verstrekt werd. 

-57- 06.30 melding van een vrouw die uit woning is gehaald en dit heeft 

toegelicht in een telefonisch interview met radio t (uitzending 
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-58-

-59- 

-62- 

-62-

-62- 

14.00 

20.40 

22.30 

18.42 

21.30 

12.00 

7.00 uyr), bestuur moet zich hierOvef wa8rsclujnGJk veraniw00r 

den t.o.v. de media 

Een context bij deze melding ontbreekt. 

levering van drie rnaal gewi eigCe p/atregrorrden 
Vraag inspectie: Om welre. plattegronden gaat het? 

Betreft het al eerder vermelde feit dat in begin door pordie en 

brandweer verschillende kaarten werden gehanteerd. 

er komen 4 bussen mei bewoners naar Boddenkampsingel. 

Er ontstaat meer druk op da soort rondMCt>. 

Onduidelijke formulering: er is veel behoefte. 

gemeenre te snel geweest met bekendmaking noodverordening 

Dit is een waardeoordeel. Er wordt een onvolkomenheid aangegeven die in dit 

kader niet controleerbaar is. 

er 2rjn woningen geplunderd in her Oosten 

Melding onvoldoende specifiek. 

krimpen kemgebied en bybehorend protocol ~e n.a.v. 

communkatleproblemen rondom opensteling heden. 

Het gaat hier niet om communicatieproblemen. Hoe weet 

Men dat? 

Protocol opensreling nog niet goed. 

Zie boven. 

7. Mediabeleid en pers 

633- 18.25 Belangrijkste taak RCC: voorlichterspool vullen en pers voorlichten 

Op voorlichtingsgebied heeft RCC zich bezig gehouden met vullen 

voorlichierspool, pers voorlichten deden zij maar deels, tevens ook 

deels publieksvoorlichting (mensen uit regio voor ingezet). 

-70- 23.59 Hier wordt in verschillende bewoordingen twee maal hetzelfde item 

vermeld. Er zijn wat aanloopproblemen geweest maar dit is een 

melding op 13 mei in de hectische beginfase. 

Door herhaling wordt e.e a. zwaar aangezet. 

-70- 00.30 door misverstand zijn aan calicenier cook persvragen gesreld. 
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Vraag inspectie: hoe is dr7 misverstand ontstaan? 

In hectiek belt pers gewoon om antwoorden ie krijgen, daar 

waar mogeljik. Geen misverstand door onjuiste communicatie. 

20.37 journalisten proberen op oneigenlijke wijze binnen re komen: voarfichiing 

moet veranderen, betere intobage nodig op zeer korte termijn 

Melding heeft negatief-kritische ondertoon zonder daartoe aanleiding 

gevende context-

23.30 voorlichting zit krap in mensen; krachten bundelen, specialisten laren com-

municeren over techniek en inhoud. 

Idem. 

07.30 besluit om infomTarie aan personeel te verstrekken hoe om te gaan met 

Pels-
Vraag inspectie: wat is naar personeel gecommuniceerd? 

Gecommuniceerd is dat er niet door personeel met pers gecommuniceerd 

mocht worden, zonder vooral afstemming met communicatie. Dit om 

onjuiste berichtgeving te voorkomen. 

11.40 met de berichten in Duitse pers wordt niets mee gedaan. 

De melding weis de indruk alsof we niets doen aa~ Duitse pers. 

Het betekent echter dat we niet Ingaan op speculaties in Duitse pers-
1 
n die zin krijgen Duitse media exact dezelfde behandeling als alle 

andere media in dit soort gevallen. 

15.00 leiding RCC vindt dar de dáor de journalist gestelde vragen door 

Enschede moer worden beantwoord. 

Zonder duidelijkheid over welke vragen het gaat is dit een ongenuanceerde 

melding. 

15.20 Pers is massaal naar hoofdposr gekomen. Er moet een voorlichter 

van de gemeente komen. 

Context onttxeekt. 

20.00 Schrijffout: 1 O.Ze  j moet zi]n:10.2e_ 

23.40 Directeur BAZ gaat nog een keer toe/ichring geven aan pers over 

lange lijst. 

Er is meerdere keren toelichting gegeven over vermistenlijst 

(dit is melding op 15 mei) 

-75- 

-75. 

-77-

-78-

-79- 

-79- 

-80- 

-80- 
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-83-

.-85-

-86- 

-89- 

-gp- 

-92- 

-94-

97 

14.30 NOVA heelt aparte kamer in gemeentehuis, bekend bij andere pers. 

vragen gesteld, kan schouwburg geclaimd worden war de pers? 

Voorlichting moet met voorstel komen. 

Schouwburg werd voorgesteld wegens opkomende storm, die het werk 

van de pers zou bemoeilijken (men stond massaal in auto's op plein voor 

stadhuis). Voorlichting heeft geregeld dat pers in Schouwburg terecht kon. 

02.3.0 Wederom melding van de vondst strottehoofd plus kaak en wederom 

05.30 formulering niet overgenomen. Zie hetgeen hierover eerder is opgemerkt bij het 

08.00 onderdeel Verwanteninformatie. 

11.07 er is sprake van een communicatiefout waardoor pJoeg RTL niet wondt toe- . 

gelaten in rampgebied. alsnog toestemming onder mom rampenzender 

vreemde opmerking: RTL kan in principe niet zijn toegelaten als rampenzender. 

07.30 steeds meer kritiek richting gemeente Enschede, omdat de informatie nog maar 

mondjesmaar naar buiten komt 

Opmerking: In hoeverre is dit veroorzaakt door vroegtijdige vragen van de pers op 

moment dat daar nog geen antwoord op kon worden gegeven? 

13.07 uitzending middageditie. onzekerheid over vermissingen.: toch nog geen 

naamlFjst, veel kritiek over informatie 

opmerking-beleidsbeslissing om Zo goed mogelijk opgeschoonde lijst 

openbaar te maken is in tater stadium genomen 

08.00 SBSS heeft plannen voor een benefietuitzending: willen graag burgemeester 

in de uitzending. Er zijn geen bijzonderheden geregeld voor het gevat prins 

Bernhard overlijdt. 

Foutief verband gelegd: het ging om het lelt dat er geen bijzonderheden ge-

regeld waren (en evenmin overgegaan zou worden tot afgelasten) voor het 

geval prins Bernhard zou overlijden vooritgdens de Stilte Tocht (vanwege 

aanwezigheid Prins Willem Alexander). 

17.00 bestuurlijk Nederland heeft geleend van de B?mer, maar niet alle geleende 

lessen zijn uitgevoerd. Kritiek richt zich met name op de gebrekkige gemeen-

telijke informatievoorziening. 

Betreft melding NRC die uit context is gehaaid. Ais de krant niet knlgt wat 

deze wil hebben is dat dan per definitie gebrekkige informatievoorziening? 

Denk aan de vele WOB-verzoeken kon na de ramp. 

11.30 onjuist bericht vermeld op teleteksr.over vrijgave gebied A: 
contact opgenomen met voorlichting 
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vraag inspectie:Wat heeft voortichttng gedaan? 

VoorGshting heeft In dit soorE gevallen onmiddellijbc gerectificeerd. 
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Cluster 12 - Waarschuwen bevolking, opvang en verzorging, primaire 

levensbehoeften 

1. Algemeen 

Begin okmber is er n.a_v. het toen voorliggende concept 'deelreconstruaie cluster 12' al een groot 

aantal opmerkingen gemaakt. welke zijn doorgestuurd naar het LCI (zie memo p d.2 AZ-OMO. aan 

LCI. dd_ 9 oktober jl.). Van deze opmerkingen — veetal antwoorden op vragen die in het toenmalige 

concept gesteld werden — is helaas nagenoeg niets terug te vinden in de huidige versie. 

Weliswaar betreffen veel van deze opmerkingen detailpunten, maar een aantal ervan was juist 

gemaakt ter correctie van feitelijke onjuistheden of ter toelichting op bepaalde gebeurtenissen. 

Dit leidt ertoe dat van de nu voorliggende reconstructie gezegd kan worden dat de hoofdlijnen 

kloppen, maar ook dat sommige detw 7s correctie of toelichting behoeven. 

Een aantal van die punten volgt thans. 

2. Rol Stichting Karmel 

Uit de reconstructie valt op te maken dat de Stichting Karmet *de hulpgoederen regelt" in de 

Diek-panhal. Karmel heeft zich echter gemeld bij de DMO. met de mededeling dat men enkele trucks 

met goederen gereed had staan (voor beoogd vertrek naar Oost-Europa). Die goederen waren 

onmiddellijk inzetbaar, en daar is dan ook dankbaar gebruik van gemaakt 

Daarnaast is echter door tal van andere instanties voor hulpgoederen gezorgd (telkens via de DMO). 

Het voert veel ie ver om al die instanties, bedrijven e.a. op te sommen. 

3. Andere opvanglocaties 

De reconstructie suggereert dat men op enkele andere opvanglocaties (o.a. Roessingh, Ariënstehuis) 

niet op de hoogte was van het bestaan van de Diekmanhal, als centrale opvanglocatie. 

Dat moet op een misverstand berusten, want vanaf het moment van openstellen van de Diekmanhal is 

via alle beschikbare kanalen uitgedragen dat alle slachtoffers naar de Diekmanhal kunnen komen (en 

in voorkomende gevallen is ook voor vervoer gezorgd). 

Kennelijk hebben sommige getroffenen ervoor gekozen om vooreerst te blijven waar ze waren (met 

instemming van de beheerders van de betreffende tocaties). 

D. "Verzekeringsdesk" 

Op een gegeven moment wordt gesteld dat aan het Molenplein vanaf zondagmorgen 14 mei een 

'verzekeringsdesk' zou worden geopend. en dat hierover een briefing in de Diekmanhal zou 

plaatsvinden_ 
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Het ging echter om het openen van het DMp-gebouw Molenplein voor allerlei informatie, waaronder 

verzekeringsinformatie (die op dat moment echter nog van ondergesch3i n belang was). 

5. Inschakeling woningbouwcorporaties (WBC's) 

In de reconstructie komt onvoldoende naar voren dat are WBC's op zondag 14 mei, 9.30 uur, bileen 

geweest zijn bil weth. i10.2,e (in aanwezigheid van functionarissen van DMO en BMD). en dat daar 

de volgende afspraken gemaakt zijn: 

stopzetting reguliere woningtoewijzing; alle woningen ter beschikking van getroflenen 

WBC's Inventariseren beschikbare woningen 
• namens elke WEIC 1 vertegenwoordiger naar Diekmanhal, ingaande 13.00 uur, voor herhuisvesting 

' elke dag overleg weth. — duecteuren WBC's. 

Verder dient ook de Stichting Studenten Huisvesting Drienerlo genoemd te worden, bil de 

samenwerkingsafspraken. 
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a Cluster 14 - Geestelijke gezondheidszorg incl. traumapreventie incl. nazorg 

bevolking en hulpverleners 

1. Algemeen 

In het algemene deel wordt aangegeven dat er bepaalde selectiecriteria hebben gegolden voor het 

onderzoek. Ons is niet duidelijk welke stukken zijn geraadpleegd voor de nazorg en welke mensen 

zijn geinterviewd. De gemeentelijk projectleider voor de nazorg bijv. is niet geinterviewd. Wij hebben 

de indruk, dat ook geen gebruik gemaakt is van de notulen van de cluster zorg 

(samenwerkingsverband van gemeente, amicon en zorgpartryen). 

2. Opmerkingen m.b.t. het feitenretaas 

De volgende feiten m.b.t, hulpverlening nazorg missen wij in- cluster 14: 

2.1. zondag 14 mei: gemeente besluit om vanaf maandag 15 mei de ontvangsthal van de DMO 

aan het Molenplein open te stellen voor alle vragen om ondersteuning vanuit de getroffenen. 

maandag 15 mei: ontvangsthal DMO wordt voor getroffenen met (hulp)vragen ingericht met 2.2. 

als doel alle vragen op één plek te kunnen beantwoorden zowel v.w,b. materleie als 

immaterieie hulp. Het maatschaypefijk werk, slachtofferhulp en het Leger des Heils zijn hier 

ondermeer aanwezig. Medewerkers van DMO ( m.n, onderdeel voormalige GSD met vaak 

maatschappelijk-werk-achtergrond) worden eveneens op grote schaal ingezet achter de 

loketten. Duidelijk is da; onzekerheden over vermisten; de woningen en schade veel effect 

hebben op de psycho-scciale situatie van de getroffenen. 

Tevens wordt algemeen telefoonnummer dag en nacht voor alle vragen opengesteld 

bezetting door DMO-medewerkers). 

2.1 in de loop van eerste week wordt vanuit sur./Wind- familie die meerdere vermtsten/overledenen 

betreurt, kontakt opgenomen met medewerker DMO die men vanuit andere DMO-kortakten 

kent en vertrouwt; deze familie wit wel ondersteuning maar geen kontakt met hulpverleners. 

Na drie weken krijgt deze familie een vast gemeentelijke kontaktpersoon met een 

professionele hulpverleningsachtergrond. 

2.4. eind eerste week onvrede- vanuit Turkse familie: men wil geen maatschappelijk werker maar 

'hoge'persoon uit gemeente die hen ondersteunt. DMO functionaris wordt ingeschakeld en 

houdt kontakt met m.w. ( later vervangen door andere ~-functionaris). 

tweede week: alle families die overledenen/vermisten betreuren hebben kontaktpersoon 2.5. 

vanuit m.w. of medianr ook vanuit College heeft eik Collegelid één of meer families: in de 

derde week wordt een deel van de professionele hulpverleners vervangen door gemeentelijk 

medewerkers omdat men hetzij geen ( professionele) hulpverlening wenst, hetzij liever een de 

gemeentelijk kontaktpersoon heeft. 

2.6. eerste week: voor de verwerking worden busjes ingezet die met klein aantal betrokkenen en 

met begeleiding van hutpver►ener de wijk ingaan; latere weken wordt dit een paar keer 

herhaald. 
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2.7. 13 juli: ongeveer i000 vrijwilligers die de eerste twee maanden actief zijn geweest in de 

ondersteuning van getroffenen is uitgenodigd om op deze dag bedankt te worden. Ongeveer 

600 mensen komen op deze dag naar de Diekmanhal. Hier vindt debriefing plaats door 

Mlediant en wordt aangegeven wanneer en waar men zondig hulpverlening kan krijgen. 

foider uitgereikt en ook ter plekke hulpverlening aanwezig . 

3. Nazorg brandweerpersoneel 

3.1. Als in deze reconstructie de algemene lijn is het gehele voortraject orn te komen tot de nazorg 

aan te geven zoals bij de politie, dient dat traject ook bij de andere hulpverleningdiensten 

vermeld te worden. 

3.2. De tijdstippen en de activiteiten ta.v. het brandweerpersoneel zijn - vergeleken met de 

reconstructie nazorg brandweerpersoneel, opgemaakt door fl0.2-e, en door 0̀.2.e 
voor akkoord getekend ais juiste weergave van het proces bij de brandweer - zijn niet 

evenwichtig in deze cluster weergegeven. De brandweer-reconstructie (bijgevoegd) komt 

onvoldoende tot zijn recht in de deelreconstructie duster 14.De detaifiering sluit niet aan bij 

die van de andere hulpverleningdiensten. Oh heeft met name betrekking op bet weergeven 

van de informatie over de nieuwsbrieven en de dagelijkse bijeenkomsten. Dit is bij de 

brandweer ais één gezamenlijke activiteit weergegeven en bij de andere diensten als 

in ormade per dag wanneer de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. 

3.3. Vermeld dienen ook te worden de functie van de dagelijkse inloop alsmede de 

voorbereidingen op de begrafenissen. 

De herdenkingsbijeenkomst op 18 mei (staat ook niet in de brandweer-reconstructie) wordt 3.4. 

eveneens gemist Hierbij speelt een schijnbaar onbelangrijk detail toch een niet onbelangrijke 

rol. ni dat het voorbereiden op de plechtigheden zeker een functie heeft als een eerste stap in 

de verwerking. 

3.5. Op pagina 12. 14 mei 14.00 uur. debriefing brandweer. Hierbij aangeven dal het totale korps 

met alle partners hierbij aanwezig waren. Bovendien vermelden dat de Burgemeester ook 

aanwezig was. 

Pagina 14. 15 mei. 11.00 uur. Oe opmerking over professionele brandweer en vrijwillige 3.6. 

brandweer kunnen wij vanuit Enschede totaal niet plaatsen; dus weglaten 

2018 2[31RVlu.SOd Xzfl hV.1 KIR 
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Ftecotistructie Nazorg Brandweerpersoneel 

i i,id 
Datum Plaats 

Handeli 

ng 

Omschrijving gebeurtenis/ toelichting Organisati T 

e• 

(eenheid) 
Brandweer 

13E-nsched mei 18.00 Dish•ho1e1 Brandwe 

. 

Opvang Ingezet brandweerpersoneel tot de totale 

exptosle , 

Deze blleenkomsl Is sponlaen .op initiatlef van hef 

BOT georgants oord. Hei doel was hef verwerken 

van de eerste Indrukken. Aanwezig waren hoi . 

personeel van de brandweer en de politie met hun 

partners. De ambulancedlenst was wel 

uitgenodigd, maar wagens drukke werkzaamheden 

niet verschenen, Modlanl feverde psychlatrische 

help. De commandant gal een uiieenzelling van de 

gebeurfenissen. 

13 mei Brandwee 

r kazerne 

Brandweer 
Enschede 

Formalle van " crisistee m 
Doei was hel regelen van de plechtigheden rond 

crematies en begrafenissen 

Functionaris(se 

n) 

betrokkenen, 
dienstleiding en 
BOT 

Medfanl, Arbo 

Unie, 

bedrijlsmaalscha 

ppol jk werker. 

coerd, 

Bron 

Interview 

CPN 

(Coórdinatie 

loom 

Nazorg) 

Vraag 

inollchting: MAdlant is  

geprivatiseerde Riagg 

erir,~vangteam CPN !s er bijgehouden hoeveel maal 

 een   een  beroep beroep is is gedaan? gedaan? 131011 08.00- Brandwee Brandweer Permanent hulpverleners aanwezig; 's Nachts 

Tot 3018 zijner 17 

niotnvsbrievcn verschenen 

CPN 
22.00 

Dagetijk 

s 

29 mei 

13 . 
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en BOT 

Voorlichtings• 

functionaris 

rkazerne 

Brandwee 

rkazerne 

Enschede 

Brandweer 

Enschede 

oproepbaar 

(Dagelijks) nieuwsbrief 



heden 

13 tot 

22 mei 

13 tol 

22 mei 

13 

meU 

begin 

juni 

Drandwee , 

► kazerne  

Brandwee 

r kazerne 

Brandwee 

r kazerne 

Oagelijk 

s 

Continu 

. 

Continu 

Brandweer 

Enschede 

Brandweer 

Enschedo 

Brandweer 

Enschedn 

dienstleiding 

BOT 

Dagelijks Intoopbijeenkomsl In speciaal Ingerichte 

ruimte. Om 19.00 uur toelichting nieuwsbriet. 

Een ext►a cateraar aanwezig 

Eigen ruimte voor BOT voor coárdinatie van 

nazorg beschikbaar 

CPN 

CPN 

CPN 

13 

meU 

juni 

14 mei 

Openstelling kazerne voor condoléance Brandweer 

Enschede 

Brandwee 

r kazerne 

flrnndwee 

r kazerne 

15.00 Eerste inloopbijoonkomst personeel en partners Brondwoor 

Enschede 

dienstleiding, 

burgemeester 

t9 mei 

_ 

20 mel 

brandweer 

Enschede 

Brandweer 

Enschede 

Begrafenis 10.2.e (11.00 uur) en crematie 

_ (1G,00 uur) 

Begrafenis (11.00uu -- •........ ) 'r en 

crematie 10.2.e .. ._ ' 1 -1 (14.30 uur) 
22 mei 

22 mei 

13.00 

20.00 

Brandwee 

rkazerne 

Miracle 

Planet 

(recreatie- 

houlevard 

verslag bij Brandweer 

Enschede 
Brandweer 

Enschede 

personeel 

van politie, 

brandweer 

en AAD 

Eerste vergadering Coórdtnatieleam Nazorg (CTN) 

gezamenlijke bijeenkomst voor hulpverleners van 

het eerste uur. Fluim 400 medewerkers ven politie, 

brandweer en ambulancediensten toegesproken - 

door diverse sprekers namens de diverse dienton. 

Doel. Informaiia aan hulpverlenende diensten en 

onderfine. conlacl. 

Vergadering naad van Commandanten Regio  

CPN 

zie bijlage 

CPNdlensthoolden, 

personeel, RIT 

en Medisch 

Spectrum 

24 met 15.00 Regionale Regionale Raad van CPN verslag by regionale brandweer 

0
7
0
3
8
a
9
1
S
3
 

v
j
N
 
v
,
O
 
ax
x 



n O 
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9 
Brandwee 

r 

Dish-hotel 10.30 

Brandweer Twente on Krelsfeuerwchr Bonken (Duitsland) 

te klengelo . Doof: afstemming lussen verschillende korpsen op 

gebfad van nazorg 

Brandweer 

Enschede 

Debriefing voor hulpverleners van het eerste uur, 

inclusief 2 cenlratisten. 

Voer de verschillende groepen betrokkenen. eerste 

ultrukploegen, het dagdiensipersoneeljoverlgen en 

de partners zijn een aantal debriopngen gehouden. 

De eerste serie debrlefingen betrof voornamerjk de 

reconstructie van do eerste Inzet tolde fatale 

explosie en de belevingen van een leder. 

Daarnaast werd uitleg gegeven aan do 

psycholochisch en fysieke reacties. 

In de tweede serie debrielingen werd a~achl 

besteed een de stand van raken van de verder 

ontwikkelingen 

d.m.v. een video werd geloond hoe do ramp zich 

had ontwikkeld. 

De derde serie hrielings(sfart 18 sept) Is gericht op 

hel verzamelen van porsoonlijke Informatie van 

Individuele personen ( hoe gaat hei? en b er 

specifieke. hulp nodig) 

Commandanten 

Regio Twento 

Namens 

dienstleiding 

10.2è ' 

Mediont 

Opm. Niet alle mensen 

aanwezig, vermoedelijk orndal 

ze reeds te voet bijeenkomsten 

echter de rug hadden 

24 met 

dienstleiding en 

Medlant 
25 mei 

26 mei 

31 mei 

middag 

08.00 

13.30 

Brandwee 

r kazerne 

Brandweer 

Enschede 

Brandwee 

r r kazerne kazerne 

Brandweer 

Enschede 

Brandwee . Brandweer 

Eerste deb►terng dagdienstpersoneel brandweer 
Enschede 

Tweede vergadering CTN 

Derde vergadering CTN 

CPN 

CPN 

CPN 

verslag bij Brandweer 

Enschede 

verslag bij Brandweer 
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1r kazerne 
Brandwee 

r kazerne 

31 met 20.00 

Enschede 

©randweer 

Enschede 

Partner debrieling 

Naast hetgeen 1n hel algemeen t.a.v. de 

debriefings is vermeld (zie 24 mei) is hier 

bijzondere aandacl rl besteed aan do ronclie van 

de kinderen en de partners van de betrokken 

brandweerlieden. Ook het herkennen van 

gedragingen (van de brandweedleden) Is aan de 

orde geweest. 

Opkomst meer dan 50%. 

ieder beroepsploeg heeft met de BOT-leden 

evaluaties gehouden 

Vrijwilligers in de secfias moetliilrer le bereiken. Er 

war een gevarieerde behoeft aan nabesprekingen. 

Uiteindelijk is gekozen voor informele 

bi)eenkomsten na de aangepast oelenevonden. 

BOTdeden aanwezig. 

Medianl 

r 

CPN 

'vanaf 

31 met 

Brandwee 

r kazerne 

grondweer 

Enschede 

CPN Beroeps en , 

vrijMUlgers; BOT-

leden 

5 juni 19.00 . Brandwee 

r kazerne 

Zuid 

Brandweer 

Enschede 

Vrijwilligers, BOT Ir>loopavond vri>Anfl fiers 

Oelenavonden worden besteed voor 

Intoopavonden 

CPN 

Brandweer 

Enschede 

Gemeente 

Enschede 

Brandweer 

Enschede 

7 Juni 

8 Juni 

14 juni 

14 Juni 

09.15 Brandwee 

rkazerne 

19.00 Qlekman• 

hal 

08.15 Brandwee 

r r kazerne kazerne 

20.00 - Universltel 

Gemeente 

Enschede 

Vierde vergadering CTN 

Herdenkingsbijeenkomst 

niet specifiek voor brandweerpersoneel 

Vijfde vergadering CTN 

_Benelietconcerl 

CPN 

CPN 

CPN 

CPN 

a 

verslag bij Brandweer 

Enschede 

verslag bij Brandweer 

Enschede 

Enschede 



19 juni 

21 juni 

1.9.00 

8.15 

brandweerpersoneel gast 

Inloopavond vdiwiliigers 

Zesde Vergadering CTN 

CPN Brandweer 

Enschede 

Brandweer 

Enschede 

Brandweer 

Enschede 

Brandweer 

Enschede 

BOT-leden CPN 
r 
21 juni 

22 juni 

26 juni 

19.30 

19.30 

19.00 

BOT vergadering 

Tweede debriefing brandweerpersoneel van het 

eorste uur 

1 Twonte 

Qrandwee 

r kazerne 

Brandwee 

rkazerne 

Brandwee 

r kazerne 

Brandwee 

r kazQme 

Brandwee 

r kazerne 

Zuid '. 

Brandwee 

rkazerne 

Brandwee 

rkazerne 

Brandwee 

r kazerne 

post Zuld 

CPN brandweerperson 

oei en Mediant 

Infoopevond vrijwilligers Brandweer 

Enschede 

CPN vrijwillig 

brandweer-

personeel 

CPN 28 juni 

5 (uil 

5 jufl 

zevende vergadering CTN Drandweer 

Enschede 

achtste vergadering CTN Brandweer 

Enschede 

08.15 

08.15 

19.30 Tweede partner bijeenkomst Brandweer 

Enschede 

Mediant CPN 

1010 

11 juli 

19.30 

19.30 

Brandwee 

fkazérne 

post zuid 
Irandweer 
kazerne 

Brandweer 

Enschede 

thandweer 
Gmchede 

Tweede debriefing (1` deel) vrljwitilgers post Zuid 

' 
Tweede debriefing (2` deel) vrijwilligers post Zuid 

BOT 

DOT 

CPN 

CPN 

, 

verslag bij Brandweer 

Enschede 

CPN 0.15 12 juli 

verslag bij Brandweer 

Enschede 

verslagbij 807* 

CPN _ 

negende vergadering CTN Brandweer 

Enschede 

-post Zuid 

Brandwee 

rkazerne 

verslag bij Brandweer 

Enschede 

verslag hy Brandweer 

Enschede 
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12 juli 19.30 Brandwee 
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LOGISTIEK CENTRUM INSPECTIES 

Aan : Deelnemers afstemming ,overleg inspecties 
Van : LCI 
Betreft : Actiepunten overleg 01 december 2000 in Arnhem 
Datum : 05 december 2000 

Actiepunten afstemmingsoverteg 01 december 2000 
Aanwezig 
0.2.e 

•10.2,e F0F) 
(IGZ) 

(IMH) 
(IBR) 

•ip',2.e 
0.2. e 

(IGZ) 
  (Ai) 

10-.2.e F(Hijnconsult) 
•'0.2.e ' ,flIBR) 

1, Actiepunten en mededelingen 
• De minister van BZK is gebrieft door HIBR over de bevindingen van de inspectieonderzoeken. Hij 

heeft nog 15 december in zijn hoofd als datum dat de inspectierapporten klaar zijn. Het 
standpunt van de minister is ...wat klaar is, is openbaar. 

• Voorzitter COV heeft de minister geinformeerd over zijn voortgang. Rapport van circa 1000 
pagina's is tweede of derde week van februari klaar. 
Woensdag is er MBT. Dan moet het spoorboekje van nu tot publicatie inspectierapporten worden 
afgezegend. In dit MBT zullen de betrokken inspecties ieder een korte briefing geven over de 
bevindingen. 

• In het kader van de voorbereiding op de hoorzitting van de letseladvocaten heeft de 
landsadvocaat inzage in onder andere de conceptrapporten. 

2. Geleverde producten 
Aan de hand van het overzicht producten van 22 1100 worden de gegevens voor het genoemde 
spoorboekje verzameld. 
ND Plannirigoverzicht is 04 12 ter verificatie rondgezonden. 

3. Procedure hoor en wederhoor 
Met de gemeente Enschede is afgesproken dat: 
- De leesgroep van de gemeente de conceptrapporten krijgt; 
- Rechtstreeks (zonder inmenging college) commentaar levert aan onderzoekers (organisatie LCI); 
Daarna de besturen van de betrokken organisaties (ook provincie) in week 51 de conceptrapporten 

krijgen toegezonden ter commentaar. 
NB Eerste overleg over cluster 12 heeft op 04 12 plaatsgevonden. Een verslag hiervan wordt 
toegezonden 

4. Afstemming rapporten 
Zie notitie aan IBT-I. 
In het IBT-1 is afgesproken dat er uniformiteit zal zijn van de uitvoering van de rapporten maar dat de 
inspecties wel herkenbar moeten zijn, bijvoorbeeld in de vorm van een 'steunkleur'. 

5. Rondvraag 
- Er wordt nogmaals op gewezen dat het streven is dat de gegevens zoveel mogelijk geanonimiseerd 
worden weergegeven. Alleen als het om publieke figuren gaat is dat niet noodzakelijk. 
- Het commentaar van de gemeente Enschede op de reconstructies wordt uitgedeeld. Het is de 
bedoeling dat de inspecties zelf bepalen wat er in de reconstructies wordt veranderd. Te zijner tijd 
nieuwe versie centraal verwerken. De reconstructie wordt ook in druk uitgebracht maar hoeft niet op 
dezelfde dag te verschijnen (ook weer niet veel later). Graag aangeven ten behoeve van de 
gemeente wat er met het commentaar is gedaan. 

Actie: alle inspecties 
6. Volgende vergadering 
De volgende vergadering is op dinsdag 19 december om 13.00 uur in het gemeentehuis in 
Enschede. 

1 C:IWINDOWSITEMPWctiepunten overleg 01 12 00.doc 19-12-00 
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MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES 

INSPECTIE BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING 
LOGISTIEK CENTRUM INSPECTIES 

Verslag van het overles Inspecties oo dinsdag 24 oktober 2000 te Enschede 

Aanwezig : 

10.2.e 
00,2.e 
10.2.e 

• 
• 

10.2.e 1 
1. —; 

•10.2..e' '  
10.2.e ' 
10.2.e 
10.2.e 
110.2.e- j 
10.2.e 
10.2.e 
110.2.e 
10.2.e 
10.2.e 
10.2.e 

- IBR (voorzitter) 

- RVI 

-IP 

- LCI 

- Al 

- Al 

- Al 

- AI 

- Rijnconsult 

- IBR 

- IBR 

- IBR 

- IBR 

- IBR 

- IGZ 

- IBR (verslaglegging) 

1. Opening 

De vergadering wordt geopend en de voorzitter heet de deelnemers welkom. 

2. Mededelingen 

f 0,2.e 1 deelt mede, dat hij de rapportage van cluster 1 (preventie) gereed heeft en op 

ministeriële goedkeuring wacht. Daarna kan deze rapportage aan de COV worden aangeboden. 

3. Verslag van de vergadering van 15 september 2000 

Het verslag wordt redactioneel vastgesteld. 

Naar aanleiding van het verslag: Hoe de vefrficatie van cluster 7 (voorkoming besmetting) zal 

plaatsvinden is nog niet duidelijk. IGZ heeft ca 500/6 va nog niet verwerkt_ De 



vertegenwoordiger van IGZ is druk doende alsnog een inhaalslag te maken, opdat binnen een 

redelijke termijn, IGZ de haar regarderende rapporten kan afronden, 

4. Stand van zaken 

Gereedmaken deegreconstructies 

De voorzitter deelt mede, dat op maandag 30 oktober 2000 in het IBT-1 de deelreconstructies worden 

vastgesteld en daarna aan de 2" Kamer worden aangeboden. 

Wat betreft de deelreconstructies wordt verder nog het volgende opgemerkt: 

cluster 1 : Al geeft nog een reactie 

cluster 2: IGZ en Al geven nog een reactie (IGZ-bijdrage wellicht nog een vraagteken) 

• cluster 3 : deze is gereed LIA 1 

• cluster 4: nog reactie van GHOR. IP en lGZ ---' "^r 

• cluster 5 : gereed op het ambulance-deel na; IGZ bekijkt of dit nog op tijd kan worden aangeleverd 

• cluster 6: gereed 

• cluster 7 : overleg hierover direkt na de vergadering 

• cluster 8 en 9 : deze clusters zijn nagenoeg gereed 

• cluster 10 : vandaag overleg tussen inspecties over dit cluster; daarna wordt dit cluster gereed 

gemaakt 

• cluster 11 : gereed 

• cluster 12. reactie van IP; ook hierin moet nog het ambulance-deel worden opgenomen; IGZ 

bekijkt of dit nog lukt 

• cluster 13 ; dit cluster is nagenoeg gereed; Rijnconsult zal vandaag nog even terugkoppelen met 

inspecties 

• cluster 14 : reactie Ai 

Verder wordt afgesproken, dat de inspecties bij vragen en/of opmerkingen contact kunnen opnemen 

met 1,Q,,.2,,e .... •; F-.1 coordineert de verdere afronding van de deelreconstructies. 

Daarnaast wordt afgesproken, dat iedere inspectie voor zijn clusters een steekroef houdt om na te 

gaan of de verwijzingen naar de verschillende bronnen in de deelreconstructies ook daadwerkelijk 

kloppen. 

Ook wordt afgesproken, dat, het LCI een integraal overzicht van bronnen aanhoudt (zg. Bronnenlijst, 

waarin ook Nibra en Rijnconsult is opgenomen). Deze lijst wordt naar alle inspecties gezonden. 

Tot slot het IGZ. 10.2.e zegt toe al het mogelijke te doen 'om het IGZ-been bij te trekken. M1 

zegt de nodige hulp toe en vraagt de overige inspecties IGZ zonodig bij te staan. 

Aanbiedingsbrief Tweede Kamer 

De voorzitter deelt mede, dat IBR een aanbledingsbrief voor de Tweede Kamer zal maken. In deze 

brief zal onder meer worden vermeld, wat onder dia reconstructie van gebeurtenissen van de ramp zal 

worden verstaan. 



Na verwachting zal de reconstructie de Tweede Kamer in de week van 6 november 200 worden 

aangeboden. 

5. Analyse en rapportagefase 

Oe hoofdinspecteur IBR geeft de planning van de concept-rapportages aan. Het was de bedoeling 

deze rapportage uiterlijk week 43 op te leveren. Daarbij was het zouden de concept-rapportages 
(analyse van de ramp) op 27 oktober 2000 aan de COV aangeboden worden. Deze planning 

wordt niet gehaald en de voorzitter heeft inmiddels met de COV afgesproken, dat zij gereed 

gekomen concept-rapportages gefaseerd zullen ontvangen. .10.2.e 'verwacht dat de 

laatste concept-rapportage op z'n vroegst eind november 2000 gereed Is_ De voorzitter heeft met 

de COV wet afgesproken, dat zij de concept-rapportages strikt vertrouwelijk dienen te behandelen. 

Daarnaast heeft IBR de COV aangeboden om hen middels een informatie-bijeenkomst mondeling 

te informeren over de stand van zaken van het. onderzoek van de inspecties. 

[10.2.e 1 vraagt hiervoor de medewerking van de inspecties. Ben aantal inspecties is hier 

terughoudend in, besloten wordt om hier in een later stadium op terug te komen. Wel wordt 

akkoord gegaan met het principe 6m - In het belang van de voortgang van de werkzaamheden van 

de COV - hen mondeling te informeren over de analyse van de ramp. 

De hoofdinspecteur IBR vraagt de inspecties om haast te maken met hun rapportages; echter de 

snelheid dient wel in evenwicht te blijven met de kwaliteit van de rapportage. Desnoods komen de 

rapportages later dan was gepland! 

6. Eerstvolgend overleg Inspecties 

Het eerstvolgend overleg van de Inspecties is gepland op woensdag 8 november 2000 om 10.00 

uur In het IGZ gebouw in Arnhem. kamer 2426. 

Naar de IGZ, Pels Rijckenstraat 1 Arnhem: 

Trein: Station Arnhem Centrum, uitgang Sonsbeekzijde (Amsterdamseweg). Linksaf de 

Amsterdamseweg op, als u bij de eerste kruising oversteekt loopt u zo de Pels Rijckenstraat in. 

Routebeschrijvingen voor de auto kunnen opgevraagd worden bij het LCI. 

7. Sluiting. 

25/10/2000 
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Actiepuntenlijst van 24 oktober 2000 

• Maandag 30 oktober dienen de concept-reconstructies te worden besproken in het IBT-i 

• De bronnenlijst wordt niet actief gepubliceerd, dit houdt in dat in de concept-reconstructies wel de 

kolom 'Bronnen' blijft gehandhaafd, maar dat het LCI haar lijst met stukken niet actief bekend zal 

maken. 

• Ter controle van de juistheid van vermelding van bronnen dienen de verschillende inspecties 

steekproefsgewijs hun bronnen te checken. Integraal controleren zou weken in beslag nemen en 

die tijd is er op dit moment niet. 

• Wanneer er problemen ontstaan omtrent LCI-nummers of stukken van de Brandweer. dan kan het 

LCI worden geraadpleegd. 

• Er wordt woensdag 25 oktober door het LCI een integraal overzicht van stukken verstrekt (alle 

voorgaande overzichten kunnen worden vernietigd) 

j . Het LCI ontvangt een overzicht van bronnen van het Nibra en Fijnconsult. Ook deze overzichten 

I zullen niet actief worden verspreid. 

Q • 

L 

Het onderscheid in C3 en C4 gebeurtenissen wordt opgeheven en wordt dus ook in de 

reconstructie niet meer vermeld. 

! • De kolom criterium zal niet in de te publiceren versie verschijnen.. 

• Er zal een plenaire bijeenkomst worden gehouden om de COV van de concept-analyses op de 

hoogte te brengen. Voorafgaand daaraan zal een dergelijke sessie onderling worden 

_ georganiseerd.Wanneer dit zal plaatsvinden is nog niet duidelijk. Deze bijeenkomst zal er zorg 

voor moeten dragen dat de verschillende concept-analyses later naar de COV kunnen worden 

gestuurd. 

• Voordat stukken naar de COV gaan zullen ze eerst binnen de clusters moeten worden afgestemd. 

En daarbij dient ook de verificatie te hebben plaatsgevonden. 

• De planning van de concept-analyses is als volgt: 

Cluster Stand van zaken 1 Actle 

1 Nog afstemming met HVI: Tussen IBIS, Al en IMH heeft al afstemming 

plaatsgevonden. -} :, 11 moet het stuk van IMH nog lezen 

2 Concept verspreiden onder de clusterrnanagers, dit kan via het LCj. 

3 Dit cluster wordt naar achteren geschoven, er worden nog proeven gedaan door TNO 

4 Het commentaar van de gemeente Enschede moet nog worden verwerkt, op 27110 

zal de concept-reconstructie worden verstrekt aan de Glustermanagers (de analyse 

laat dan nog even op zich wachten) 

5 Hierover dient nog interne afstémming plaats te vinden, dit zal plaatsvinden in week 

44, de IGZ moet hier ook nog naar kijken. 

6 is in bewerking (IGZ) 

7 In de middag van 24110 is hier nog overleg over geweest 

8 Er wordt nog gewerkt aan het grafisch materiaal, om een aantal dingen weer te 

geven 
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10 Hierover dienen nog afspraken te worden gemaakt 

11 Tussenrapport is gereed, er dient nog met oj ,2,e, j te worden overlegd of het 

op deze manier naar de COV kan. Eventueel commentaar kan nog aan Rijnconsult 

worden doorgegeven. 

12 Het is de vraag of dit af komt voor vrijdag 

13 Gereed op 3111 

• Oe clusters 1,2 en 11 zullen vrijdag 27110 naar de COV worden gestuurd. 
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o. Tweede en laatste verslag over project `Psycho-sociale nazorg professionele hulpverleners (en 
overige gemeentelijke ambtenaren)' 

Leeswijzer. 

In vergelijking met de inhoud van de voorgaande notitie d.d. 11 juli 2000, is het volgende veranderd: 

• Er heeft een nieuwe gespreksronde plaatsgevonden met de instanties waar eerder vanuit dit project ook contact mee Is geweest. Dit heeft 
aanvullende Informatie opgeleverd over de activiteiten na de vorige verslaglegging. Deze informatie is zowel In het schema (hoofdstuk 6) ais in de 
bijlagen opgenomen onder de titel 'Aanvullingen/ wijzigingen na 11 juli 2000' . In het schema wordt de betreffende informatie beknopt 
weergegeven, in de bijlagen wordt u uitvoeriger geinformeerd. 
Kb. De opbouw.van het verslag leidt tot herhaling van informatie (uitgebreide beschrijving van activiteiten, een schematisch overzicht en 
conclusies). Het voordeel werd echter belangrijker geacht dan het schrappen van een leesniveau. 

• Daarnaast is, n.a.v. een vraag na de vorige rapportage, ook de Arbo Unie benaderd. Ze bijlage 7. 

• Voor het onderwijs is een actieplan opgesteld dat geldt voor alle soorten onderwijs. Om deze reden is de splitsing tussen 'Openbare scholen voor 
primair onderwijs' en 'Openbare scholen voor bijzonder onderwijs' zoals gebruikt in het vorige verslag, niet meer aanwezig. 

• Op pagina 3 zijn de eindconclusies vermeld. 
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Eindconclusies 

1. Uitgangspunt bij dit project is geweest: Inventariseren van activiteiten en aanbieden van ondersteuning. Hiertoe zijn zowel in junUuli als in 
oktober/november alle betreffende instanties benaderd. 

2. Na de zomer werd door deskundigen een toename aan zorgbehoefte verwacht. Tot op heden lijkt deze verwachting niet uit te komen. 
Geconstateerd kan worden dat het aantal activiteiten steeds verder afneemt en dat t.a.v. een beperkt aantal medewerkers intensieve 
zorgtrajecten zijn opgestart. 

3. Zowel in de eerste gespreksronde als in de tweede gespreksronde geven de instanties aan geen behoefte te hebben aan ondersteuning door de 
gemeente. Uitzondering hierop betreft het onderwijs. Afgesproken is met 10.2.e ' 1, projectleider psycho-sociale nazorg slachtoffers, 
familie e.d. en niet-professionele hulpverlening, dat zij deze ondersteuningsvraag-beántwoordt. Reden hiervoor is dat het zowel het onderwijzend 
personeel maar ook de betreffende scholieren en hun familie betreft. 

4. In overleg met het Coórdinatieteam is aan B&W voorgesteld het project B af te sluiten. B&W heeft hiermee ingestemd. 

5. In het kader van de ramp worden'verschillende peilingen en monitors uitgezet. Titans worden deze peilingen geinventariseerd en mogelijk 
uitgebreid. De nazorg voor professionele hulpverleners zal onderdeel gaan uitmaken van een peiling. 
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Opdrachtomschri jving 
Voorstelten voor wijze en vorm van nazorg voor de betrokken (professionele) hulpverleners (en overige gemeentelijke ambtenaren), zowel 
psychosociaal als materieel in het geval van omgekomen hulpverleners, inclusief uitgebreide aandacht voor debriefing. Hier speelt vooral de 
monitoring functie. 

2. Opbouw van 
Hoofdstuk 3: 
Hoofdstuk 4: 
Hoofdstuk 5: 
Hoofdstuk 6: 
Bijlagen 1 t/m 9: 

deze notitie 
Opdrachtuitwerking 
Conclusies gespreksronde juli 2000 
Conclusies gespreksronde oktober 2000 
Schema uitgevoerde nazorgactivíteiten 
Uitwerkingen verschillende organisaties en gemeentelijke diensten 

pagina 4 
pagina 5 
pagina 7 
pagina 9 
pagina 14 e.v. 

3. Opdrachtuitwerking 
Zowel aan de professionele hulpverleners als aan de gemeentelijke diensten en contactpersonen onderwijs zijn de volgende vragen gesteld: 
* Is de nazorg voor de professionele hulpverleners en overige ambtenaren opgepakt? 
* Op welke wijze heeft de nazorg vorm gekregen? 
* Hoe reageerden de betrokkenen hierop? 
* Hoe zien de vervolgplannen eruit? 
* Is er behoefte aan ondersteuning door de gemeente? 
Van deze gesprekken zijn verslagen gemaakt (zie bijlagen 1 t/m 9). De informatie in de bijlagen is geverifieerd bij de betreffende instanties en 
geactualiseerd. 

Professionele hulpverleners: 
In overleg met het Coórdinatieteam is vastgesteld dat het hierbij gaat om de politie, brandweer, GGD, AAD-Oost, Lucht- en Landmacht en de 
Enschedese huisartsenvereniging. Met de betreffende regionale contactpersonen van de grotere organisaties is contact opgenomen waarblj de 
bovengenoemde vragen zijn behandeld en de gemeente Enschede ondersteuning heeft aangeboden. 
De betreffende kleinere organisaties, zoals kleine ambulancediensten e.d. hebben een brief ontvangen waarin de gemeente haar ondersteuning 
aanbiedt en hen dankt voor de inzet. Een foto van het rampgebied is bij deze brief gevoegd. 

De gemeente heeft geparticipeerd in de overleggen (29 mei en 13 juni) van de contactpersonen van de grotere hulpverlenende instanties. Hierbij was 
elke organisatie vertegenwoordigd, met uitzondering van de Lucht- en Landmacht en de Enschedese huisartsenvereniging. Doel van deze overleggen 
was afstemming en uitwisseling van informatie over nazorg. In het laatste overleg is afgesproken dat in september de gemeente het initiatief zal 
nemen om een nieuwe vergadering te beleggen waarbij ook het IAC zal worden uitgenodigd. 
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De reden hierachter was onder andere dat de betreffende organisaties een toename van de hulpvraag verwachten in augustus/ september. Deze 
verwachting is gebaseerd op ervaringen elders. 

Tevens is toen afgesproken dat een gezamenlijke informatiebulletin zal worden uitgegeven, gecoordineerd door de afdeling Voorlichting van de 
gemeente Enschede, waarin ervaringen van verschillende hulpverleners wonden opgenomen. 

In oktober bleek dat er geen behoefte was aan gezamenlijk overleg. In plaats hiervan Is een gespreksronde geweest met alle genoemde organisaties 
en de Arbo Unie afzonderlijk over de stand van zaken en de voorgenomen activiteiten. 

•.•.• medewerker rampenbestrijding van de provincie Overijssel, heeft een lijst opgesteld van alle traceerbare organisaties die 
ingezet zijn bij de vuurwerkramp. Omdat deze lijst niet Is veranderd na de vorige verslaglegging, Is deze lijst niet aan dit verslag toegevoegd. 

Gemeentelijke diensten en gemeentelijke contactpersonen onderwijs: 
Met alle hoofden p&o van de gemeentelijke diensten is afzonderlijk contact opgenomen in het kader van eerder genoemde vragen. 
Tevens heeft een overleg plaatsgevonden met de portefeuille wethouder 10.2.éj, alle hoofden p&o en de projectleider(s) van onderhavig project. 
Op 5 juli is een informele bijeenkomst georganiseerd voor met name diegenen die na de ramp actief zijn geweest met bijvoorbeeld coordinerende 
taken. Doei van deze bijeenkomst was met name een " ontmoetingsmoment". 

Daarnaast is contact opgenomen met de gemeentelijke contactpersonen van het onderwijs. Deze zijn individueel benaderd. 

Betrokkenheid bij het onderzoek van de Inspecties Vuurwerkramp Enschede, acht In totaal: 
Ook is vanuit dit project aandacht besteed aan.de begeleiding/ ondersteuning van mensen die in het kader van de onderzoeken van de Inspecties 
worden geïnterviewd. Hierover is overleg geweest met de projectleider van het project 'Onderzoek en archief en verantwoording', •.b),Ie  
T.b.v. het onderzoek van de inspecties is zowel een Intervlewprocedure opgesteld als een checklist voor leidinggevenden en hoord®np&ó. 
Beide notities zijn In overleg met-[%2.,6. ̀" ,1 en de hoofden p&o opgesteld en besproken in het Coópdinatieteam. Ook de politie heeft bastoten zich 
te conformeren aan de werkwijze zoals vastgelegd in deze notities. 
Bij de brandweer Is gestart met de Interviews. Voorafgaande daaraan, hebberd t .1è jen ondergetekende de medewerkers van de brandweer 
geinformeerd. 

Conclusies gespreksronde juli 2000 
Professionele hulpverleners: 
De politie, brandweer en AAD-Oost hebben direct na de ramp in het Dishhotel opvang georganiseerd in samenwerking met Mediant. 
Vanaf zondag 14 mei hebben de grote hulpverleners organisaties hun individuele názorgtrajecten opgestart. Dit heeft over het algemeen geresulteerd 
in een projectteam of BOT-team (Bedrijfsopvangteam) die de taak kreeg het nazorgtraject te coordineren waarbij het accent tag op het geven van 
ruimte binnen collegiale werkverbanden om ervaringen uitte wisselen en te delen. Dit heeft geresulteerd in gezamenlijke bijeenkomsten met en/of 
zonder partners/ kinderen. 

4. 
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Tevens hebben de teams de medewerkers geinformeerd over de mogelijke effecten en reacties bij henzelf en over operationele en aanverwante 
aspecten van de vuurwerkramp. 
Op dit moment wordt er gewerkt aan een nazorgplan voor de komende periode. 

Ook is aandacht besteed aan de mensen die van buiten de regio komen. Met verwante hulpverleningsinstanties van buiten de regio zijn op initiatief 
van de Enschedese dan wel Twentse hulpverleningsinstanties afspraken gemaakt omtrent de nazorg. Veelal was er behoefte aart informatie-
uitwisseling met vergelijkbare bij de ramp betrokken instanties zoals de brandweer. AAD-Oost, gemeente en het MST. Zoals aangegeven hebben 
verscheidene gesprekken reeds plaatsgevonden en wordt in september nog een gesprek gepland. 

De kleinere hulpverlenende instanties hebben over het algemeen een bijeenkomst georganiseerd voor de medewerkers (in overleg met Mediant) en 
daarnaast is hulp aangeboden aan degenen die dit wensen. Deze organisaties hebben veelal al contact met verwante grotere.organisaties. 
Op korte termijn worden de (kleine) particuliere ambulancediensten nog schriftelijk bedankt en daarbij wordt gevraagd aandacht te besteden aan' 
nazorg voor diegenen die bij de ramp actief zijn geweest. De gemeente biedt ook hen ondersteuning aan. 

De gemeente heeft de professionele hulpverlenende instanties ondersteuning aangeboden. Gezien de reeds bestaande voorzieningen Is er 
vooralsnog geen behoefte aan ondersteuning. 

Gemeentelijke diensten en gemeentelijke contactpersonen onderwijs: 
Afhankelijk van de activiteiten die door de diensten verricht zijn na de ramp, is er nazorg gepleegd. Duidelijk is dat er veel gesprekken georganiseerd 
zijn In overleg met Mediant. Bij DMO en BMD bleek in eerste instantie weinig animo te zijn. Bij de CS en de BAZ was de animo groter. 
Naast groepsgesprekken en individuele aandacht is er psychosociale hulp beschikbaar. 
De directeuren van BMD en DMO hebben een tweetal keren collectief (als gehele dienst) bij de ramp stilgestaan tijdens een algemene bijeenkomst. 
Ook hebben beide diensten mogelijkheden tot samenzijn georganiseerd voor en na de stille tocht. 
Bij alle diensten is ook apart aandacht besteed aan de projectleiders en leidinggevenden. De directeuren hebben veelal individuele nazorggesprekken 
met betrokkenen gevoerd. Zoals al eerder genoemd wordt op 5 juli nog een informele bijeenkomst voor deze categorie georganiseerd, waarvoor ook 
de GGD. AAD en politie worden uitgenodigd. 

Voor de openbare schoten zijn uitgangspunten voor de nazorg geformuleerd. Hierbij is afzonderlijk aandacht besteed aan activiteiten voor de 
lerarenteams, kinderen en ouders. Deze lijn van nazorg wordt overgenomen door openbare schoten voor.bijzonder onderwijs. 

In september zal op initiatief van de gemeente (CS) opnieuw een gespreksronde plaatsvinden met de diensten en contactpersonen onderwijs over de 
stand van zaken en mogelijke vervolgactiviteiten. 

De gemeente heeft ook aan de afzonderlijke gemeentelijke diensten en contactpersonen onderwijs ondersteuning aangeboden. Gezien de reeds 
bestaande voorzieningen is vooralsnog geen behoefte aan ondersteuning. 
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Vervolgafspraak 11 jun 2000 
In september 2400 zal op initiatief van de gemeenten- (CS) opnieuw een gespreksronde plaatsvinden met alle hierboven genoemde organisaties over 
de stand van zaken en mogelijke vervolgactiviteiten. 
Aan de Arbo Unie van de gemeente is gevraagd Inzicht te verschaffen in de werkzaamheden die zijn verricht als gevolg van de ramp. ln de 
vervolgrapportage eind dit jaar wordt u hierover geinformeerd. 

Conclusies gespreksronde oktober 2000 
Conform de vervolgafspraak genoemd in het vetslag van 11 juli. 2000, is met alle betreffende organisaties opnieuw contact opgenomen over de stand 
van zaken, mogelijke vervolgactiviteiten en het aanbieden van ondersteuning. Oe resultaten van deze gesprekken zijn opgenomen in het schema 
(hoofdstuk 6) en In de gespreksnotities (bijlagen). 
In het algemeen kan worden geconcludeerd dat het aantal nazorgactiviteiten is afgenomen. Het aantal medewerkers dat nog hulp wil hebben wordt 
steeds kleiner. Aan hen wordt individuele hulp aangeboden. Het accent ligt nu voornamelijk op het alert volgen van medewerkers en familieleden. 
Zowel bij de poll als de brandweer zijn gezondheidsonderzoeken (psychisch en lichamelijk) gedaan onder de medewerkers. De medewerkers die 
hulp nodig hebben en/ of te kennen hebben gegeven hulp te willen hebben, zijn doorverwezen naar deskundigen. Daarnaast worden bij de brandweer 
nog steeds bijeenkomsten georganiseerd voor hun medewerkers maar ook voor de FLO's en gepensioneerden. De animo voor de bijeenkomsten is 
laag maar de mensen die er komen, hebben hieraan wel een enorme behoefte. 
De Luchtmacht organiseert af en toe nog een bijeenkomst voor de bij de ramp betrokken medewerkers. Daarnaast besteedt zij extra aandacht aan de 
gezinnen die extra zorg nodig hebben. 
Binnen de BMD en DMO zijn diverse activiteiten ontplooid die gericht zijn op de begeleiding van medewerkers waarbij bij de BMD tevens heel 
specifieke aandacht Is besteed aan de medewerkers die geïnterviewd worden in het kader van de onderzoeken naar de vuurwerkramp. Daarnaast 
worden met enige regelmaat-afdelingsbijeenkomsten georganiseerd naar aanleiding van specifieke gebeurtenissen of uit oogpunt van zorg. 
Vanuit het college van B&W is speciale aandacht gegeven aan de afdeling Milieu middels een brief en een bijeenkomst. 
Bij de OMO is een cliéntvolgsysteem ontwikkeld waarin informatie kan worden vastgelegd met als loef ,het aantal uitvallende medewerkers zoveel 
mogelijk te beperken. 
Voor het onderwijs Is één breed intergraal plan ontwikkeld waarin onder meer aandacht wordt besteed aan leerlingen, familie, leerkrachten, 
management. 
Met uitzondering van het onderwijs geven de instanties en gemeentelijke diensten aan geen behoefte te hebben aan ondersteuning van de gemeente. 

Aan de Arbo Unie is gevraagd in kaart te brengen welke werkzaamheden zijn verricht voor de gemeente Enschede als gevolg van de ramp. in bijlage 
7 en bij de activiteiten per dienst wordt u hierover geinformeerd. 
De stijging van het ziekteverzuim bij met name de BMD, DCW en BAZ heeft geresulteerd in een tweesporen beleid. Aan de Arbo Unie Is verzocht 
inzicht te verschaffen in de mogelijke oorzaken van de stijging van het ziekteverzuim. Aan de hoofden p&o is verzocht aan te geven -voor zover 
mogelijk— het percentage/ het aantal medewerkers waarvan zij bieten' dat de ziekmelding rampgerelateerd Is. Oe uitkomsten hiervan zijn nog niet 
bekend. Verwacht wordt dat de stijging met name gezocht moet worden in de niet.rampgerelateerde individuele casuistiek. Begin dit jaarheeft ook de 
griepgolf velen getroffen. Tevens is ook landelijk sprake van een stijging van het ziekteverzulm. 
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Half november is een gezamenlijk informatiebulletin met als titel "de hulpverleners" verschenen. Het betreft een coproductie van Mediant, GGD-
Twente, AAD-Oost, Politie Twente, Brandweer en gemeente Enschede. 

Vervolgafspraak november 2040: 
In het Coórdinatieteam is besloten dit project B te beëindigen en de ondersteuning aan het Onderwijs via het project " Psycho-sociale nazorg 
slachtoffers, familie e.d. en niet-professionele hulpverlening- van 10.2.e ] te laten verlopen. 
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6. Schema uitgevoerde nazorgactiviteiten: 

Instantie 
Politie 

Actie 
• Op 13 mei opvang in Dish-hotel voor hulpverleners, waaronder politie. Hierbij toespraak van Korpschef van de politie Twente 
• Soortgelijke opvangbijeenkomst op 14 mei voor alleen de politiemensen waarbij een psychiater algemene informatie verstrekte. 
• Inventarisatie van wens, behoefte en noodzaak van opvang (collegiale opvang of professionele hulp, individueel of gezamenlijk) en hieraan is 

gehoor gegeven. Ook aandacht voor partners en kinderen. 
• Open bedrijfsgeneeskundig spreekuur waar mensen met medische klachten zich konden melden. 
• Informatieoverdracht aan leidinggevenden over mogelijke reacties, gevolgen qua inhoud en vorm bij begeleiding. 
• Thuis schriftelijke informatie over mogelijke effecten en reacties bij henzelf en in hun omgeving. 
• Via nieuwsbrieven informatie over allerlei aspecten met betrekking tot de vuurwerkramp (inclusief onderzoeken). 
• Nu bezig met visie en beleid ontwikkelen voor problemen die zich op termijn kunnen voordoen op individueel-, functioneel-, afdelings- en 

organisatieniveau. 

Voor politiecollega's uit andere regio's: 
• Afsluitende groepsopvang 
• Bedríjfsopvangteam beschikbaar bij acute behoefte. 
• Politieregio's uitdrukkelijk gevraagd zich verantwoordelijk te voelen en inhoud te geven aan de nazorg. 

Aanvullingen/ wijzigingen na 11 juli 2000: 
• Inventarisatie uitgevoerd van mensen die aan gevolgen van de ramp lijden (psychisch, lichamelijk). 
• Onderzoek door BOT naar gezondheid van medewerkers en familie. 
• Mensen die hulp nodig hebben zijn doorverwezen naar deskundige. 

Brandweer • Directe terugtrekking uit rampgebied en vervanging door brandweerlieden uit de regio. 
• Opvang door Medlant in eerste week en vanaf 26 mei Mediant niet meer aanwezig maar nog wel bereikbaar. 
• Opstellen bijstandsteam voor maken van voorlopig plan van aanpak. 
• Organisatie van debriefings. 
• Afstemmen van diverse vormen van nazorg. 
• Begeleiden van probleemgevallen. 
• Aparte bijeenkomsten voor brandweerlieden uit de beroepsploegen en de vrijwillige secties partners, kantoorpersoneel en BOT-leden. 
• Komende periode uitwerking geven aan plan van aanpak. 

9 



Aanvullingen/ wijzigingen na 11 juli 2000: 
• Debriefings (belangrijk voor informatie-overdracht naar medewerkers) die met name gericht zijn op onderzoeken. Aanvullende enqu@te naar 

gezondheid van medewerkers en familie. Degenen die extra zorg nodig hebben, krijgen deze. 
• Aparte bijeenkomst voor FLO's (Functioneel Leeftijds Ontslag) en gepensioneerden: 

• Bijeenkomst met Mediant, geen behoefte aan vervolgbijeenkomst. 
• Behoefte aan individuele hulp/ begeleiding wordt geïnventariseerd. 

Aanvullingen/ wijzlgingen,na 11 juli 2000: 
Ingezette lijn-wordt voortgezet. 

GGD/ GHOR 

Landmacht 

Luchtmacht Eigen brandweer is direct na de ramp door eigen hulpverleners opgevangen. 
• Twee inloopavonden vanuit de geestelijke verzorging waar mensen hun emoties konden delen. 
• Een brief met aanbod voor nazorg door eigen of externe hulpverleners aan de gehete vliegbasis. In week 21 een bijeenkomst voor personeel 

en deze krijgt een vervolg in september. 

Aanvullingen/ wijzigingen na 11 juli 2000: 
• Inloopavond voor degenen die bij de ramp betrokken waren met het accent op ontmoeten. 
• Later in- dit jaar zal nog een avond georganiseerd worden. 
• Speciaal contact met een aantal gezinnen dat extra zorg nodig heeft en/of wit. 

AAD-Oost 

bom• 

• In een intern nieuwsblad is het aanbod gedaan om hulp te bieden op het moment dat je- dit nodig hebt. 
• De medici in het hele land zijn geïnformeerd over de ramp en die kunnen ook hulp bieden. 

Aanvullingen/ wijzigingen na 11 juli 2000: 
Ingezette fijn wordt voortgezet. 

• Vanaf zondag 14 mei Mediant aanwezig. 
• Op 15 mei nazorgbijeenkomst voor medewerkers en partners. Deze verliep niet zo goed. 
• Vanaf donderdag 19 mei projectteam nazorg opgesteld die structuur geeft aan een nazorgplan voor de langere termijn. 
• Op 22 mei een bijeenkomst voor partners. Deze verliep goed. 

Vanaf 16 mei t/m 19 mei inloopspreekuren bij Mediant. 
• Mediant ook aanwezig bij het koffiedrinken etc. t/m 6 juni. 
• . De bedrijfsarts continue beschikbaar. 
• Gedurende de eerste week na de ramp veel personeel van buiten de regio in verband met ontlasting van eigen personeel. 
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• Maandag 5 juni de derde bijeenkomst voor medewerkers en hun partners. Opkomst beduidend lager en daarom geen nieuwe bijeenkomsten. 
• Vanaf 22 juni groepsgesprekken. L u--t4 , i-• ►w.- -7 r#%,- l~i 
Aanvullingen/ wijzigingen na 11 juli 2000.-
Ingezette lijn wordt voortgezet. 

• Mediant nazorg geregeld. 
• Diverse bijeenkomsten geregeld. 

Aanvullingen/ wijzigingen na 11 juli 2000: 
ingezette lijn wordt voortgezet. 

Huisansenvereniging 
Enschede 

Gemeentelijke 
diensten 

BMb • Vanaf 18 juni lunchgesprekken in overleg met Mediant en bedrijfsarts. Geen externen bij gesprekken aanwezig geweest. Weinig animo voor 
de gesprekken in verband met werkdruk. 

• Gesprekken georganiseerd In collegiale omgeving. 
• Inventarisatie van mensen die de komende tijd extra aandacht nodig hebben. Hiervoor PAGO. . 
• Gesprekken met leidinggevenden en mensen die acties op touw gezet hebben. 
• Directeur BMD stilgestaan bij de ramp in een bijeenkomst voor de stille tocht. Hiervan hebben 200 mensen gebruik gemaakt 
• Op 29 mei opnieuw een bijeenkomst waarbij teruggedacht aan de ramp 
• Inventarisatie welke uren aan de ramp gewerkt. 

Aanvullingen/ wijzigingen na 11 juli 2000: 
• Begeleiding van bij de ramp betrokken personen door P&O-adviseurs (gesprekken), psycholoog en maatschappelijk werkster van Arbo-Unie 
• Gesprekken (wisselende samenstelling) door 10,2  J n ,met (oud)-medewerkersdiedoorjustitie, 

de rijksinspecties en/of de commissie Oostmggehóórá wor 
• Aanwijzen van twee vertrouwenspersonen L 0.2.e  ' en 10.2.e )) die (oud-)medewerkers begeleiden als zij gehoord worden door de 

rijksinspecties en/of de commissie Oosting en tevens als vertrouwenspersoon beschikbaar zijn voor de verwerking van de indrukken en het 
corrigeren van het interviewverslag 

• Een workshop 'omgaan met interviews' (door de rechercheschool Zutphen) voor alle (oud-)medewerkers die gehoord worden door de 
rijksinspecties en/of de commissie Oosting 

• Indien noodzakelijk: afdelingsbijeenkomsten (m.n. afdeling milieu) 
• Brief van burgemeester en wethouders aan medewerkers van de afdeling milieu 
• Bijeenkomst van de afdeling milieu met burgemeester en wethouders 
• Het regelen en coórdineren van rechtsbijstand voor allen die door justitie zijn gehoord, overleg met advocaten, aanleveren stukken etc. 
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DMO 

BAZ/CS 

• In de eerste week na de ramp groepsgesprekken. Als positief ervaren maar animo gering ivm voorkeur voor gesprekken met collega's van 
eigen afdeling 

• Voor 1 juli elke afdeling opnieuw een groepsgesprek 
• Inventarisatie van medewerkers die direct/ indirect slachtoffer van de ramp. Hen een bloemetje gestuurd bij wijze van opkikkertje. 
• Na stille tocht kantine open. Slechts 30 mensen gebruik van gemaakt. 
• Voor management twee bijeenkomsten georganiseerd om ervaringen te delen en voor coórdinatie binnen OMO. 
• Ruim twee weken na ramp getracht zoveel mogelijk mensen weer op reguliere werkzaamheden te zetten en voor extra werk mensen van 

buiten In te zetten. 

Aanvullingen/ wijzigingen na 11 juli 2000: 
• De zorg na de zomervakantie bestaat uit het geven van aandacht en zorg door leidinggevenden voor die mensen die dit nodig hebben. 
• Op korte termijn een "afsluitende" personeelsbijeenkomst, waarin symbolisch en op informele wijze de inzet t.a.v. de ramp wordt afgestoten. 
• "Ciièntvolgsysteem" is ontwikkeld waarin alle relevante ontwikkelingen vastgelegd worden ter voorkoming van het uitvallen van medewerkers 

en, als dat toch gebeurt, het vroegtijdig nemen van juiste maatregelen. 

• 

• Inventarisatie van directe en indirecte slachtoffers. Voor deze slachtoffers groepsbijeenkomst georganiseerd. 
• Nazorg-bijeenkomsten voor alle medewerkers op basis van werkprocessen. Deze zijn erg goed ontvangen en hebben beoogde effect gehad. 
• Afhankelijk van behoefte organiseren nieuwe nazorgbl}'eenkomsten. 
• Overleg met leidinggevenden waarin informatie wordt gegeven over signalen die medewerkers kunnen afgeven. 

Aanvullingen/ wijzigingen na 11 juli 2000: 
Ingezette lijn wordt voortgezet. 

DCw • In eerste dagen na ramp plan van aanpak opgesteld en geoperationaliseerd. 
• Doelstelling is zo snel mogelijk teruggaan naar de normale werkorganisatie. 

Aanvullingen/ wijzigingen na 11 juli 2000: 
Het intern volgen van slachtoffers is neergelegd bij de Arbo Unie en een aantal aandachtsfunctionarissen. 
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Onderwijs Primair onderwijs 
• Coordinatie leertingenzorg getroffen teerlingen; 
• Screenen van leerlingen in overleg met de groepsleerkracht, de ouders, de schoolgericht-maatschappelijk werker. de verpleegkundige JGZ 

en eventueel in tater stadium tweede lijns/derde lijps hulpverlener; 
• Observeren van zorgleerlingen; 
• Begeleiden van leerlingen buiten de groep; 
• Begeleiden/coachen van de groepsteerkrachten; 
• Voeren van extra groepsbesprekingen met de groepsleerkrachten; 
• Voeren van gesprekken met ouders van de zorgleerlingen; 
• Bezoeken van de zwaarst getroffen gezinnen; 
• Extra structureel overleg met de schoolgerichtmaatschappelijk werker en de verpleegkundige JGZ; 
• Extra structureel overleg met andere externe hulpverleners/begeleiders; 
• Invoeren van een methode voor sociaal emotionele ontwikkeling en andere noodzakelijke onderwijskundige zaken; 

Inzet van specialisten c:q. extra ondersteuning in de school 
Extra managementondersteuning, noodzakelijk door toename van werkzaamheden voor directieleden. 

Secundair onderwijs: 
• Schoolbegeleiding; 
• Arbo-dienst; 
• Jeugdhulpverlening; 
• Traumateam en traumadeskundige, 
• Deskundigheid van elders; 
• Inzet extra personeel; 
• Bestrijding ziekteverzulm; 
• Managementondersteuning.  
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Bijlage 1 Politie (• . •, . . , T ,2,—. ') 
De Politie Twente heeft qua reguliere Pérsoneëlszorg een discipline Bedrijfsmaatschappelijk werk en in het kader van schokkende ervaringen bestaat al jaren 
een Bedrijfsopvangteam, gericht op collegiale ondersteuning, waarvoor circa 35 mensen zijn getraind. 
Inhoudelijk wordt dit zogenoemde BOT begeleid door de Bedrijfsmaatschappelijk werker en qua bedrijfsvoering aangestuurd door district-
personeelsconsulenten. Er is een regionale coórdinatiecommissie waar naast genoemde functionarissen ook de Korpsleiding en een bedrijfsarts is 
vertegenwoordigd. Bovendien heeft de politie een gemakkelijk te activeren relatie met een Almelose psychiater. 
Al deze mensen hebben van meet af aan een grote rol gespeeld in de opvang van de politiemensen na de ramp. 

Snel na de ramp is besloten bij de opvang het primaat te geven aan collegiale opvang door het Bedrijfsopvangteam en collega's vooral ook samen binnen 
eigen collegiale werkverbanden ruimte te bieden hun ervaringen te delen. 
Daarnaast --bij gebleken noodzaak dan wel behoefte- werden groepsgesprekken georganiseerd geleid door de bedrijfsmaatschappelijk werker samen met de 
psychiater, waarbij het accent werd gelegd op psycho-educatie en mensen bewust maken van de gevarieerdheid van ieders belevingen en de diversiteit van 
verwerkingsvormen. 
Het aanbod gold aan bestaande werkeenheden, maar er was ook de mogelijkheid van extra bijeenkomsten samen met partners en kinderen —vanaf 12 jaar-, 
waarbij in voorkomende situaties dan ook een ontwikkelingspsychologe werd toegevoegd. Voor politiecollega's vanuit Twente en andere politieregio's 
speciaal toegevoegd aan het Rampen Identificatie Team werd een afsluitende groepsopvang gerealiseerd door ons. 
De politiemensen uit andere regio's werkzaam bij de vuurwerkramp, konden bij acute behoefte gebruik maken van het Bedrijfsopvangteam politie Twente. 
Voor de meer gestructureerde nazorg van hen werd aan de betrokken politieregio's uitdrukkelijk gevraagd daarvoor zich verantwoordelijk te voelen en Inhoud 
te geven. 

Zaterdagavond 13 mei j.l. is door de politie aansluiting gezocht bij de in het Dish-hotel geregelde opvang voor hulpverleners ambulance, brandweer en politie. 
Voor een kort moment en toespraak was hier ook de Korpschef van de politie Twente aanwezig. 
Zondag 14 mei is een soortgelijke opvangbijeenkomst geregeld maar dan alleen voor de politiemensen waarbij de psychiater algemene informatie verstrekte 
en de politiemensen werden toegesproken door de Directeur Bedrijfsvoering namens de Korpsleiding. 

Vanaf maandag 15 mei 2000 is gewerkt aan een opzet en structurering van de werkzaamheden van het Bedrijfsopvangteam. De tot dan toe betrokken 
collegae werden geïnventariseerd en de leden van het Bedrijfsopvangteam kregen een korte op de situatie afgestemde instructie. Tevens werd een open 
Bedrijfsgeneeskundigspreekuur ingesteld door de drie Bedrijfsartsen van de politie, waar mensen met medisch klachten zich konden vervoegen. 

Vanuit de Coordinatie van de Bedrijfsopvang is erop aangestuurd dat door middel van inventarisatie een totaalbeeld kon ontstaan van de wens, behoefte en 
noodzaak van collegiale opvang hetzij individueel of In groepsverband, dan wel meer specifieke begeleiding door bedrijfsmaatschappelijk werk en/of 
bedrijfsarts of een kort behandelingscontact met de psychiater. Overigens heeft de politie al jaren een verwijzingsmogelijkheid bij vermoedens of indicaties 
van een zgn. PTSS (post-traumatische-stress-stoomis) bij het AMC in Amsterdam in het kader van het Psychopot-project. 

Daarnaast is vervolgens geinvesteerd in informatieoverdracht aan leidinggevenden/managementteams, die al eerder via een mailing waren geattendeerd op 
mogelijke reacties, gevolgen en consequenties qua Inhoud en vorm, bij de begeleiding van bij de vuurwerkramp betrokken medewerkers. 
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Alle medewerkers van de politie Twente zijn, al na een enkele dag, thuis schriftelijk geïnformeerd over mogelijke effecten en reacties bij hen zelf en in hun 
omgeving in een verwerkingsproces na een ernstig schokkende gebeurtenis. 

Op 29 mei 2000 is een Unit Nazorg Vuurwerkramp ingesteld. Deze bestaat uit drie mensen te weten een politiefunctionaris, tevens OR-lid en een e•derne 
gedragsdeskundige terwijl de Bedrijfsmaatschappelijk werker de unit coórdineert. Hun individuele taakstelling wordt geaccentueerd door respectievelijk de 
meer materiele., de meer beleidsmatige- en de meer immateriële aspecten. Deze unit zal in deze vorm tenminste de komende zes maanden blijven bestaan 
om visie en beleid formuleren, om na te gaan welke problemen op welke termijnen zich kunnen of zuilen voordoen op Individueel-, functioneel-, afdelings- en-
organisatieniveau en hoe hierop geanticipeerd moet worden. Daarnaast zal de unit een faciliterende functie hebben en waar mogelijk reeds bestaand beleid 
en Instrumentarium activeren om aan eventuele problemen het hoofd te bieden. 

In de loop van de tijd zijn de mensen middels zeer geregeld verschijnende nieuwsbrieven geïnformeerd over allerlei operationele- en aanverwante aspecten 
met betrekking tot de vuurwerkramp. O.a, betrof dat ook,de gezondheidsrisico's en de resultaten van RIVM-onderzoeken die daaromtrent verschenen. Deze 
laatste informatie is —gezien het belang ervan- op enig moment ook samengevat naar alle huisadressen gezonden. 

Gezien de reeds bestaande voorzieningen was er vooralsnog geen behoefte aan ondersteuning van de Gemeente Enschede. Wet is er interesse in 
informatie uitwisseling met vergelijkbare bij de ramp betrokkenen instanties zoals de brandweer, AAD, gemeente en het MST. De gemeente zal de coórdinatie 
daarvan ook continueren. 

Aanvullingen/ wijzigingen na 11 juli 2000: 
Tijdens de zomermaanden is een Inventarisatie uitgevoerd van medewerkers die aan gevolgen van de ramp tijden. Voor hen is speciale aandacht. In 
september/ oktober is door het BOT onderzocht hoe het met iedereen gaat. Mensen die hulp nodig hebben zijn doorverwezen naar de bedrijfsarts of 
psychotherapeut. 
Zoals eerder in deze notitie vermeld bleek de animo voor een gezamenlijke bijeenkomst/ vergadering na de zomer nihil. Wel is een gezamenlijk 
informatiebulletin, gecoórdineerd-door de afdeling Voorlichting van de gemeente begin november verschenen. 
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Bijlage 2 Brandweer 1 1 

Direct na de ramp zijn alle mensen van de Enschedese brandweer helemaal uil het rampgebied weggehaald en zijn hun functies overgenomen door 
brandweerlieden uit de regio en later uit heel Nederland. De hele week zijn er professionele hulpverleners van Mediant of de Arbo Unie op de kazerne 
geweest ter opvang van de brandweerlieden, ter ondersteuning van het bedrijfsopvangteam (BOT). Vanaf 22 mei zijn de brandweerlieden weer aan het werk 
gegaan en vanaf 26 mei is Mediant niet meer op de kazerne aanwezig maar zijn zij bereikbaar. 

In de eerste week is een bijstandsteam samengesteld .van collega's uit heel Nederland. Er is toen een voorlopig plan van aanpak (tot 13 mei 2001) voor 
nazorg opgesteld. Een bepaald deel hiervan wordt nu uitgevoerd. 
Daarnaast is een coórdinatleteam voor de nazorg ingesteld. Hierin zitten: BOTcoórdinator, bedrijfsarts van de Arbo-unie. psycholoog van.de ARBO-unie, 
psycholoog van Mediant, bedrijfsmaatschappelijk werker, voorlichter trauma-psycholoog (op afroep), plaatsvervangend commandant (voorzitter 
coórdinatieteam) en een personeelsfunctionaris. 
De begeleiding heeft tot nu toe bestaan uit de organisatie van debriefings, het afstemmen van de diverse vormen van nazorg en het begeleiden van 
probleemgevallen. Voor de debriefings was minder animo omdat er al veel gesprekken onderling hadden plaatsgevonden in de eerste week waarbij 
korpsleden elkaar frequent hadden gezien. Daarnaast zijn en worden aparte bijeenkomsten georganiseerd voor de brandweermensen uit de beroepsploegen 
en 'de vrijwillige secties partners, kantoorpersoneel en BOT-leden. 
Het BOT probeert signalen uit de organisatie op te vangen en werkt hierbij samen met professionele hulpverleners. 

In de komende periode zal het coórdinatieteam verdere uitwerking geven aan het plan van aanpak door het reageren op signalen, het organiseren van nazorg 
op de langere termijn en het evalueren van het nazorg-traject tot op dit moment. 
Het coórdinatieteam zal in ieder geval één jaar blijven bestaan. 

Gezien de reeds bestaande voorzieningen is er vooralsnog geen behoefte aan ondersteuning van de gemeente Enschede. Wel is er interesse in informatie 
uitwisseling met vergelijkbare bij de ramp betrokkenen instanties zoals de brandweer, AAD, gemeente en het MST. De gemeente zal de coórdinatie daarvan 
ook continueren. 

Aanvullingen/ wijzigingen na 11 ]uil 2000: 
Debriefings worden nog steeds gehouden en spelen een belangrijke rol in de informatie-voorziening over voortgang van de onderzoeken aan het personeel. 
De interesse in debriefings is inmiddels teruggelopen. Degenen die echter nog wel interesse hebben worden duidelijk voorzien in hun behoefte. 
Er is een aanvullende enquête uitgevoerd om informatie over de gezondheid van medewerkers en partners in te winnen en degenen die extra zorg nodig 
hebben, krijgen deze. 
Tenslotte is er ook speciale aandacht uitgegaan naar FLO's (Functioneel Leeftijds Ontslag) en gepensioneerden middels een middagbijeenkomst. De animo 
was vrij laag maar degenen die kwamen, stelden de middag enorm op prijs. 
Zoals eerder in deze notitie vermeld bleek de animo voor een gezamenlijke bijeenkomst/ vergadering na de zomer nihil. Wel is een gezamenlijk 
informatiebulletin, gecoórdineerd door de afdeling Voorlichting van de gemeente begin november verschenen. 
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Bijlage 3 GGD 110.2.e;1,L0.2.e =  :> 
De medewerkers van de GGD en de GHOR zijn veelal in de tweede lijn betrokken geweest bij de ramp: coordinatiecentrum rampenstaf, actiecentrum GGD, 
IAC en gezondheidsonderzoek. De meest directe contacten met bewoners zijn geweest bij de inzet in het IAC en de contacten met de leerkrachten en 
leerlingen op diverse scholen. 
Voor deze laatste groep medewerkers is er samen met Mediant een bijeenkomst geweest. Op dit moment is er geen behoefte aan een vervolgbijeenkomst. 
GGD breed is door de P&O-functionaris de behoefte aan hulp/ begeleiding geïnventariseerd. Deze is er nog niet, maar de vinger wordt aan de pols gehouden. 

Gezien de reeds bestaande voorzieningen is er vooralsnog geen behoefte aan ondersteuning van de Gemeente Enschede. Wel is er interesse In informatie 
uitwisseling met vergelijkbare bij de ramp betrokkenen instanties zoals de brandweer, AAD, gemeente en het MST. De gemeente zal de coordinatie daarvan 
ook continueren. 

Aanvullingen/ wijzigingen na 11 jut] 2000: 
Er zijn geen andere activiteiten georganiseerd dan hierboven beschreven. Zoals eerder in deze notitie vermeld bleek de animo voor een gezamenlijke 
bijeenkomst/ vergadering na de zomer nihil. Wel is een gezamenlijk informatiebulletin, gecoordineerd door de afdeling Voorlichting van de gemeente begin 
november verschenen. 
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Bijlage 4 Lucht- en landmacht 

Luchtmacht f,10.2., j,[Q.2.e j) 
Tijdens de rampsí hot hoat>erscháp ópdë Vu-égbasis Twenthe- Zuldkamp opengesteld voor opvang van buurtbewoners. Deze zijn tater op de avond 
overgebracht naar de Diekmanhal. Tevens zijn er gewonden behandeld in Hangaar 9. Ook deze zijn later overgebracht naar de stad. 
Later in de week is een eerste opvang aangeboden aan een drietal gezinnen bij de hereniging (identificatie) met de overledene. 

Direct op de avond van inzet (13 mei) is de eigen brandweer middels gesprekken met (eigen) hulpverleners opgevangen. Ook met anderen die actief zijn 
geweest in het rampgebied zijn gesprekken gevoerd. Degenen die meegeholpen hebben met het RIT (verplaatsen van stoffelijke resten, fotograaf, 
tandartsassistente) zijn apart benaderd. Waar nodig zijn zij met specialistische hulpverlening in contact gebracht. 

Alle getroffenen (20) wijkbewoners die bij ons werken zijn actief benaderd door de medische dienst voor een gesprek. Tevens zijn vanuit de geestelijke 
verzorging twee inloopavonden georganiseerd waarop mensen hun emoties konden delen en uiten. Hiervoor zijn ook de schoonmaaksters (1SS) uitgenodigd 
die ook individueel benaderd zijn omdat een aantal van hen ook zwaar getroffen is. 
Tevens zijn er aan de gehele vliegbasis (circa 1200) een brief gestuurd met een aanbod voor nazorg door eigen of externe hulpverleners. Hier heeft een 
aantal personeelsleden op gereageerd. 

Gezien de reeds bestaande voorzieningen is er in eerste Instantie geen start-ondersteuning nodig van de Gemeente Enschede. 

Aanvullingen/ wijzigingen na 11 ]uil 2000: 
Na de vakantie werd de aandacht voor de ramp een stuk minder terwijl verwacht wordt dat medewerkers het nog niet verwerkt hebben. Om deze reden is na 
de vakantie een inloopavond georganiseerd voor degenen die bij de ramp betrokken waren. Het accent tag hierbij op het ontmoeten van elkaar. Later in dit 
jaar zal nog een avond georganiseerd worden. 
Daarnaast is speciaal contact met een aantal gezinnen die extra zorg nodig (en willen) hebben. 

4andmacht (afdeling voorlichting, ) 

In week 21 is een bijeenkomst georganiseerd voor personeel van de landmacht. Een dergelijke bijeenkomst wordt in september opnieuw georganiseerd. 
Daarnaast worden in een intern blad oproepen geplaatst om je te melden voor hulp op het moment dat je dit nodig hebt. Ook zijn de medici in het hele land 
geïnformeerd over de ramp zodat zij eventueel hulp kunnen bieden. Buiten deze extra hulpaanbiedingen blijven echter de normale zorg activiteiten 
gehandhaafd. 
Gezien de reeds bestaande voorzieningen is er vooralsnog geen behoefte aan ondersteuning van de Gemeente Enschede. 

Aanvullingen/ wijzigingen na 11 juli 2000: 
Er zijn geen andere activiteiten georganiseerd dan hierboven beschreven. 

19 



Bijlage 5 AAD — Oost 10.2.e 10.2.e  
Vanaf zondag 14 mei is Mediant aanwezig/ betrokken bij de AAD geweest en op maandag 15 mei is de eerste nazorgbijeenkomst georganiseerd bij_AAD-
Oost voor de_medewerkers en partners. Deze verliep niet zo goed. Vanaf donderdag 19 mei is het projectteam nazorg geformeerd waartoe een bedrijfsarts, 
een medewerker van Mediant en een medewerker van personeelszaken behoren. Vanaf donderdag 19 mei is ook contact met de politie en de brandweer 
over de nazorg opgenomen. 
Op maandag 22 met is een bijeenkomst voor de medewerkers met partners georganiseerd voor hulpverleners AAD —Oost. SIGMA was ook uitgenodigd maar 
deze was niet aanwezig. De bijeenkomst verliep goed. Op deze maandag is ook een gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd met AAD-oost, Politie en 
Brandweer, hulpverleners eerste lijn . Ook hiervoor was SIGMA uitgenodigd, maar deze was opnieuw niet aanwezig. Ook deze bijeenkomst is goed verlopen. 
Vanaf dinsdag 16 mei t/m vrijdag 19 mei zijn er inloopspreekuren bij Mediant georganiseerd. Daarnaast was Mediant geregeld aanwezig bij het koffiedrinken 
e.d. tot en met dinsdag 6 juni. 

De bedrijfsarts is de continue beschikbaar geweest. Gedurende de eerste week na de ramp is veel personeel van buiten de regio gehaald ter ontlasting van 
eigen personeel. 

In het begin was er veel kritiek op de nazorg omdat een BOT ontbreekt en omdat de directeur niet op de locaties kwam. Om deze reden is het projectteam 
Nazorg opgezet die de nazorg structuur probeert te geven en werkt aan een nazorgplan voor de langere termijn. 

Op maandag 5 juni heeft de derde nazorgbijeenkomst plaatsgevonden voor de medewerkers en hun partners. De opkomst was beduidend lager dat tijdens de 
eerste twee bijeenkomsten. Om deze reden is nu besloten om de plenaire bijeenkomsten te stoppen. Wel is gestart met de organisatie van groepsgesprekken 

£'r C • (maximaal tien deelnemers) die vanaf 22 juni van start gaan. Het doel hiervan is om het verhaal aan elkaar te vertellen en naar elkaars verhaal te luisteren. 
ok wordt op deze wijze getracht de puzzel compleet te krijgen van wat er nu gebeurd is. 

Gezien de reeds bestaande voorzieningen is er vooralsnog geen behoefte aan ondersteuning door de Gemeente Enschede. Wel 'is er Interesse in informatie 
uitwisseling met vergelijkbare bij de ramp betrokkenen instanties zoals de brandweer, AAD, gemeente en het MST. De coordinatie daarvoor zal de gemeente 
continueren. 

z 
Aanvullingen/ wijzigingen na 11 juli 2000 
Zoals eerder vermeld: Er bleek geen behoefte meer te bestaan aan een gezamenlijke bijeenkomst met andere hulpverlenende Instanties. Wel Is een 
Informatiebulletin verschenen. 
Er zijn geen andere activiteiten georganiseerd dan hierboven beschreven. De ingezette lijn, o.a. de groepsgesprekken met Mediant worden gecontinueerd. 
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Bijlage 6 Huisartsenvereniging Enschede 410. .• 1, . 0+2.e • 
Via Mediant is de gehele nazorg geregeld. Er zijn diverse bijeenk•nister gëwèesi én érwórdt nu een vervolgtraject uitgezet. Mediant blijft permanente 
ondersteuning aanbieden. 
De gemeente Enschede heeft ondersteuning aangeboden. Vooralsnog heeft de vereniging hieraan nog geen behoefte. 

Aanvullingen/ wijzigingen na 11 juli 2000: 

Buiten deelname aan het zorgcluster (project C) zijn er geen activiteiten verricht. 
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Bijlage 7 Arbo Unie 
Verrichtte werkzaamheden als gevolg van de ramp voor de gemeentelijke diensten: 

• Een psycholoog en bedrijfsarts (brandweer) van de Arbo Unie hebben zitting in het codrdinatieteam Nazorg Brandweer Enschede. Deze houdt zich bezig 
met het ontwikkelen van het toekomstig nazorg- beleid. in eerste instantie wekelijkse vergaderingen, later tweewekelijks en vanaf 01.10.2000 
maandelijks. 

• Met de Brandweer Enschede, de korpsleiding, Mediant en het Bedrijfs Opvang Team (BOT} van de Brandweer Is een samenwerkingsverband gesloten. 
Vanuit de Arbo Unie nemen een psycholoog en de bedrijfsarts (brandweer) zitting In dit team. 
In de eerste twee weken is er.permanente opvang geregeld. Daarna is de bedrijfsarts (brandweer) constant telefonisch bereikbaar geweest als zijnde het 
eerste aanspreekpunt bij hulpvragen. Ondertussen is een draaiboek gemaakt voor het hete nazorgtraject. In dit nazorgtraject Is er aandacht voor groepen 
mensen en voor individuen. Er zijn meerdere bijeenkomsten georganiseerd voor de verschillende brandweergroepen, voor de vrijwilligers, voor de 
partners, voor het kantoor- en ondersteunend personeel en voor het managementteam, waarin enerzijds informatie wordt gegeven en anderzijds ruimte 
Is om de ervaringen met elkaar te delen. Voor werknemers, partners of kinderen van werknemers die individueel extra hulp nodig hebben wordt dit 
Ingezet. 
Het hele nazorgtraject Is nog In volle gang en zal de komende maanden in ieder geval nog doorgang vinden. In het nazorgtraject Is o.a. ook aandacht 
voor: 
- de families van de getroffenen; 
- de onderzoeken die er gaande zijn; 
- de communicatie en voorlichting naar buiten enz. 
De bedrijfsarts (brandweer) is bij een groot deel van de debriefings aanwezig geweest en daarnaast bij de herdenkingsdienst en één van de uitvaarten. 
De bedrijfsarts (brandweer) Is ook aanwezig geweest bij het medisch onderzoek dat gedaan is onder de mensen varf de eerste inzet. Dit is gebeurd op 
beider initiatief en is uitgevoerd op de kazerne gedurende een middag en avond. Dit Is de enige activiteit waarover mensen ontevreden zijn geweest 
omdat zij vonden dat dit onderzoek te laat plaatsvond. Het is de bedrijfsarts (brandweer) onvoldoende gelukt om de betrokkenen duidelijk te maken dat 
eerder geen zin had. 
De Arbo Unie heeft geen eigen beleid met betrekking tot het vervolgtraject voor de brandweer. De planvorming vindt plaats in het nazorgteam. 
Momenteel is de Arbo Unie bezig om aan de hand van vragenlijsten te Inventariseren in hoeverre er nog klachten zijn en in hoeverre er sprake is van 
PTSS (post traumatisch stress syndroom). Geconstateerd is dat .er niemand is uitgevallen na de ramp, het verzuim is dus uiterst laag. Door deze 
inventarisatie wordt uitgezocht of men echt geen klachten heeft of dat men ze wegstopt. 
Ten aanzien van de BAZ door de bedrijfsarts (BAZJDMO) aan de afdeling P&O ondersteuning aangeboden bij het- organiseren en begeleiden van (in 
eerste Instantie) twee bijeenkomsten voor hulpverleners In eerste lijn van contact met rámpslachtoffers, te houden op woensdag 17 mei. Dit aanbod is 
echter door de BAZ afgewezen omdat zij de begeleiding In eigen beheer wilde uitvoeren. 
Bij de DMO is de bedrijfsarts (BAZJDMO) aanwezig geweest bij de bijeenkomst voor kaderleden om het beleid inzake psychosociale zorg van de eigen 
medewerkers te bespreken (vrijdagochtend 19 mei). Een geuit verzoek om 24 uur per dag acute crisisopvang door Arbo Unie is niet gehonoreerd, omdat 
hiervoor meer expertise en een betere infrastructuur beschikbaar zijn bij Mediant Enschede. Aan de DMO is uitdrukkelijk aangegeven ondersteuning te 
willen geven aan andere activiteiten die te maken hebben met de psychosociale zorg aan OMO medewerkers. Tot op heden zijn er geen concrete 
verzoeken aan de bedrijfsarts gedaan. 
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• Op individueel niveau zijn DMO en BAZ medewerkers -die op een of andere wijze slachtoffer geworden zijn van de ramp (ook in het informatiesysteem)-
geinventariseerd en begeleid. 
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Bijlage S Gemeentelijke diensten (m.u.v: brandweer) 
OMD 00 2.e i 
De ee•ste aagen•heeft de afdeling p&o oplettend rondgelopen omdat de medewerkers niet gestoord konden worden in hun drukke werkzaamheden. 
Vanaf donderdag 18 mei zijn er lunchgesprekken georganiseerd om een uitlaatmogelijkheid te bieden. Deze lunchgesprekken zijn georganiseerd in overleg 
met Mediant en de bedrijfsarts waarbij besloten Is in de regel geen externen bij de gesprekken te plaatsen (ook geen ARBO). Er blijkt in eerste instantie 
echter weinig animo voor de gesprekken te zijn in verband met de werkdruk. Afhankelijk van werksoort en(of afdeling werden de gesprekken georganiseerd 
naar de samenwerking in de rampsituatie dan wel afdelingsgewijs. De wens van degenen die samenwerkingsgewijs bij elkaar zaten was al snel om de 
verwerking meer in de eigen collegiale omgeving vorm te geven. 
In de loop van week 22 zal duidelijkheid verkregen worden over de personen die de komende tijd individueel extra aandacht moeten hebben. Op dit moment 
is, mede hiervoor een psycholoog beschikbaar. Aan individuele medewerkers zal een zogenaamd PAGO aangeboden worden. 
Naast de lunchafspraken zijn er ook gesprekken met de leidinggevenden en de mensen die acties op touw gezeYhebben. 

Voorafgaand aan de stille tocht heeft de directeur van de BMD tijdens een bijeenkomst stilgestaan bij de ramp. Daarna is de mogelijkheid geboden om de 
stille tocht vanuit de BMD te starten. Hiervan hebben 200 mensen gebruik gemaakt. Namens de dienst zijn bloemen bij het bloemenmonument gelegd. 
Maandag 29 mei heeft de directeur van de BMD opnieuw tijdens een bijeenkomst teruggedacht.aan de ramp. 

Aan mensen die in het rampgebied hebben gewerkt of werken, is gevraagd bij te houden welke uren zij aan de ramp gewerkt hebben en hetgeen zij gedaan 
hebben. Dit is echter niet verplicht. Afgezien van een eventueel medisch belang kan deze registratie belangrijk voor de medewerkers zelf zijn om naderhand 
een overzicht te hebben welke bijdrage zij aan de rampafwikkeling geleverd hebben. 

Gezien de reeds bestaande voorzieningen is er vooralsnog geen behoefte aan ondersteuning door de gemeente. 

Aanvullingen/ wijzigingen na 11 jul! 2000: 
Voor bij de ramp betrokken personen is begeleiding georganiseerd bestaande uit gesprekken met P&O-adviseurs en/ of gesprekken met een psycholoog en 
maatschappelijk werkster van Arbo=Unie. Daarnaast vinden er gesprekken plaats met alle (oud-)medewerkers die door justitie, de rijksinspecties en/of de 
commissie Oosting gehoord worden. Deze gesprekken vinden in wisselende samenstelling plaats met [10.2..é .10.2.e  1, (102e 1 eNof U 

(Binnen Jde BMD zijn twee vertrouwenspersonen [10.2.é- j en [tC•2,e ` ) aangewezen die (oud-) medewerkers begeleiden ais zij gehoord worden door 
de rijksinspecties enlof de commissie Oosting. Deze twee personen zijn tevens als vertrouwenspersoon beschikbaar voor de verwerking van indrukken en het 
corrigeren van het interviewverslag. Ter voorbereiding op de interviews is voor de betrokkenen de mogelijkheid gecreëerd tot het volgen van een workshop 
'omgaan met interviews' (door de rechgrcheschooi Zutphen). Daarnaast wordt de mogelijkheid tot mediatraining aangeboden. Tenslotte wordt voor elke te 
interviewen medewerker rechtsbijstand, overleg met advocaten, aanlevering van stukken etc geregeld. 

Indien het noodzakelijk wordt geacht, vinden er afdelingsbijeenkomsten na indrukwekkende gebeurtenissen plaats. 
Met betrekking tot de afdeling milieu is een brief van burgemeester en wethouders uitgegaan aan medewerkers van de afdeling en is er een bijeenkomst 
georganiseerd van de afdeling milieu met burgemeester en wethouders. 
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DMO 
Vanuitwarensi is de hulpverlening snel op gang gekomen. In de eerste dagen na de ramp was in de Diekmanhal zo'n 140 man aan het werk. In totaal zijn 
bijna 400 medewerkers van DMO op een of andere wijze betrokken (geweest) bij de ramp, van wie bijna 300 in de directe hulpverlening (contact met 
slachtoffers). Op dit moment (half jun) worden nog steeds medewerkers ingezet bij onder meer het IAC. 

In de tweede week na de ramp zijn groepsgesprekken georganiseerd rondom de vormen van hulpverlening (o.a. opvang Diekmanhal, uitkeringen Stadsbank, 
telefoondienst, Hal Molenplein enz.). Hoewel de deelnemers deze gesprekken als positief hebben ervaren, was de animo gering. Het bleek dat medewerkers 
de voorkeur gaven aan gesprekken met de collega's van de eigen afdeling. Zo zijn op elke afdeling (vaak meerdere) gesprekken gevoerd om ervaringen en 
emoties met elkaar te delen. 
In de kaderbijeenkomst van dinsdag 20 juni is afgesproken dat voor 1 juli elke afdeling opnieuw een groepsgesprek zal houden om te zien hoe de situatie van 
dit moment is en of nog bijzondere aandacht nodig is. 

In de eerste week na de ramp is ook een inventarisatie gemaakt van de collega's, dle.als direct of indirect (vrienden of familie zijn slachtoffer geworden) 
slachtoffer kunnen worden aangemerkt. Bij hen is In de tweede week na de ramp thuiseen boeket bloemen thuis bezorgd bij wijze van opkikkertje. 

Na de stille tocht was de kantine open maar hiervan hebben slechts 30 mensen gebruik gemaakt. 

Voor het management zijn twee bijeenkomsten georganiseerd om ervaringen te delen maar ook voor de coórdinatie binnen de DMO. Dinsdag 30 mei is 
gesproken over het komen tot de organisatie waarin weer de reguliere werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Twee weken later zijn daarover verdere 
afspraken gemaakt. 

Ruim 2 weken na de ramp is afgesproken te trachten de eigen medewerkers weer zoveel mogelijk in te zetten voor het reguliere werk en voorde extra 
werkzaamheden zoveel mogelijk mensen_ van buiten in te zetten. Hoewel dat steeds beter lukt, worden op dit moment, zoals eerder vermeld, toch nog steeds 
eigen mensen noodgedwongen ingezet. 
Hierbij moet worden opgemerkt dat de personeelsplanning voor de extrawerkzaamheden rondom de ramp een erg lastige klus is, zowel door de aard van het 
werk als de moeilijke voorspelbaarheid van de benodigde kwaliteit en kwantiteit. 

Gezien de reeds bestaande voorzieningen is er vooralsnog geen behoefte aan ondersteuning door de gemeente. 

Aanvullingen/ wijzigingen na 11 juli 2000: 
De min of meer verwachte extra behoefte aan zorg direct na de vakantie (volgens deskundigen zou de periode t 3 maanden na de ramp cruciaal zijn) is 
uitgebleven. De zorg nadien kon daarom beperkt blijven tot aandacht en zorg op maat voor die mensen, die dat nog nodig hadden. Dit is aan de 
leidinggevenden overgelaten. 
De dienst zal op korte termijn nog een "afsluitende" personeelsbijeenkomst houden, waarin symbolisch en op een informele wijze de inzet t.a.v. de ramp wordt 
afgesloten. 
Tot slot kan gemeld worden dat een "cliëntvolgsysteem" is ontwikkeld, waardoor alle relevante ontwikkelingen vastgelegd kunnen worden. Dit is vooral gericht 
op het voorkomen dat medewerkers uitvallen, en als dat toch gebeurt, dat dan vroegtijdig juiste maatregelen genomen kunnen worden. 

25 



BAZlCS •10,2ë 
De 8A2/ b is niet d-ir —et` eiast met werk in het rampgebied. Wel hebben veel medewerkers daar (in)direct mee te maken gehad. .) 

De BAZ/CS kent geen fysieke slachtoffers. Wel hebben diverse medewerkers schade aan woningen en/of hebben zij familielbekenden die getroffen zijn. 

De BAZ: 
De receptionistes , telefonistes en bodes zijn geconfronteerd met veel emoties In telefonisch en feitelijk contact. 
De medewerkers van Publiekszaken zijn heet indringend bezig geweest met de (ondertekening door nabestaanden van) overlijdensakten, de vermisten, 
woonadressen en andere burgerzaken. 
Medewerkers van diverse afdelingen hebben werkzaamheden gedaan rond en bij het condoleanceregister, waar vanzelfsprekend veel emoties speelden. 
Andere medewerkers hebben de bewonersbrieven rond de kern van het rampgebied uitgedeeld. 
Daarbij zijn veel medewerkers van Facilitair Bedrijf actief geweest met de verzorging en levering van extra faciliteiten. 

De CS: 
De communicatiemedewerkers zijn zeer langdurig en intensief betrokken bij alle aspecten van de ramp. De omstandigheden waaronder zij weken werk(t)en is 
verre van normaal_ 
Diverse beleidsadviseurs zijn ingezet voor de organisatie van specifieke activiteiten (bijv. herdenkingsdienst, stille tocht) 
Het secretariaat heeft een grote werkdruk te verwerken. Bij hen komen de verschillende activiteiten samen. 

Er heeft een inventarisatie van (directe en indirecte) slachtoffers plaatsgevonden. Voor deze slachtoffers zijn groepsbijeenkomsten georganiseerd. 
Daarnaast zijn de medewerkers op basis van werkprocessen uitgenodigd voor "nazorg"-bijeenkomsten en deze zijn erg goed ontvangen bij de medewerkers 
en hebben ook het beoogde effect gehad. Tevens vond men het informele karakter van de bijeenkomst en de afdeling plko als consulent erg goed. 
Na enkele weken worden de bijeenkomsten naar behoefte nog een keer georganiseerd. 

Tevens vindt er overleg plaats met leidinggevenden waarin zij geinformeerd worden over signalen van medewerkers waar zij op moeten tetter. 

Gezien de reeds bestaande voorzieningen is er vooralsnog geen behoefte aan ondersteuning door de gemeente. 

Aanvullingen/ wijzigingen na 11 juli 2000: 
Er zijn geen. andere activiteiten georganiseerd dan hierboven beschreven. 
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OCW 1,0.•.e .. i 

Deze •ienst-is niet Ji ect betrokken geweest bij de ramp. Wel zijn ruim 20 personen hun woning definitief kwijt en verblijft nog een slachtotters in het 
ziekenhuis, tevens zijn er nog tientallen "zieken" hoofdzakelijk psychisch getraumatiseerd. 
In de eerste dagen is een plan van aanpak opgesteld en geoperationaliseerd. Overigens heeft dat plan model gestaan voor het uiteindelijk P&O-centrale 
model. 
Op dit moment zijn er nog drie mensen aan het werk in andere diensten. Dit is conform de eigen strategie: zo snel mogelijk teruggaan naar een 
werkorganisatie, en daarbinnen terugvallen op de bestaande strategieën en werkwijzen. 
Hierbij is het belangrijk dat er extra waakzaam gereageerd moet worden op het concentreren op de Gore-business en dat attent gereageerd moet worden op 
de mensen die hulp nodig hebben maar hiervan geen gebruik maken. Opgelet moet worden voor een te grote hoeveelheid hulpverlening waardoor de 
medewerkers afhankelijker worden van hulpverleners dan dat ze al voor de ramp waren. 

Gezien de reeds bestaande voorzieningen is er vooralsnog geen behoefte aan ondersteuning door de gemeente. 

Aanvullingen/ wi)zlgingen na 11 luit 2000: 
Het intern volgen van slachtoffers is primair neergelegd bij de Arbo-dienst en een aantal aandachtsfunctionarissen. 
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Bijlage 9 Onderwijs 

1. Doelstelling in effecttermen 
• Het herstel van vertrouwen zelfredzáamheid en concentratievermogen van jeugd en jongeren op school 
• Het wegwerken van de extra achterstanden die zijn ontstaan bij groepen jeugd en jongeren als gevolg van de ramp. 

2. Concrete deelprogramma en acties 
Primair onderwijs 

A. Zorgtaken nav de vuurwerkramp: 
• coordinatie leerlingenzorg getroffen leerlingen; 
• screenen van leerlingen in overleg met de groepsleerkracht, de ouders, de schoolgericht-maatschappelijk werker, de verpleegkundige JGZ en eventueel 

in later stadium tweede lijns/derde lijns hulpverlener; 
• observeren van zorgleerlingen; 
• begeleiden van leerlingen buiten de groep; 
• begeleiden/coachen van de groepsleerkrachten; 
• voeren van extra groepsbesprekingen met de groepsleerkrachten; 
• voeren van gesprekken met ouders van de zorgleerlingen; 
• bezoeken van de zwaarst getroffen gezinnen; 
• extra structureel overleg met de schoolgerichtmaatschappehjk werker en de verpleegkundige JGZ; 
• extra structureel overleg met andere externé hulpverleners/begeleiders; 
• invoeren van een methode voor sociaal emotionele ontwikkeling en andere noodzakelijke onderwijskundige zaken; 

B. Inzet van specialisten c.q. extra ondersteuning In de school: 
Enerzijds voor een snellere verwerking van de gevolgen van de ramp, anderzijds voor het ontlasten van de groepsleerkrachten, waardoor zij enigszins uit de 
frontlinie worden gehouden_ 

C. Extra managementondersteuning, noodzakelijk door toename van werkzaamheden voor directieleden 

Secundair onderwijs: 
• schooÍbegeleiding; 
• Arbo-dienst; 
• Jeugdhulpverlening; 
• Traumateam en traumadeskundige; 
• Deskundigheid van elders; 
• Inzet extra personeel; 
• bestrijding ziekteverzuim; 
• managementondersteuning. 

28 



3. Actoren en participanten 
Er wordt samengewerkt met intem-gemeentelijke afdelingen, en onder meer met de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening en andere 
hulpverleningsinstellingen, de schoolbegeleidingsdienst, rijksinspectie, Jeugdgezondheidsdienst, Thuiszorg OKZ. Binnen het totaal van de aanpak is en wordt 
afstemming gezocht met de stadsdeelmanagers. Daarnaast Is er contact met het Informatie- en Adviescentrum, cluster Zorg, als verantwoordelijke voorde 
uitvoering van het Psychosociale nazorgplan en de directies van scholen en welzijnsinstellingen. 

4. Ondersteuning gemeente 
De behoefte aan regiefunctie van de gemeente blijft aanwezig, waarbij op grond van periodieke gesprekken met de instellingen de daadwerkelijk 
ondersteuning voortdurend getoetst en bijgesteld dient te worden 
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Nummer 108 

LOGISTIEK CENTRUM INSPECTIES 

AFSTEMMINGSOVERLEG INSPECTIES 

Plaats : Amhem (kantoorgebouw IGZ en IMH) 

Datum : 01 december 2000 

Tijd : 12.00 uur 

Agenda 

1.Opening en mededelingen 

• gesprek HIER met minister BZK 

2. Bespreking actiepuntenlijst van bijeenkomst op 21 november 2000 

- toegezonden per e•rrtait op 23 11 

3. Voortgang onderzoek 

overzicht geleverde produkten; stand per 21 11 (toegezonden 23 11) 

• planning concept rapportages 

procedure hoor en wederhoor 

- centraal rapport 

- post Culemborg onderzoek 

4. Rondvraag 

5. Volgende vergadering 



Nummer 109 

LOGISTIEK CENTRUM INSPECTIES 

Aan : Deelnemers afstemmingsoverleg inspecties 
Van : LCI 
Betreft : Actiepunten overleg 21 november 2000 
Datum :22 november 2000 

Actiepunten afstemmingsoverleg 21 november 2000 
(10.00 - 15.00 uur IGZ Amhem) 

1. Aanwezig  
M.0 J ( IGZ)  02e - (RVI) 
• Ol:e F(WH) j1 O.2.e pP) 
102-e (AI) •10.2,• - 
1•0.•.• • I (tnnfi)  ••fl:2.ë •(AI) 
•il.•.e `• (Rijmconsult) j1 0.2,e (i R) 
•1.•2.e . f(IBR) °10.2.• . • • (IBR) 

1. Actiepunten en mededelingen 
In de vorige vergadering werden presentaties gegeven over de bevindingen van het onderzoek van 
onder andere de modules tï (10.2.e , en 14   

De CO-rom met de reconstructies zoals die naar de Tweede Kamer zijn gezonden wordt op de 
vergadering aan de inspecties uitgereikt. 

De landsadvocaat wil inzage In concept-rapporten. Dit is nog niet geeffectueerd. Er is een WOB-
verzoek van RTL 4 om de lijst met onderliggend onderzoeksmateriaal. Dit is afgewezen. De brief met 
de argumenten zal worden rondgestuurd. 

Actie. 0.2.0 
De Duitse rapportage over de hulpverlening is binnen. heeft het al. •"1 krijgt het nog. 

2. Overleg minister BZK Actie: 

Op maandag 27 november is er overleg met de minister van BZK. De planning van de rapporten 
komt dan onder andere aan de orde. De vergadering constateert dan de opstelling van Oosting in de 
pers irritaties opwekt bij onder andere de onderzoekers. Dit ook in het overleg met de minister 
meenemen. 

Actie: e. .e 
3. Geleverde produkten 
De bespreking geschiedt aan de hand van overzicht 15 11 00. 
De lijst wordt bijgewerkt (nieuw overzicht 22 1100 bijgevoegd), 
In de voortgangsbrief aan de kamer zal worden vermeld dat eind november alle concept-rapporten 
informeel bij de COV zullen zijn. 
"-„Zièisignaleert verschillen in conclusies in verschillende rapporten over de gezondheidsrisico's 
tnz t asbest. Dit moet worden afgestemd In apart overleg. 

Actle: it'o.2, e 
4, Procedure hoor en wederhoor 
Zie de betreffende concept procedure. 
De procedure geldt in ieder geval voor de IBR rapporten. 
IG7 en IP willen liever via de betrokken diensten werken en niet via de gemeente. 
Al wil opties open houden in verband met andere taken en bevoegdheden. 
Alleen een formele ronde (na 15 december) waarin alle rapporten in een keer worden aangeboden 
heeft ook nadelen. 
Voorlopig standpunt: 
Ambtelijk circuit gebeurt door de inspecties zelf. 
Het bestuurlijk traject (via de gemeente in verband met hun specifieke verantwoordelijkheid in zake 
rampenbestrijding) zo mogelijk centraal. 
B&W van Enschede vinden de concept procedure goed maar willen een formeel circuit (aanbieden 
van concept -rapport en commentaar lopen via B&W). Zij willen ook een breed samengestelde 
leesgroep formeren die alle rapporten becommentarleert. Dit vermindert de praktische waarde van 
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deze voorlegronde en neemt erg veel tijd . Standpunt minister BZK vragen en aan de gemeente doen 
weten. 

Actie: 2e 
5. Afstemming rapporten 
Zie concept notitie aan IBT-I. 
MBT moet hier ook een uitspraak over doen. 
De rapporten moeten zelfstandig te lezen blijven. Ook moet duidelijk herkenbaar zijn door welke 
inspectie een rapport is opgesteld. Er wordt nog een voorstel gedaan over de gelegenheidshuisstijl. 
Notitie IBT-1 wordt aangepast. 

Actie: ' 
6 Centraal rapport inspecties 
Ze betreffende notitie. 
Na de vergadering is door een ad hoc werkgroep ( , ,•Ze Li• -e en ;•o•z,e,) een opzet 
gemaakt van een mogelijke inhoudsopgave van een cen akrapport-Voor het7hoofdstuk over de 
(gezamenlijke) conclusies is het nodig dat we van elke inspectie de conclusies en aanbevelingen, 
zoals die in de rapporten zullen worden opgenomen, ontvangen. 

Actie: Alle inspecties 
7. Volgende vergadering 
De volgende vergadering is op vrijdag 01 december om 12.00 uur in het gebouw van IGZ en IMH in 
Arnhem. 

[1 0.2.e 
LCI 
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Stand per 21 1100 

Nummer 110 

LOGISTIEK CENTRUM INSPECTIES 

Overzicht geleverde produkten in het kader van de analyse en rapportage 

Benaming Versie Afkomstig 

van 

Inspectie 

IMH 

Behoort 

bij cluster 

cluster 1 

Hoor en 

wederhoor 

procedure 

Aan COV 

verstuurd 

(formeel) 

Opmerkingen 

Concept-rapport onderzoek 

vuurwerkramp Enschede 

IMH, IRO en IVH 

Concept rapport 

27 10 

Aan COV 

verstuurd 

(informeel) 

Ja 

3010 

Ja 

Week 46 

Ja 

3010 

Nee? 

Nog materiaal verwerken. 

15 december beschikbaar voor 

H&W-procedure. 

Is een eerste concept 1011 RVI cluster 1 

Analyse cluster preparatie cluster 2 

Aan 

ciustermanogers 

_gezonden 

Is beschikbaar bij 

LCI 

Is beschikbaar bij 

LCI 

IPAG7JAI 

Is beschikbaar bij 

LCI 

IGZ 

IP (gedeeltelijk) 

Al (diskette) 

Is uitgedeeld in 

overleg 20 11. 

LCI. 

Is beschikbaar bij 

LCI 

IBR 

Nibra 

IBR Onderzoek naar het 

brandweer optreden tot en 

met de fatale explosie 

Algemene coórdinatie 

cluster 3 

Niet 

aangegeven 

Niet 

aangegeven 

versie 1.0 

2011 

Niet 

aangegeven 

Alleen hoofdstuk 2. 

Aan andere hoofdstukken 

wordt qewerkt. 

Dit is een analyse document. IBR cluster 4 Ja? 

Analyse cluster Bron- en 

Effectbestrijding 

cluster 5 IBR 

Nibra 

IGZ 

Ja Reacties komen binnen. 

cluster 6 In bewerking. Voor andere 

inspecties zijn relevante 

teksten na 2811 beschikbaar. 



2710 IMH duster 7 Is beschikbaar bij 

LCI 

Ja 

1711 

Omgang met de 

milieubelasting en 

volksgezondheidsrisico's 

Managementrap-portage 

IMH. IRO en IVH 

Concept-rapportage 

Inspectie voor de politie 

2710 IMH 

Ja 

3010 

Ja 

3010 

Ja 

cluster 1 en 7 Is beschikbaar bij 

LCI 

0711 IP Uitgedeeld in 

overleg 09 11 

duster 8, 9 

en 13 

cluster 10 

Wordt nog enigszins 

aangepast. 

In het formele COV exemplaar 

Is commentaar verwerkt 

In bewerking. 

Rechtstreeks 

met politie 

Ja - 

18R 

0410 cluster 11 Echo's uit de Bijlmer 

Tussenrapportage publieks 

voorlichting 

Analyse duster 

bevolkingszorg 

Ja ISR 

Rijnconsult 

IBR 

Nibra 

IGZ 

Ja 

Is beschikbaar bij 

LCI 

Is beschikbaar bij 

LCI 

Niet 

aangegeven 

Eind week 47 is er een 

concept rapport. 

Commentaar wordt verwerkt. Is duster 12 Ja 

cluster 14 Zie cluster 6 

Al diverse Nog niet bij LCI Ja 

Week 46 

Concept rapportage van Al 

over diverse onderwerpen 

Opmerking 

Nieuwe informatie is gemarkeerd. 

r stuurtLCI exemplaar. 

Afstemming heeft op 

onderdelen plaats gevonden. 



Nummer 111 

INSPECTIE BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING 
Versle 29 11 00 

LOGISTIEK CENTRUM INSPECTIES 

Procedure hoor en wederhoor 

Inleiding 
In de concept rapportages van de verschillende deelonderzoeken staan analyses van de 
gebeurtenissen, zijn de activiteiten aan de regelgeving getoetst, worden conclusies getrokken en 
aanbevelingen gedaan. Gezien de impact die de inhoud en verwoording van deze zaken kan hebben 
op de betrokkenen bij de vuurwerkramp is een zorgvuldige procedure van hoor en wederhoor 
noodzakelijk. De onafhankelijkheid van de onderzoekende instantie mag geen reden zijn om de 
onderzochte organisaties niet te betrekken bij de rapportagefase van het onderzoek. Ook de grotere 
kans van vroegtijdig lekken van informatie is hierbij niet doorslaggevend. Een duidelijk voorbeeld Is 
tiet onderzoek naar het brandweeroptreden tot de fatale explosie. Bij de brandbestrijding zijn vier 
brandweerlieden omgekomen. Het beschrijven van de brandweeractiviteiten vereist daardoor uiterste 
zorgvuldigheid. Aan het presenteren van de bevindingen en conclusies dient zorgvuldige aandacht te 
worden besteed. In principe geldt dit ook voor alle andere deelonderzoeken. Bij de IBR is in het 
'Protocol incidentonderzoek' rekening gehouden met deze gang van zaken. 
De toegepaste methode van hoor en wederhoor dient in ieder geval expliciet in de deelrapporten te 
worden vermeld. 

Ac~telten 
De volgende processen waarin zowel de onderzoekende instanties als de betrokken organisaties een 
rol spelen zijn te onderscheiden: 
1. Voorleggen van de gegevens door direct betrokkenen (De gegevens zijn in de concept rapporten 

in onderling verband gebracht en gewogen-De direct betrokkenen moeten hun mening hierover 
kunnen geven); 

2. Voorleggen van de concept rapporten aan betrokken diensten (Zowel over de inhoud als de 
manier van verwoorden is een hoor en wederhoor ronde wenselijk); 

3. Het informeren van de bestuurlijk verantwoordelijke organisaties over de bevindingen 
(burgemeester, B&W, CdK, besturen regionale hulpverleningsdiensten, betrokken ministers); 

4. Het verwerken van do bevindingen en conclusies bij de betrokken organisaties (Toelichtingen 
door de onderzoekende instanties zijn soms nodig); 

5. Het voorbeiden van de betrokken organisaties (zowel de bestuurlijke als de uitvoerende 
organisaties) op het openbaar worden van de rapporten (Toelichtingen, overleg en afstemming 
met do onderzoekende instantios en verstrekken van informatie zoals bepaald onderliggend 
onderzoeksmateriaal dat niet gepubliceerd zal worden); 

6. Organisatorische voorbereiding op publicatie van de diverse rapporten. 

G:IDGOOV-IPLDirectiemap IP1C-TaaklEnschedélatstemmingsoverleg inspectieslProcedure hoor ert 
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Nummer 112 

LOGISTIEK CENTRUM INSPECTIES 

De procedure bevat de volgende stappen: 
• Afhankelijk van de aard on impact van de bevindingen worden door de betreffende inspectie de 

bestuurlijk verantwoordelijken en de betrokkenen van de betreffende organisaties over die 
bevindingen mondeling geinformeerd. 

• Afhankelijk van de aard van de rapportage en de procedures bij de betreffende inspectie wordt in 
voorkomende gevallen door de inspecties zelf een beperkte ronde van hoor en wederhoor 
toegepast. 

• Conceptrapporten van clusters die naar oordeel van de betreffende inspectie voldoende klaar zijn 
(90 °r6) voor een hoor en wederhoor procedure worden aan het Logistiek Centrum Inspecties 
(LCI) aangeboden. 

• In overleg met de gemeente Enschede (loco secretaris) wordt vastgesteld aan wie een 
conceptrapport zal worden voorgelegd. 

• De gekozen lezers ontvangen van het LCI een gewaarmerkt exemplaar van het conceptrapport. 
» Bij het conceptrapport zal een begeleidingsformulier worden gevoegd waarin de status van het 

rapport en de procedure afspraken worden vastgelegd. 

• De lezers bepalen op grond van het hun ter beschikking staande gegevens of er (feitelijke) 
onjuistheden in het conceptrapport staan. 

• Het commentaar van de lezers wordt zoveel mogelijk vastgelegd. Het commentaar wordt aan de 
onderzoekers aangeboden. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een bijeenkomst bij het LCI 
waarbji tenminste de clustermanager aanwezig is (organisatie door LCI)_ Hiervan wordt een 
verslag gemaakt. 

• De verstrekte gowuarmorkte exemplaren van de rapporten worden weer ingenomen. 
• Vereiste doorlooptijd maximaal veertien dagen. 

• Wanneer alle conceptrapportagos vrijwel gereed zijn wordt het gehele pakket aan de besturen 
van de betrokken organisaties formeel aangeboden. Men kan dan naast het nog eventueel 
overgebleven inhoudelijk commentaar zijn bestuurlijk standpunt kenbaar maken. De reactietijd 
kan, gezien het voortraject, beperkt blijven tot enkele dagen_ 

I 
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opmerkingen 
Deze aaluilen is niet voor effe 
dekonderzoeken noodzakefUk. 

Na 2b en in relatie met 2b. 

Nummer 113 

Overzicht van de activiteiten per deel concept rapport In het kader van de hoor en wederhoor procedure. 

proces Activiteit deelnemèrs doel 
1. 
Verificatie 
betrokkenen 

Bijeenkomst van onderzoekers en direct 
betrokkenen waarin do bevindingen worden 
gepresenteerd. 

- Onderzoekers; 
- Direct betrokkenen. 

- Verificatie gebruikte 
gegevens; 

- Betrekken hulpverleners 
bij rapportage. 

2a. 
Verificatie betrokken 
diensten 

2b. 
Verificatie betrokken 
diensten 

2c. 
Verificatie betrokken 
diensten, 

Quick scan door werkgroep van de gemeente. 
Eventueel toelichting onderzoekers. 

Behandeling in multidisciplinair regionaal orgaan 
(ROOS) 

Behandeling door vakinhoudelijke spet slisten. 

- 
- 
- 

- 

Twee hiervoor 
vrijgemaakte 
functionarissen van de 
gemeente. 
regionale politie; 
regionale brandweer, 
regionale geneeskundige 
hulpverlening. 
Specialisten 

- 

- 

Bepalen verdere gang van 
het betreffende 
doelrapport, 2b en/ol 2c. 

Verificatie gegevens. 

Verificatie gegevens. 

tijdsbeslag 
Beperkt. Kan tijdens de 
afrondingsfase van het 
ondersoek. 
1 a 2 dagen. 

Het gehele verificatieproces 
duurt twee weken. 

Zie boven. 

Zie boven. 

Terugkoppeling kritiek aan inspecties. 
- 

Afronden verificatieronde. Zie boven. Hiervan wordt een verslag 
opgemaakt 

Werkgroep als 2a; 
Onderzoekers. 

Onderzoekers; 
Bestuurder, 

Onderzoekers; 
Bestuurders. 

- 
- 

- 

Kan tijdens proces 2. 
Verificatie. 

Kan tijdens proces 2, 
Verificatie. 

Na het verificatieproces. 

2d. 
Verificatie betrokken 
diensten 

3a. 
Informatie 
bestuurders 

3b. 
Informatie 
bestuurders 

4. 
Verwerking 
bevindingen 

5. 
Voorbereidnig 
openbaar worden 
rapporten 
6. 
Organisatorische 
voorbereiding 
publicatie rapporten 

Informeren burgemeester Enschede over aueiate 
elementen uit deetrapport 

Informeren andere bestuursorganen (ministers, 
CdK en besturen regionale hulpverleningsdiensten). 

Diverse activiteiten door betrokken organisatie. 
Inspectie kan toelichtingen geven. 

Diverse activiteiten door betrokken organisatie. 
Inspectie kan toelichtingen geven. 

Organisatorische voorbereiding publicatie 
rapporten. 

- Betrokken organisatie; 
- Inspectie. 

- 

Informeren bestuurlijk 
verantwoordelijken. 

Informeren bestuurlijk 
verantwoordelijken. 

Verwerken boodschap uit 
de rapporten. 

Voorbereiden reactie op 
openbaar worden ra~ 

Afstemming inhoud 
rapporten; 
Afstemming voorlichting. 

- Na het verificatieproces. Betrokken organisatie; 
Inspectie. 

Inspecties; 
HIBR; 
Voorlichters. 

- Na het verificatieproces. 
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Timing en afstemming van bovenstaande processen (Wie moet op welk moment op welke wijze geïnformeerd worden). 

2c. Behandeling door vakinhoudelijke 
Specialisten. 

1; Bijeenkomst van onderzoekers en 
direct betrokkenen waarin de 
bevindingen worden gepresenteerd. 

4. Diverse activiteiten door betrokken 
organisatie. Inspectie kan 
toelichtingen geven. 

5. Diverse activiteiten door betrokken 
organisatie. inspectie kan 
toelichtingen geven 

6. Organisatorische voorbereiding 
publicatie rapporten. 

2d. Terugkoppeling kritiek aan 
inspecties. 

2b. Behandeling in multidisciplinair 
regkmaal orgaan (ROOS) 

2a. Quick scan door werkgroep van 
de gemeente. Eventueel toelichting 
onderzoekers. 

3a. informeren burgemeester 
Enschede over cruciale elementen uit 
deelrapport 

3b. Informeren andere 
bestuursorganen (ministers. CdK en 
besturen regionale 
hulpverleningsdiensten). 
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Nummer 114 

AGENDA AFSTEMMINSOVERLEG INSPECTIE-ONDERZOEKEN, VRIJDAG 4 AUG 2000 

(11.00 uur, Gemeentehuis Enschede, kamer 71) 

1. Opening 

2. Mededelingen 

3. Vaststelling verslag vorige vergadering 

4. Bespreking dop's Al en RVI 

5. Inspecties en de media 

6. Rondje inspecties m.b.t. voortgang 

7. Vaststelling volgende vergadering 

8. Rondvraag 

9. Sluiting 



Nummer 115 

Overleg inspecties 21.07.00, Gemeentehuis Enschede kamer 71 

Aanwezig: 

0.2.e IBR (voorzitter) 

10.2.e 
10.2.e, 

Lei 
iMH 
IP 

•10.2.e IP 

10.2.- RVI 
10.2.e Nibra 

10,2.e::'. Al 
10.2.e• IBR 

10.2.e: IBR 
10.2.e IBR 
10.2aa IGZ 

IGZ 
10.2.e Al 

0.2.e Al 
10.2.e-  
0.2.0, -t l' 

LCI 
LCI (verslag) 

Vanaf 11.00 uur (agendapunt 5) 

10.2.e 
10.2: 
0.2:tá- 

10.2,tá 

1. Opening en vaststelling agenda 

Politie Twente 

Officier van Justitie, parket Almelo 

Politie Twente 

Politie Twente 

2. Verslag vorige vergadering 

Tekstueel en inhoudelijk geen op- of aanmerkingen. verslag is daarbij vastgesteld. 

3. Hangpunten DOP's en clusters vit vorige vergadering 

• Plan van aanpak Al: Dit plan is afgerond, maar is niet op het juiste adres belandt. Het 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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u  zegt dat de Al geen hoofdonderzoeker is, maar allleen onderzoekt wie erbij is 

geweest. Het IMH richt zich binnen dit cluster op de metingen gedaan door het RIVM. Deze 

metingen worden dan in het format verwerkt dat iedereen hanteert, aldus ,.2. 

9> vraagt of er nog een afstemmingsoverleg noodzakelijk is met betrekking tot de 

metingen: € _•. : stelt dat er binnen dit cluster witte vlekken kunnen ontstaan, 
omdat er een sparink6•tiéstaat tussen de GGD-taken en taken die de gemeente met 

betrekking tot onder andere milieu- en bevolkingszorg heeft. 

geeft aan dat dit met betrekking tot de verschillende metingen ook het geval is, 

avrag is dan wie de opdracht heeft gegeven om de verschillende metingen uit te voeren? e 
Daar het in het beschikbare tijdsbeslag niet mogelijk is om nog tijdens de vergadering een 

definitief besluit te nemen wordt voor cluster 7 afgesproken dat fQ2, nog een rondje 
zal maken langs deze drie inspecties om tot een oplossing te komen. Den moet helder zijn 

wie als hoofdonderzoeker voor het cluster is aan te spreken. 

+ Cluster 10 'Evacuatie en registratie van bewoners' CRIB 

[ ,•w t aver cluster 10 is gesproken met de IP. Het onderwerp vast onder de 

verantwoordelijkheid van de ]BR. De IP levert capaciteit om in het onderzoek te 

participeren. 

zegt dat er ziekenhuizen geen namen doorgeven van de mensen die daar 

worden zijn • e andeld c.q. zijn opgenomen (deelonderzoek 6.6). IGZ zal op dat punt 

concrete vragen stellen 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 vlek die op de 

overzichtslijst van deelprocessen die niet worden onderzocht dient te worden opgenomen. 

+ Concept rapportage aan IBT-i 

 i: 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-1 besluit wel aangeleverd. 

In de bijlage van de brief aan het IBT-1 worden alle verschillende onderzoeksactiviteiten te 

worden gepresenteerd. 

Als besiispunt 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. Reconstructie gebeurtenissen 

'<< t om= heeft een rondje gemaakt langs de verschillende Inspecties. De 

reconstructie 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 wet door één 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 bij J 4 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 verifiëren. Denkbaar 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 één 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. 

• 0.2.e zegt dat er ook aandacht dient te worden besteed aan de validiteit de gegevens. 
Daarbij stelde Ii0.2. 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. M zegt dat daarbij ook een gevaar is voor de reconstructie dat je als 
onderzoeker uitgaa t 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. 

vraagt 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. 

0.2.e . zegt dat de inspecties doen wat ze kunnen. Alles informatie die beschikbaar is kan 

in de deelreconstructie al worden opgenomen onder opmerking dat z.s.m. aanvulling volgt. 

5. Ervaringen met het LCI 

Het algemeen beeld van de vergadering is dat het LCI zijn taak op een goede manier 

uitvoert. 

10.2.e Istelt " 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. 

.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. Ook 1 0;2,e_ signaleert dat het er op lijkt 
dat verschillende verslagen naast elkaar worden gelegd alvorens er tot tekening wordt 
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overgegaan. M .2 e wil op de hoogte gehouden worden van dit soort ontwikkelingen en zal 

actie ondernemen a s 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 

•1 Q, e 1 draagt de leiding van de vergadering over aan 10.2 ee _ 

10.2j stelt dat de volgende punten aan de orde zullen worden gesteld 

1. Eerst zullen er enkele videobeelden van de ramp worden getoond 
2. ',10.2.e jen E-3 zullen de inrichting van het opsporingsonderzoek en de daarbij 

horende risico's voor de Officier van justitie met betrekking tot de rechtszaak 
uiteenzetten. 

3. •. .2.e 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: 

h 0.2,é: Op wat voor manier kunnen we synergie bewerkstelligen tussen de verschillende 
i  
instanties? Wat zijn de (on)mogelijkheden en op wat voor manier kan er informatie en 

deskundigheid worden uitgewisseld? 

10.2,er Er bestaan veel vragen binnen de inspecties, veel van de verhoren van politie 
vormerf een overlap met de onderzoeksvragen van de verschillende inspecties. Door het 

inkijken van de verhoren kan worden vastgesteld of wij nog iets missen. 

1.O..e Bestuursrecht in relatie tot strafrecht? 

10.2.et Hoe zit het met de prioriteitsstelling. Wordt dit door het OM bepaald? Er bestaat een 
spanningsveld tussen een goede rechtszaak en de (meer) algemene leermomenten. Dit 

laatste zou wel eens ondergesneeuwd kunnen raken. 

Ad 1: De videobeelden worden getoond 

Ad 2: Er wordt een overzicht van de structuur van het onderzoek uitgedeeld. 

'10L '10Lë  {; 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. 

De slachtoffers moesten zo snel mogelijk worden geborgen waarbij er zo weinig mogelijk 

sporen moesten worden uitgewist. 
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De eerste nacht werd al duidelijk dat het een complex opsporingsonderzoek zou worden. 

Dit wordt uitgevoerd aan de hand van de 4 O's. (Staan vermeld in de uitgedeelde matrix) 

1. Oorzaak: Wat is er gebeurd? Wat is de aanleiding van de brand? 

2. Ontwikkeling: Hoe heeft de brand zich kunnen ontwikkelen? 

3. Omvang: Hoeveel vuurwerk lag waarop het rampterrein, wat voor vuurwerk was het 

precies? (technisch onderzoek) 

4. Overheid: Welk overheidsoptreden Is van belang voor het opsporingsonderzoek? Is er 

b.v. sprake van een causaal verband tussen het optreden van de gemeente Enschede of 

het bureau Milan en de ramp? 

De vier O's worden onderzocht aan de hand van de invalshoeken: tactisch, technisch, 

financieel economisch en bestuurlijk milieu. Aan de hand van de matrix worden de 

verschillende soorten onderzoek aan de orde gesteld (zie ook de weergegeven matrix). 

3.2,e; Al het onderzochte wordt minutieus vastgelegd. Op schrift, video's en foto's. De 

verdediging zal het verweer voeren op resultaten, daarom zal een audit worden uitgevoerd 

over de werkwijzen en waarheidsvinding. Uitslagen van technisch onderzoek zullen 

waarschijnlijk door de verdediging niet aan de orde worden gesteld, maar wel de 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. 

1 2.é' : Het Om en de. Inspecties hebben er niets aan om tot verschillende resultaten te 

•omen. Een synchronisatie is hier wellicht gewenst. 

W2 ,-•. 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 geïntegreerde 

reconstructie, maar dat geldt ook voor de deelrappoorten van de inspecties, een publicatie 

vóór het eerste onderzoek ter terechtzitting een ernstige beïnvloeding 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 

strafrechtelijke traject. Hierover heeft het OM ook afspraken gemaakt met de COV. 

1,0.2.e ti 
•r zaf orden 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 strafrechtelijk onderzoek, moet worden gehandhaafd. 

In deze afweging speelt tevens de inschatting mee of de inspecties wel konden beschikken 

over voldoende relevante informatie om tot een integrale en allesomvattende reconstructie te 
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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 plan van aanpak van het TOL-team wordt uitgedeeld. Als de inspecties dit hebben 

doorgelezen zullen 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 aantal rechtshulpverzoeken 

uitstaan in het buitenland. 

Ad 3: !10.2, : Na de ramp is het RIK ingesteld om alle informatie te bundelen tot één 
politieregister. Het RIK is een tijdelijk register voor alle niet-opsporingsinformatie, en valt 

onder de Wet Politie Registers. Dat betekent dat er sprake is van een gesloten 

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 RST 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 gesloten verstrekkingsregime. Hierdoor moest overgebrachte info 

naar het RIK voor uitgifte worden ontdaan van privacygevoelige informatie. 

10.2.e 1 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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Nummer 116 

Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding 

Aan : 0..,2.e 
Van :,'_,:,2.@ 
Betreft : reconstructie 

Datum : 04 juli 2000 

Inleiding 

Naar aanleiding van uw verzoek een beeld te geven van de planning van het tot stand komen van de 

reconstructie van de gebeurtenissen in relatie tot het beschikbaar zijn van informatie het volgende. 

Algemeen 

In het plan van aanpak van de gezamenljike inspecties dat op 9 juni jongsleden aan de Tweede Kamer 

s aangeboden staat vermeld dat de gemeenschappelijke reconstructie van de relevante activiteiten en 

gebeurtenissen uiterlijk in de week van 24 juli gereed zal zijn. 

Voor het opstellen van een dergelijke reconstructie zijn een aantal gegevens noodzakelijk, te weten: 

1. Transcriptie van het mobilofoon- en telefoonverkeer van de hulpverleningsdiensten. Hierin is per 

tijdseenheid veel belangrijke gebeurtenissen aangegeven; 

2. Vastgestelde verslagen van vraaggesprekken met direct betrokkenen; 

3. Foto- en video-opnamen van de eerste uren; 

4. Objectgegevens in de vorm van kaartmateriaal, bouw- en milieuvergunningen en dergelijke. 

Ad 1 transcilptie banden 

Op 19 mei is in een gesprek in Almelo van het plv. HIER en de Officier van Justitie in, .e gesproken 

over het belang van de banden van het mobliofoon- en telefoonverkeer voor de inspectie-onderzoeken. 

In een brief van 14 juni heeft de Hoofdinspecteur Brandweerzorg en Rampenbestrijding de hoofdofficier 

van Justitie verzocht de banden, vooruitlopend op formele vaststelling van de 

-samenwerkingsovereenkomst, vrij te geven. Op 22 juni heeft het Logistiek Centrum Inspecties (LCQ het 

Ramp Informatie Knooppunt (RIK) verzocht de banden ter beschikking te stellen. In de tussenliggende 

periode is verschillende keren telefonisch verzocht om over de banden te kunnen beschikken. 

Inmiddels heeft het LCI een transcriptie ontvangen van het mobilofoon- en telefoonverkeer van de 

regionale politie. Deze is onmiddellijk ter hand gesteld van de Inspectie voor de politie te behoeve van 

hun onderzoek. Op 28 juni heeft het LCI een copie (op CD) ontvangen van de band van het mobilofoon-

en telefoonverkeer van de brandweer. Afspelen hiervan vereist speciale programmatuur. In het 

afgelopen weekend Is van het eerste half uur van deze band een transcriptie gemaakt. De band van het 

mobilofoon- en telefoonverkeer van de Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) is nog steeds niet 

beschikbaar. Op 26 juni werd door het OM via het RIK meegedeeld dat eerst nog zou wonden nagegaan 

of de CPA-band aan opsporing gerelateerde informatie bevat. Overigens is het niet zeker of het 

(technisch) mogelijk is om een copie van de band te maken. Als dat wel lukt zal een copie ter 

beschikking van het LCI worden gesteld. Verder werd meegedeeld dat geen van de originele banden 

vooralsnog zullen worden vrijgegeven. 



Ad Z vastgestelde verslagen van vraaggesprekken 

De basis voor de reconstructie wan het optreden van de hulpverteningsdiensten zijn de transcripties van 

het mobilofoon- en telefoonverkeer, en het video- en fotomateriaal. De interviews met de betrokkenen 

vullen die gegevens aan. Omdat de mobilofoon- en telefoonbanden en het foto- en videomateriaal zo 

langdurig niet beschikbaar zijn is inmiddels toch met de vraaggesprekken begonnen. In het 

onderzoekscluster'Brandweeroptreden tot e;q)losie' zijn een twintigtal betrokkenen gehoord. Momenteel 

worden de uitgewerkte verslagen voorgelegd aan betrokkenen ter verificatie. Om betrouwbare 

informatie te bieden voor de reconstructie dienen deze verslagen te worden vergeleken met de 

processen-verhaal die de politie heeft opgemaakt van de verhoren met dezelfde personen. Deze 

processen-verbaal zijn echter (nog) niet beschikbaar. De betrokkenen moet eerst schriftelijk de vraag 

worden voorgelegd of men geen bezwaar maakt tegen het overdragen van Informatie. 

Voor een aantal andere clusters zijn de vraaggesprekken in volle gang, 

Ad 3. toto- en video-opnamen 

Het OM heeft ook beslag gelegd op dit materiaal. Het is voor de inspectieonderzoeken (nog) niet 

beschikbaar 

Ad 4. Objectgegevens 

De vijf kemdossiers van de gemeente met onder andere gegevens van de bouw- en milieuvergunning 

zijn in beslag genomen door het OM en niet beschikbaar voor de inspectieonderzoeken. 

Stand wan zaken onderzoeken 

Uit gesprekken met de onderzoeksleiders is het volgende gebleken. 

IMH/IRCMVH en RVI 

Het onderzoek betreft voornamelijk een dossieronderzoek van de bij de Inspecties bekende gegevens. 

Dit onderzoek van de feiten wordt volgende week afgerond. 

IBR 

De IBR onderzoekt: drie onderwerpen_ 

a. brandweeroptreden tot fatale e)plosie; 

b. rampbestrgdiing (algemene coordinatie); 

c. bevolkingszorg. 

Ad a 

De interviews met betrokkenen zijn grotendeels afgerond. De transcriptie van de mobilofoon- en 

telefoontiden van de regionale brandweer zijn pas beschikbaar. De urne versie van de recom;kuctie 

zal over drie weken klaar zijn. Daarna volgt nog een traject om de gegevens door de betrokken 

organisatiesite laten verifiëren. 

Bij eventuele tegenstrijdigheden zijn vervolggesprekken met betrokkenen nodig. 

Adbenc 



Deze week zijn de eerste interviews met betrokkenen. De geluidsbanden zijn beschikbaar maar moeten 

nog verder worden uitgewerkt. Men is bezig met het (omvangrijke) informatiemateriaal te verzamelen. 

De vakantietijd heeft invloed op de planning van vraaggesprekken. Vooreen deel zullen die daardoor 

later plaatsvinden. 

De ruwe reconstructie is eind augustus klaar. 

IGZ 

IGZ heeft nog niet de beschikking over de mobilofoon- en telefoonbanden. Er zijn capaciteitsproblemen 

die gezien de specifieke deskundigheid alleen intern kunnen worden opgelost. De planning om de 

reconstructie op 24 juli af te hebben is absoluut onhaalbaar. Men wil zich niet uitspreken over een 

datum die dan wel haalbaar is, zeker niet zolang de primaire informatie niet beschikbaar is. 

Al 

De Al neemt deel aan de interviews van de IBR. Na afronding van deze interviews heeft de Al nog circa 

twee weken om een eerste versie van een reconstructie te produceren. 

De IP heeft de beschikking over het grootste deel van de benodigde informatie om de reconstructie te 

kunnen opstellen. De bestaande (concept)vragenlijsten worden thans geactualiseerd op basis van de 

nu wel beschikbare informatie uit de politiebanden. 

Afronding reconstructie 

De reconstructies van de verschillende inspecties moeten wonden samengevoegd onder 

verantwoordelijkheid van de [BR. Aan de voorbereiding hiervoor wordt in het periodiek overleg van 

onderzoekscoórdinatoren aandacht besteed. Voor het'stapelbaar' maken van de informatie is 

overeengekomen van hetzelfde format gebruik te maken. 

Van een gevalideerde door alle betrokken partijen gedragen reconstructie kan pas sprake zijn als alle 

informatie beschikbaar is en gebruikt. Het (nog) niet kunnen beschikken over alle informatie zal 

onvermijdelijk leiden tot een latere afronding van de geïntegreerde reconstructie dan oorspronkelijk 

gepland. Komt er na 'publicatie' van de reconstructie informatie beschikbaar dat een ander licht géeft op 

bepaalde onderdelen van de reconstructie wordt de geloofwaardigheid van het geheel in gevaar. 
Het OM is ook bezig met het opstellen van een reconstructie van de gebeurtenissen. Voordat de 

reconstructie van de inspecties naar buiten kan (naar de commissie onderzoek vuurwerkramp) moet hij 

vergeleken worden met de reconstructie van het OM. Gezien de ervaringen met het W tot nu toe kan 
deze vergelijking problemen opleveren.omdat dan echt, bij- het Of*n de ~.wadi gekeken. 

In de het voortgangsbericht aan de Tweede Kamer van 26 juni wordt reeds melding gietnaakt van 

vertraging van de onderzoekswerkzaamheden. Uitstel van de opleveringstermijn van de reconstructie 

met tenminste enkele weken ligt voor de hand. 

Een belangrijke factor is het trage beschikbaar komen van inform~ van het OM. Een voorbeeld 

hiervan is het niet beschikbaar wlilen stellen van de vijf kemdossiers van de gemeente Enschede. Ook 

de commissie onderzoek vuurwerkramp wordt direct en Indirect getroffen door de opstelling van het 



OM. Wellicht heeft het zin de voorzitter van de commissie te vragen zijn invloed aan te wenden àg de 

hoofdofficier van justitie teneinde de opstelling van het OM te wijzigen. 



Nummer 117 

OVERZICHT ONDERZOEKSACTMTEITEN 17•~v Nr.Clusteromschrijving 

hoofdonderzoekemeven 

onderzoekerOprocessen 

(zie bijlage)❑DOP t.b.v. 

reconstrucheOopmerkingen0131 OPro-actie en Preventie 

GIMHARODISR en RVIG1 .1-1.4Oja0O020Preparatie (plannen, deskundigheid personeel, 

oefenen bestrijding van relevante ramptypen)OIBR (Nibra)OIBR (TT)AGZ 

IPIAI02.1 en 2.2❑samen met 

5 en 12❑0030Bestdjding initiele brand incl. directe aanleiding 

en nazorg ingezet brandweerpersonee101BR (TT)oAl 

IGZAPD3.0Oja00134❑Alarmering, coordinatie, informatievoorziening en 
verbindingen op alle niveausOlBR (DZ)DAI 

IGZAPD7.1.7.40ja(D0❑57Redding, brandbestrijding en coordinatie op 

rampterrein incl. CoRT, logistiek en bï}stand0lBR (Ni)ra)OIGZ en IPo3.1 3.6 

7.5 7.60zie 2D006oGeneeskundige hulpverleningsketen 

OIGZOO4.1 4.30samen met 

14000713Voorkomen besmetting❑7003.2-3.5 

4.4004.4 niet; overleg AhlGZ en IMHOG80Openbare orde en strafrechtelijk onderzoek01P0O5.1 
5:2Osamen met 

9, 10 en 130D0911Bereikbaarheid en afzetting rampterrein 

DIPOIBR (Nibra)05.3-5.5Dzie 8oDo10oEvacuatie en registratie bewoners rampterrein 

OIP13D5.613zie 806.5 niet; overleg IP en IBROD110Voorlichting aan bevolking op alle niveausolBR 

(Ríjnconsult)D13 
6.1 Oja❑0012oWaarschuwenbevolking, opvang en verzorgingOlBR (Nibra) 

DIGZ en IP06.2-6.40zie 2❑O❑1311Overledenenzorg (identificatie, opbaren enz.) 

❑IP❑05.70zie 806.6 niet00140Geestel jke gezondheidszorg incl. traumapreventie 

❑IGUIG4.2 8.1 pzie 600015❑Schadebehandeling 

DIER❑136.7 8.20nee06.7 en 8.2 niet❑❑ 
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OVERZICHT ONDERZOEKSACTIVITEITEN 17-juWOv Nr.Ctusteromschrijving 

hoofdonderzoekemeven 

onderzoeker❑processen 

(zie bijlage)ODOP t.b.v. 

reconstructie❑opmerWngenD01 uPro-actie en Preventie 

0IMHAROOtBR en RVI❑1.1-1.40ja00020Preparatie (plannen, deskundigheid personeel, 

oefenen bestrijding van relevante ramptypen)DIBR (Nbira)GIBR (TT)AGZ 

IP/AID2.1 en 22❑samen met 

5 en 120D030BestriJding initiele brand incl. directe aanleiding 

en nazorg ingezet brandweerpersoneel❑IBR (TT)OAI 

IGZ IP03.00jaOQD4❑Alarmering, coordinatie, informatievoorziening en 

verbindingen op alle niveausolBR (DZ)DAI 

IGZAPD7.1-7.40ja00D50Redding, brandbestrijding en coordinatie op 

rampterrein incl. CoRT, logistiek en bijstand❑IBR (Níbra)CIIGZ en IP03.1 3.6 

7.5 7.6❑zie 2DOí760Geneeskundige hulpverleningsketen 

DIGZ004.1 4.3❑samen met 

1400❑7❑Voorkomen besmetting❑?❑03.2-3.5 

4.40❑4.4 niet; overleg AUIGZ en IMHOD8❑Openbare orde en strafrechtelijk onderzoek01P0❑5.1 

52❑samen met 

9, 10 en 130(10908ereikbaarheid en afzetting rampterrein 

DIP❑IBR (Nibra)D5.3-5.5❑zie 80O0100Evacuatie en registratie bewoners rampterrein 

DIPD❑5.6CIzie 806.5 niet overleg IP en IBR❑011❑Voorlichting aan bevolking op alle niveaus❑IBR 

(Rijnconwb)00 

6.1 ❑ja❑❑012❑Waarschuwen bevolking, opvang en verzofging018R (Nibra) 

OIGZ en IP06.2-6.40zie 2❑O❑13❑Overledenenzorg {identiflcate, opbaren enz.) 

DIP❑D5.7❑zie 806.6 niet00140Geestefijke gezondheidszorg Incl. traumapreventie 

❑IGZOD4.2 8.1 Dzie 6D0❑15DSchadebehandeftng 

❑IBROD6.7 8.2Dnee❑6.7 en 8.2 nietOD 



Nummer 119 

AGENDA AFSTEMMINGSOVERLEG INSPECTIE-ONDERZOEKEN OP VRIJDAG 21 JULI 2000 

(10.00 UUR KAMER 71 STADHUIS ENSCHEDE) 

OPENING EN VASTSTELLING AGENDA 

VERSLAG VORIGE VERGADERING (toegezonden 14107100) 

HANGPUNTEN DOP'S EN CLUSTERS UIT VORIGE VERGADERING 

Plan van aanpak Al 

Plan van aanpak RVI 
Overzicht onderzoeksactàriteiten (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' CRIS 

Concept rapportage aan IBT-1(wordt nagezonden of uitgedeeld) 

RECONSTRUCTIE GEBEURTENISSEN 

(stand van zaken, rondje langs de velden) 

ERVARINGEN MET HET LCI 

(gaat het goed, wat kan beter?) 

AANPAK VAN HET JUSTITIEEL ONDERZOEK (vanaf 11.00 uur) 
(toelichting door 7.0.2,&, . 2.e Officier van Justitie, .0-.2.e S, hoofd Jushéle Bedrijfsvoering en 
0, 2,Q leider onderzoek, beiden Pofrtie Twente) 

RONDVRAAG 



Nummer 120 

AESTIEMMINGSOVERLEG 21-7-2000 

C mpmkspunten inrichting pezamentiike rawortat e 

Ten aanzien van de wijze van rapporteren over de gezamenlijke reconstructie, rijn dc volgende punten aan de 

orde: 

1. Rapporteren %mIgens "format 1 O.Z.er'- 

2. Iedere inspectie is en blijft volledig verantwoordelijk voor het gerapporteerde. 

3. Omtrent de validiteit %-in gehanteerde gegevens ware het goed om nadere afspraken te maken (b.v. 

minimaal 2 bronnen). 

4, De rapportages van de onderscheiden inspecties worden deel- reconstructies genoemd. Deze deel-
reconstructies worden op een overzichtelijke wijze in een totaalreconstructie verwerkt. De 

totaalreconstructie moet voldoen aan de volgende voorwaarden: 

de feitelijkheden moeten "overeind" blijven, maar worden beperkt tot hoofdlaken en belangrijke. 

dan wel significante 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 preparatie worden geclusterd naar hoofdthema's, zoals 

bestemmingsplan, bouwvergunning, milieuverguruvng, ctc.; 
de totaalreconstructie wordt voorafgaand aan vaststelling voor akkoord voorgelegd aan alle 

inspecties; 
de deel- reconstructies worden onverkort als bijlagen aan de totaalreconstructie toegevoegd. 

S. Momemed ic niet te overrien welke administratieve problematiek aan de aanpak is verbonden. 

Graag uw mening over deze mogelijke werkwijze. 

E? , 18-7-2000 



.Nu 
Voortgangsbesprekingen reconstructie / juli 2000 l 110.2.e J / Inspectie Brandweerzorg en 
Rampenbestrijding  
Voortpanesbesprekineen reconstructie vuurwerkramp Enschede 

Kort verslas; (voor agenda gesprekspunten en doelstelling: zie bijlage) 

INSPECTIE VOOR DE POLITIE 

11-7-2000 te 14.00 in Den Haag bespreking met j1 0.2:e 2.e en4{3,2.e } 

Reconstructie naar verwachting afgerond 31-7-2000; o.v.v. uitvoering interviews; 
Rapporteren aan de hand van items deelplannen lijkt goed werkbaar; neveneffect is dat de methodiek 
tevens kan worden gebruikt als checklist bij interviews en bij het opstellen van onderzoeksvragen; 
Wellicht kan rapportage zodanig geschieden dat codering van de deelplannen wordt verwerkt in de 

rapportage; op deze manier kan zowel chronologisch als item-gericht worden gewerkt; 
Belangrijke items die in de deelplannen worden genoemd, naar niet in de reconstructie naar voren komen 

kunnen op enigerlei wijze als "open vraag" in de rapportage worden verwerkt; 
Eventuele "niet organisade-eigen" punten die in de reconstructie naar vroren komen kunnen worden 

"geparkeerd" bij een "proces-eigenaar". 

40,2. e, zal nam~ of voorgelegde deelplannen volledig overeenstemmen met Rampenplan 
Enschede 

INSPECTIE mm EUHYGIÉNE / RUIMTELIJKE ORDENING l VOLKSHUISVESTING  

zie KA, 3 juli 2000: Inspectie Milieuhyg Cne draagt zorg voor één geLtmenlijke reconstructie van de 3 

inspecties t.b.v. de eigen rapportages t.b.v. analyse en beoordeling; 

12-7-2000 te 11.00 uur in Arnhem bespreking met 1, 0-2e en•0.2.e 

1MH ziet accent vooral liggen op pro- actieve en preventieve aspecten; de aangeboden format kan worden 

benut; ziet voordeel van clustermatige aanpak (b.v. bestemmingsplannen, bouwvergunningen, 

milieuvergunningen, etc.); 
Zal in een interne discussie beoordelen of het gebruik van deelplannen handig is; mogelijk wordt de opzet 

benut om "witte plekken" op te sporen; 
Ziet vooralsnog geen directe betrokkenheid bij processen "meting 'en " ontsmetting ', maar zal mede aan dc 
hand van de deelplanbenadering e.e.a. natrekken; zal over deze zaken overleg voeren met Al en IGZ; 

Dc tijdplanning zal 12-7 n. m. na extern overleg mogelijk worden uitgewerkt; 
Omdat voel dossiers nog in handen zijn van OM , zijn interviews niet mogelijk. Tevens kunnen betreffende 

dossiers niet worden doorgelezen. Daarnaast zijn er nog vraagtekens omtrent de aanwezigheid en 
beschikbaarheid van werkdossiers van behandelend ambtenaren. 

INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG 

17-7-2000 te 10.30 uur in Arnhem bespreking met 1;03 2'.e cn'i'0. 2. e_ 

Deelplanbenadering wordt gekenschetst als dankbaar hulpmiddel voor de reconstructie; 
in week 29 en mogelijk week 30 worden de CPA-banden van 2 CPA's beluisterd en uitgewerkt; 

- Een deel van de gegevens valt onder medisch geheim en zal in de rapportage overeenkomstig moeten 

worden behandeld; 
- Het dossieronderzoek zal forse tijdsinspanning vergen; documentatie is nog niet volledig; 

- in „4=k 30 zal Plan van Aanpak en tijdpad nader worden uitgewerkt; 
Interviews kunnen nog niet alle worden gerealiseerd, omdat sommige betrokkenen nog ziek. zijnen 

sommigen i.v.m. vakantieverlof niet beschikbaar zijn; 



Voortgangsbesprekingen reconstructie / juli 2000 l ..., 

Rampenbestrijding 

I Inspectie Brandweerzorg en 

Het onderzoek an sich loopt voorspoedig ; de tijdsdruk is problematisch; 
- In interviews met ambulancepersoneel tal bel aspel "eigen veiligheid warden meegenomenl 

hieromtrent tal contact worden opgenomen met Arbeidsinspectie: 

ARBEIDSINSPECTIE 

17-7-2000 te 12.00 uur in Arnhem bespreking met 10,2.e 

 I en collega's 
•-,10.2.e } 10.2.e 

Aan de hand van deelplanbenadering informatie uitgewisseld over relatie Arbeidsveiligheid q 

rampenbestrijding; 
Deelplanbenadering geeft meer inzicht in structuur t.a.v. verantwoordelijkheden 1 betrokkenheid ingezette 

hulpverleners; t.a.v. de diepgang van alle aspecten vindt nog discussie plaats; 
Er bestaat nog onduidelijkheid over de status van gebruikte richtlijnen, handboeken, c.a.; 
Al "loopt in intervieasessies samen op" met Inspectie Brandweerzorg; 
T.a.v. processen "meten" en "onLmretten" Zal overleg plaatsvinden met IMH en IGZ; 
T.a v. interviews IGZ met ambulancepersoneel zal contact tot stand komen over vragen "eigen 
veiligheid"; 
Planning??? 

INSPECTIE BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING 

18-7-2000 te 10,00 uur in iaen Haag overleg mei 10,2'.e en 1,0.2.e 

- via[1ó Q, op 10-7 vernomen dat  i.v.m. vakantie afiverig zijn; vooralsnog 

beginnen za niet 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 wordt ais nuttig beschouwd t.a v. de bniikbctarheid. de validiteit van gegevens 

vraagt bijzondere aandacht. 

RLJKS V ERKEERSIN S PECTIE 

- Contactpersonen zijn;1 G.2.e - , piv. directeur (1.0,2.e 
-morlichter 

en 10.2.e 

10-7 gesproken mel;1-0.2.e . rapportage is nagenoeg geram 
18-7 telefonisch gespiek met;10.2;e - ; het bijwonen van de vergaderingen van de afstemmingsgroep 
vergt voor haar dermate veel jd;t -dat zij, gelet op de beperkte betrokkenheid met het repressieve 
rampgebeuren liever niet komt. Zij overweegt om 20-7 aanwezig te zijn. 
Zij heeft 2 rapporten ontvangen en bestudeert die momenteel; 
10.2. e ! LCl verzoeken om forma! en andere ontbrekende gegevens toe te zenden. 1 

2 



Voortgangsbesprekingen reconstructie / juli 2000110 „2 e' 
Rampenbestrijding 1 

/ Inspectie Brandweerzorg en 

1. 

2. 

3. 

4. 

S. 

Stand van zaken reconstructie 

opdracht als hoofdonderzoeker 
opdracht als nevenonderzoeker 

Inventarisatie knelpunten 

interviews 
aanlevering gegevens pro-actie, preventie, preparatie 
aanlevering gegevens repressie, nazorg 
verwerking gegevens pro-actie, preventie, preparatie 
verwerking gegevens repressie, nazorg 
menskracht 
procedures 

Rapportage reconstructie (zie bijlage 2) 

werkwijze pro-actie, preventie, preparatie 
werkwijze repressie, nazorg 

Planning 1 realisatie 

ar,rl:acE 1 

,Doelstelling bespreking:  

Omstandigheid: 

a, samenwerking reconstructie is nieuwfenomeen, ►+naarmee opdrachtgever / coordinator geen ervaring 
heejl; 

b. ' taak IBZ beperkt zich tot afstemming gezamenlijke reconstructie; derhalve geen inhoudelijke toetsing; 

c., er zijn geen uitgangspunten bepaald voor rapportage gezamenlijke reconstructie; 

d. om gezamenlijke rapportage "body" te geven is het wenselijk om een toetsingskader te ontw+ikkelen, dat 
enerzijds niet bindend is, anderzijds niet beperkend mag zijn, maar tenminste bijdraagt tol consistente en 
transparante presentatie en goede leesbaarheid. 

Doelstelling: 

1. Wenselijkheid eenduidige aanpak qua redactie en diepgang; 
2. Verkrijgen van inzicht tijdpad reconstructie en te veevachten problemen; 
3. Afspraken over werkti jze pro-actie, preventie, preparatie enerzijds en repressie, nazorg anderzijds. 

3 



Voortgangsbesprekingen reconstructie / juli 20001 
Rampenbestrijding 

1 0.2.e Inspectie Brand~rzorg en. 

BLILACE 2 

Toetsingelementen t.b.v. eenduidige .eezamenliike, reconstructie (repressie / nazorg) 

Het analyseren van de uit het besluitvormingsproces afkomstige informatie 

Het opstellen van een plan voor de  bestrijding 

Het bekend stellen van het inzetplan 

Het beschikbaar krijgen van personeel en middelen 

Het inzetten 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, de bevolking en andere belanghebbenden 

Voortgangsbewaking van de Aznetactie... 

Nazorgadiviteiten 

Toetsingelementen t.b.v. eenduidige x zamealiike. reconstructie (pro-actie I preventie / oreparatiel 

Ontwerpplan 

Adviesronde 

Voorbereidend besluit 

Inspraak / inzage 

Vaststelling 

Bezwaren 

4 



„2.e / Inspectie Brandweerzorg EN 
-1  

Voortgangsbesprekingen reconstructie / juli 2000 / 
Rampenbestrijding 

Handhaving 

5 
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AGENDA AFSTEMMINGSOVERLEG INSPECTIE-ONDERZOEKEN OP VRIJDAG 7 JULI 2000 

(10.00 UUR KAMER 81 STADHUIS ENSCHEDE) 

1 OPENING EN VASTSTELLING AGENDA 

2. BESPREKING VERSLAG VORIGE VERGADERING (TOEGEZONDEN ZIE BULLETIN 5) 

3. 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 _ 

i. ta. -4 á.é  
— t cz C e---je- 41 11 41. 0 

NI e r&,J•.•• p, 4. BESPREKING INGEZONDEN PLANNEN VAN AANPAK 

( per attachment bijgevoegd voor zover al binnen, nagekomen plannen worden voor zover 

mogelijk separaat toegezonden). 

Bespreekpunten: 

eventuele aanvulling van de 16 dusters 

vaststelling gewijzigd format voor de reconstructie (zie mail .} 0.2.ei) 

globale vergelijking en vaststelling of `witte plekken' voldoende helder zijn aangegeven 

5. BEVEILIGING E-MAILVERKEER 

6. RONDVRAAG 

2 4 q,• It w•• 



Nummer 123 

Logistiek Centrum Inspecties 

Aan : onderzoekscoórdinatoren inspecties 

Van : LCI 

Betreft : stukken nummering 

Datum : 05 juli 2000 

In de vergadering van 23 juni jongstleden is afgesproken dat in het format dat zal worden gebruikt 

voorde gegevens van de reconstructie een kolom voor een nummer voor de bronvermelding zal 

worden opgenomen. Het ligt voor de hand om hiervoor zoveel mogelijk het LCI nummer te hanteren. 

Er zijn echter omvangrijke bestanden die zich niet lenen voor opname in het LCI-bestand. Bijvoorbeeld 

het documentatiebestand van de brandweer dat nu reeds meer dan duizend items bevat (inclusief 

bedankbrieven e.d.). Ook Rijnconsutt is bezig een bestand van voorlichtingsdocumenten aan te 

leggen dat omvangrijk is (inclusief krantenartikelen). 

Er zijn nu dus al drie verschillende bestanden. 

De vermelding in de reconstructie van de bron kan dus op verschillende wijzen geschieden 

LCI bestand LCI nummer 

Brandweerbestand ld nummer 

Rijnconsult nog nader te bepalen 

Voorwaarde hierbij is wel dat er bij het LCI een lijst aanwezig is van de in de bestanden aanwezige 

informatie waaruit blijkt wat die informatie globaal inhoudt. 
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LOGISTIEK CENTRUM INSPECTIES 

1 24 

0 

• 

Bulletin 5 Bijlage 1 

Concept verslag Afstemmingsoverieg inspectieonderzoeken vuurwerkramp 
Vrijdag 24 juni 2000, Gemeentehuis Enschede 

Aanwezig: 

O.2.e 
0.2.e 

•1.0.2.e. 
10.2.e: 
•0.2.e 
10.2.e 
40.2.e, 
10.2.e 
1,0.2.e 
J•1O.2.e 
1,00--.2'.e . 2'. e . 
0.2. e 

1. Opening 

LCI 

LCI 

Al 

IP 

IP 

IBR 

IBR 

IBR 

IBR 

IMH 

IGZ 

IGZ 

LCI 

opent de vergadering. [10.2..e neemt de taak over van 10.2.e  en 10.2.e , 

versterkt het IBR en ondersteunt het werk van ;10.2. e bij het opstellen van de 
reconstructie van de gebeurtenissen. Hiema stelt Iedereen zich voor. 

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 •,:.0.2,e. 
agenda. 

(clustering hoofdprocessen) wordt toegevoegd aan de 

Z Verslag van de bijeenkomst van 8 juni 2000-08-28 

Pag 2, derde alinea " Tevens Is afgesproken dat het OM en politie de Inspecties inzicht 
zullen geven In de reconst wde 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 beschilddng worden gesteld." Zodra dit beschikbaar komt zal het middels een 
Bulletin naar de verschillende inspecties worden gestuurd. 



• 

• 

•• Pag 4 " De geïnterviewde ken vragen om een bandopname van het gesprek te 
maken... „ 

De band wordt gemaakt voor de interviewer en is niet bedoeld om de geïnterviewde 

achteraf een check op het verslag te kunnen laten uitvoeren. 

11 0.2.e Tekst wordt aangepast. 

Voor het overige geen op- of aanmerkingen. 

3. Stand van zaken onderzoek 

 D.• . •„ De stand van zaken zal worden onderverdeeld in: 
a. Afgelopen dagen 

b. Opstart LCI 

c. Rondje inspecties 

Ad a Ontwikkelingen van de afgelopen dagen: 

De op grond van de wet op de Politieregisters vereiste beschikkingen van de minister van 

BZK 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: 

• 0,2 .•-  ' De formele belemmeringen om informatie van politie en OM te krijgen zijn dus 

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 vrij 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~ ingevoerd die op 14 kenmerken is 

te bevragen. Het LCI kan over deze (grote hoeveelheid) informatie beschikken. Alleen mag 
nog niet op het kenmerk'opspodng' 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 

gemàakt 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 snel mogelijk ter beschikking te krijgen. 



Het is volgens 1 0,2.e niet bekend of de CPA-banden inderdaad naar Israël zouden 
moeten om te worden uitgeluisterd. In het verleden waren, in leder 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 

,10.2.e - 1 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 plaatswinden bij het OM. Als de te interviewen persoon al gehoord 

is en er al een proces verbaal bestaat en tevens ter beschikking komt, hoeft er misschien 
geen interview meer plaats te vinden. 

10.2.e- s • 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. 

d 

0.2.e,'Bij de gemeente Enschede zijn ook verschillende verzoeken om 

(brandweer)informatie te leveren uitgezet. Een deel daarvan 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 beschilddng 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 ais kluis. 

.2.é olgende week zal_ er een eerste overzicht van de op het LCI beschikbare stukken 
zijn. 

10.2.e 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) 

10.2.e - De beschreven deelprocessen in het van plan van aanpak zijn door de IBR 
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. 
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Bij de indeling in verschillende clusters is gebruik gemaakt van Hoofdstuk 6: Bestrijding van 
grootschalige incidenten; algemene en brandweeraspecten (uit; 'Bestrijding van 
grootschalige incidenten', een publicatie van het NIBRA. Dit document zal 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 
deze clustering aan 1 maakt een onderzoeksplan op basis van deze dusters 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 door10.2.e - en I0-. 2áe-, . • ..•. 

Cluster 5 wordt door het NIBRA gedaan. Cluster 11 Is uitbesteed aan Rijnconsuit. Cluster 16 
loopt nog niet echt, daarvoor wil het IBR de Rekenkamer Inschakelen. Voor duster 2 en 4 is 

er een onderzoeksplan, aan het plan voor duster 11 wordt gewerkt en voor cluster 12 komt 
er een plan van het NIBRA. Cluster 2 wordt gewijzigd door het NIBRA. 

Na enige discussie stelt,  0.2.e vast dat het voorstel om uit te gaan van de 16 clusters en 
onderzoeksplannen per cluster te maken, steun krijgt. 

`O wijst er op dat de onderzoeksplannen niet alle terreinen zullen dekken die In de 
clustering worden aangegeven. 

•0.2,el geeft aan dat in dat geval het ongerzoeJcsplan duidelijk moet maken waarom niet 
alles wordt onderzocht. bt• cWZ r l( 

De Commissie vuurwerkvamp heeft aangegeven dat zij zelfstandig dat deel zal 
oppakken wat niet door de inspecties wordt gedaan. 

11 G  ZeAfgesproken wordt dat op de volgende vergadering dit onderwerp opnieuw aan de 

orde komt waarbij de betrokken Inspecties de clusters op juistheid hebben gecheckt. Het 
kan zeker zo zijn dat de nevenonderzoekers nog niet compleet Jn 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. 

•T.2- jWanneer 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 dezelfde bevoegdheden. 

IOZ 

10,ë ' j geeft de stand van zaken aan. De IQZ 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 IQZ aan betrok kenen voor wil leggen. Hierbij zal het alleen gaten om 
sleutelfiguren. 



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 hulpdFenfsten brj éíaartá 

0 

4 

IMH 

8 geeft aan dat de IMH onderzoek doet naar planologische aspecten, waaronder de 
bouwvergunning die onderzocht wordt op de relatie 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 plaatsgevonden op basis van 

schriftelijk materiaal, dit is nog niet afgerond. In de analyse bevinden zich nog gaten. Een 

voorlopige 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 toeziet c.a. Met 

betrekking tot S.E. Firewordks te Enschede' voor de Inspecties beschikbaar. 

rl informeert naar betrokkenheid in de vergunningverlening c.q. toezicht van de 
milieuafdeling van de politie? 

Volgens 110.2. e Is sprake van een zeer zijdelingse betrokkenheid. 

ISR (Onderzoek Brandweer)  

1'1-2-9 Samen met 110.2.. e en 10.2. e , , zijn er inmiddels 20 mannen 

geïnterviewd. 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 duidelijk 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 plaatsgevonden. De brandweer heeft 

niet via de meldkamer om ambulances gevraagd. De verschillende diensten hebben elkaar 
niet of nauwelijks gezien tijdens dat eerste half uur. 

IP 

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. 

-ó. 2:e 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 staal. 



De Al probeert zoveel mogelijk 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 aandacht. Daarbij komt ook 
het aspect gevaarlijke stoffen. 10-,2. e houdt zich ook bezig met de Arbo-zorg van 
de hulpverleners in het bijzonder brandweer, politie en geneeskundig personeel. Wanneer 
andere inspecties willen 'meeliften', kan met 110.2.e J contact worden opgenomen  
waar het gaat om gezondheidszorg, hij is ook coórdinator binnen de Al. j10.2 • e  
is contactpersoon met betrekking tot de Brandweer. 
(inmiddels Is door het LCl een bulletin no. 4 met dit verzoek rondgestuurd). 

4. Reconstructie van gebeurtenissen vuurwerkramp 

geeft aan dat het hoofd Inspectie Brandweerzorg hem heeft gevraagd de verschillende 
reconstructies van de Inspecties samen te voegen tot één grote integrale reconstructie. 
Hiervoor is het noodzakelijk dat de reconstructies van de verschillende inspecties qua 
diepgang en structuur zoveel mogelijk op elkaar lijken. In Bijlage 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 volle 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 voorai sluitende afspraken te maken, de onderwerpen zijn te divers.10.2 •e 
zal hierbij fungeren als intermediair. Middels contacten met de betrokken Inspecties zal hij 
zoveel mogelijk zorgen voor het zo vergelijkbaar mogelijke deelreconstructies. 

10.22 vraagt of die verschillende deelreconstructies niet opgenomen kunnen worden als 
bijlagen. 

rfl De opdracht van de Commissie houdt in dat er één rapport moet komen van de totale 
reconstructie. De rapporten worden naast elkaar gelegd en moeten naadloos óp elkaar 
aansluiten. Door de verschillende delen naast elkaar te leggen, kom je achter dingen waar je 
anders niet achter zou zijn gekomen. 

•I - Het gaat om een feiten relaas, daarin mogen zich geen discrepanties bevinden. 
De deelreconstructies blijven natuurlijk deel uitmaken van de afzonderlijke - . 
Inspectierapporten. 

stelt dat het moet gaan om feitelijkheden, een analyse van de gebeurtenissen maakt 
r - '' geen deel uitvan reconstructiee , dioet m Immers waardevri1 ' zijn. De analyses vinden een 

jplaats 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 u de interviews worden bijvoorbeeld cursief afgedrukt, Bij 



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 geheel. 

Het zal een taak van de Commissie Vuurwerkramp zijn om een integrale analyse te maken. 

y 0, 2. Aan het schema zoals dat wordt weergegeven op bijlage zou nog een categorie 

ipersonen/iunchonaris' moeten worden toegevoegd. Dit om te bepalen over wie het gaat 

i Ook dit soort zaken kunnen overiegd worden met  ̀0.2,e i. 

S. Brainstormsesele over taak on werkwijze LCI 

'In,e  _. _ bespreekt de vóór 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 willen 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 gemaaid. Een wachtwoord op het 
verstuurde document zou misschien een tussenoplossing kunnen vormen. Een 

Professioneel versieutelingsystéem (encryptie) levert veel praktische problemen op. 

,1`02.  d, zal de opties: 

'i . alleen fysiek aanleveren van de floppys met Interviewversiagen; 

2. het gebruik van e-mail onder gelijktijdig gebruik van een wachtwoord dat aan het 
document wordt gehangen, 

voorleggen aan heLIBIL, 

Taak en werkwijze van het LCI zuilen 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. 

B6. Werkplanning 

10.2 e De volgende afspraken zijn gemaakt: 

Samenwerkingsovereenkomst OMIPol-Inspecties wordt rondgezonden. 



a 

0 

(3 

• 
, 

• 

I 
• 

• 

De lijst met betrokken kenmerken waarop gevraagd kan worden op de transcripties van 
de politie wordt rondgezonden. 

Een eerste overzicht van de beschikbare stukken bij het LCI zal volgende week voor 
handen zijn, 

- Het privacyregiement wordt, na vaststelling, rondgezonden 

Hoofdstuk 6 uit Bestrijding grootschalige incidenten van het NIBRA wordt rondgezonden. 

De onderzoeksplannen voor de 16 dusters moeten volgende vergadering klaar zijn. 

Wanneer de onderzoeksplannen worden ingeleverd bij het LCI zullen ze verder worden 
rondgestuurd. 

Nagegaan wordt welk beveiligingsniveau met betrekking tot interviewversiagen, 
rapporten etc. zal worden toegepast 

7. Rondvraag 

L 0. 2.1 = ; 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. 

,10.2. 0 2. g van het nationale traumacentrum wil de interviewers van de 
verschillende inspecties wel voorlieten over de problematiek van het omgaan met 

getraumatiseerde slachtoffers. 

1 0.2, e heeft op dat aspect een bespreking gehad met ₹10.2. e en zal daar 
een verslag van maken. Als dat binnen is kan het ook worden rondgezonden. 

1 0,2, x;. Er is een nieuwe regelgeving m.b.t. de opslagvan vuurwerk. Het is zeer 

gewenst dat bij de vraagstelling hiermee rekening wordt gehouden. 

{ 0.2„ 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 

,772 1e Er wordt een exemplaar van het Hercules rapport achtergelaten bij het LCI. Daar kan 
het worden opgevraagd. 

10.2.e 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. 



VERTROUWELIJK 

• 1/i zllZ 2'•t10 C'U 

LC-1 - oizi., 

•COMNHSSIE ONDERZOEK VUURWE  

CO V -- D-00.00123 
RR 16-6-2000 

Afspraken met de acht inspecties die ieder een taak hebben met betrekking tot de 
vuurwerkramp. 

Op basis van artikel 5, tweede lid, van het Besluit tot instelling Commissie onderzoek 
vuurwerkramp zijn de acht inspecties die een taak hebben met betrekking tot de 
vuurwerkramp, gehouden aan de voorzitter van de Commissie de aanpak en de 
vorderingen van hun werkzaamheden in het kader van de vuurwerkramp te snelden. 
Daarnaast dienen zij de voorzitter onverwijld de resultaten van hun werkzaamheden ter 
beschikking te stellen. 

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

1. De Commssie krijgt de beschikking over het plan van aanpak/ onderzoekplan van de 
inspectie zodra het is vastgesteld, dan wel; na de vaststelling, tussentijds is aangepast. 
Van dit plan maakt in ieder geval deel uit (eventueel door middel van een bijlage) een 
beschrijving van de oaderzoekactiviteiten, een tijdpad en een overzicht van inge-
schakelde, dan wel naar verwachting in te schakelen, deskundigen. 

2. De Commissie wordt tussentijds geinformeerd over de voortgang in het 
inspectieonderzoek. De inspectie zal in dat verband tweewekelijks op een 
afgesproken tijdstip de voortgang in het onderzoek en eventuele relevante tussentijdse 
conclusies aan de Commissie mededelen Daarnaast zullen alle ontwikkelingen in het 
inspectieonderzoek, waarvan de inspectie in redelijkheid kan verwachten dat zij de 
onverwijlde aandacht van de Commissie behoeven, op initiatief van de inspectie 
tussentijds ter kennis van de Commissie worden gebracht. 

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

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

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

Nummer 



Nummer 126 

Aan : I BT-i 

Van : HIBR 

Betreft : Wijze van aanleveren informatie aan LCI 

Datum . 29 juni 2000 

In het overleg van de onderzoekscoórdinatoren van de betrokken inspecties op 23 juni 2000 

is de wijze waarop het aanleveren van interviewverslagen en andere gevoelige informatie 

aan het LCI dient te geschieden besproken. 

De meeste zekerheid bij het voorkomen dat gevoelig materiaal in verkeerde handen valt is 

het persoonlijk aanleveren van dat materiaal bij het LCI, bijvoorbeeld in de vorm van een 

floppy. Het grote nadeel daarbij is dat andere inspecties alleen kennis kunnen nemen van 

dat materiaal door dit persoonlijk in te komen zien (of op te halen) bij het LCI. Dit is 

omslachtig en kost veel tijd. 

Een alternatief hiervoor 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 kan een (beperkte) extra zekerheid 

bieden. Een professioneel versleutelingsysteem (encryptie) levert veel praktische problemen 

op. 

Het zou plezierig zijn als de verschillende inspecties dezelfde procedure aanhouden. Het LCI 

heeft in verband met de praktische bruikbaarheid een voorkeur voor het gebruik van e-mail. 

De verantwoordelijkheid hierbij ligt bij de betrokken inspecties. Gaarne een uitspraak van het 

I BT-i. 
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Coordinatie onderzoeken vuurwerkramp Enschede 

vr•9 
Op welke weze kan de tornende 3 traanden doalntatlg en doelgericht aan de e~~e 
tussen diverse onderzoeken en Infdrmatie uit"6dIng invulling worden gegeven. 
Daarnaast dient voorkomen te worden dat tegenstrijdige infonyrdtte of andere denkbare 
communicatieproblemen richting de media, gedupeerden e.d. in de openbaarheid komen. 

,AantqJLtLpndersqhelgJen ondenwekea 

1. Commissie owning (10. 2. e  ) 

Opdracht Onde~ onafhankelijk alle facetten van de 
vuurwerkramp van 13 mei 
gereed novernber 2000, 

f)  i 

raoórdineer 8118 werkzaamheden ven de u Inspecties van 
verschïllende Ministerles m.b.L de vuurwerkramp. 
1` deelopdracht gereed 24 juli (1e. half uur) 
Overige nog niet bekent. 

Planning 

2. Inspectïes (10.2:e 
Opdracht 

Planning 

3. Commissie Berghuis (10.2.e }) 

Opdracht Breng het tnekomstig gewenste risicomanagement voor de 
brandweer Enschede In kaart 

Planning 17 juli ge~ 

4. Evaluatie Regio Twente ('1.0.2.0' 

Opdracht 

: 

Evalueer op hooMil-nen de processen waanvoor de•regionale 
brandweer Twente in het kader ven de bestrijding van de 
vuurwerkramp te Enschede verantwoordelijk ia. 
nog niet aangegeven Planning 

3. Evaluatie Gemeente Erfschede {1G.2Vé •  1 
Opdracht Coordineer de evaluatie van de vers"nde gemeentelijke 

proceszon In het kader van de rampen~dmg. 
nog niet aangegeven Planning 

L Onderzoeken brandweer Ensc~ ('10.2=e 

Opdracht Stel een reconstructie op van fret brandweeroptreden van het 
191 half uur (tot de tat8le explosie). 
Formuleer op basis van de reconstructie pr"cdieve vragen. 
24 juli gent. Planning 
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7. OM (10 2. e 
Opdracht 

Planning 
Strafrechtelijk ondersoek naar de vuurwerkramp 
geen 

e. Cor t10.2.e 
Op~ 

Planning 

 9 L 
Het bestuur van de gerte~e Enschede advi~ m.b_t. 
de vuurwerkramp van 13 mei. 

gom► 

Opoe~unende en (acilliterende funetie;  

`• 

9. Coórdinatie bij brw Enschede (°10.2.e ) 

Opdracht Documentair al het beeld- en fotomateriaal m.b.t de 
Vuurwerkraap 

Archiveer alle operationele Inforrrratje uit de versti rillende 
staven m.b.t de vuurwerkramp. 
De coardinatie n.a.v. de verschillende onderzoeken binnen het 
korps Enschede. 

Planning geen 

Melpl;,tel huisvesting en persp-leie bezetting:  . 

huisvesting 

Het ~rdinerende bureau wordt gehuisvest naast op de brandweer kazerne in Enschede. 
Het voordeel gs: 

functies kunnen gekoppeld worden zodat de personele bezett)ng gegarandeerd is, 

brandweer Enschede kan de 'dagehjkse' werkzaamheden weer oppakken. 

y • Slet een coardlnator aan die ervaring heeft met gllge. onderroeken en leiding 
kan geven aan een projectorganisatie. 

Geschatte tijdsbelasting: gedur~ 3 maanden ca. 1 werkdag per week. 
Het geniet de voorkeur om date functie door een ervaren rnangder te laten vervuilen. 
Met name voor de tnfomnele contacten richtinà de eomnftMe Ooeting, het Logisáek 
Centrum voor bns~es en de HOVJ z$ djt voordelen opleveren. Als deze functie 
door zittende mensen (10.2.e b ve0uld.milen de contacten een 
raseer factihair karakter. Een ~elijke kandkieat:  

• Fulltime secretarièle onderMeudrng op mbc>-W esu gekoppeld aan de Coórdinator en 
uitvoerend voor de interne onderroeken. Grote zelfstandigheid gewenst, geen namen, 

• Een fulltime Maison officier HBM-niveau om contacte ndipá,•a-^ , met do diverse 
betrokkenen. Voorslet 14,0.2.ë  (Den Haag) of 1 • 1 {Zwolle). 

• Fulltime telefvnisteltypiste ook voer maken van afspraken.ed. Geen namen. 
• Een pantime voorlichter, mogelijk ken deze functie gekoppeld worden aan d•_a 

aanwezige voorlichters functie bij de Brw Enschede. zie ook notiUe 1 Qt2•e . 
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• • I • . 2 . É ' `  , zui voor zr het ztjn ondersoek betreft ondera-teunt «toeten wonden 
Door twee convrrandeum die elkaar in de vakantie erfode kunnen aflossen. ~ acht 
wordt een j1' 0;.2'. e  (t.eidsdtendam) en [10. • e (HUvi3mum• Dit 
onderzAek`Iart Ook worden uitbesteed aan het Mibra. 
Benodigde onders~Ing brw Enschede tb.v. r~rpoblem~ mpnmief 
en inzet zittende personen voor onderzoek e.d. 

oef 

1. Een ~brandwacht g8spakdrager fulltime ter besct«i 3 nen). 
2. Officier HBM. Technische Dienel het voors.! is,l' 0.2. e 
3. Een eskenaar MTS tb.v. aanvalsplannen (viá p, u-,. 2. e. 
4. Preventbrnedewerkawr brandmeestemlv~. 
S. Offider HBM. tbv opzetten procedures. 
6. HBOer tb.v. opstellen rampenbestrjjdin9spl innen (via T10.2,.e  ). 

De bovenstaande formatie zat voor een periode van 3 maanden (1 juint september) 
ingezet moeten warden. 
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oeerl infnnryatle 

Elke week moet er overleg Plaats ~ de contectpen3onen (3 rim 8). Daamaaat veidient 
het aanbeveling om eika twee weloen Overleg te voeren MM de contedpenmen van de 

cr 

overige onder oorai rjes. Reden: afs~mmg en infbnretie uitwisselen. 
Tijdens dit tweewek sií jk88 overleg CYdUS kan ook de communcatie met derden woeden 
besproken. 

Bijdeze vergaderingen zal tevens de!1 0.2. e  aanwezig zijn. 
Aandachtspunten: infom"tt ' oor4ierdng r~ oR,1 
wordt leden en andee betrokkenen 
en of belangstetiingen. Het voorstel is dat dit een vèst agendapunt tijdens het overleg 

~Iepunten 
• ; 0.2 2 :é benadert ,10.2 . e  ;. 
• lo,.2,e benadert 10.22. e . j om de otfrclersfurrclies in te vulren, 
• •.2.e benadert brw Eindhoven om de overige functies in te vullen. 

. 14 juni *0p 
•. 14 juni '00 

TOTAL P.64 
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ONDERZOEKSPLAN DEELONDERZOEK ALGEMENE COORDINATIE 

(CLUSTER 4) 

Doelstelling 

1.1 Probleemstelling 
Het college van burgemeester en wethouders van Enschede, het college van Gedeputeerde Staten van 

Overijssel en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hebben besloten dat met 

betrekking tot de vuurwerkramp te Enschede op zaterdag 13 mei 2000 op zo kort mogelijke termijn een 

onafhankelijk en integraal onderzoek wordt verricht naar: 

de oorzaak van de ramp; 

de toedracht van de ontploffing van het vuurwerk; 
de bestrijding van de ramp, waaronder de organisatie en eerste uitvoering van de zorg voor de 

getroffenen. 
Het onderzoek omvat tevens de geldende regelgeving en de toepassing daarvan. 

Alie onderzoeksresultaten worden gerapporteerd aan de Commissie onderzoek vuurwerkramp 

(Commissie Oosting). Zie het InstelTingsbesiult van 26 mei 2000. 

De totale bestrijding omvat een groot aantal verschillende hulpvertenlnW en bestrijdingsarttiviteiten 

(processen), welke niet los van elkaar kramen worden bezien. Op een aantal plaatsen is er 

gecoordineerd tussen de activiteiten. De wijze waarop de coórdinatie en afstemming heeft 

plaatsgevonden heeft een belangrijke invloed op het verloop van de rampenbestrijding. Het 

deelonderzoek algemene coardinatie is daar met name op gericht 

1.2 Onderzoeksdoelen 
Voor dit onderzoek Is bepaald dat als eerste een feitelijke, objectieve reconstructie van de 
gebeurtenissen zal worden opgesteld. Aan de hand daarvan zal de analyse plaatsvinden. 

Dit leidt tot de volgende onderzoeksdoelen voor het deelonderzoek algemene co6rdinatie. 
Verschaffen van een feitelijk en objectief beeld van de algemene coordinatie tijdens de vuurwerkramp te 

Enschede (reconstructie). 
Bepalen van de effectiviteit van de algemene coordinatie ten behoeve van de organisatie van de 

rampenbestrijding te Enschede. 
Het - zo nodig - doen van aanbevelingen voor het verbeteren van de algemene coórdinatie 
(voorbereiding afstemmen met duster 2) ten behoeve van de organisatie van de rampenbestrijding in 

Nederland. 

Het onderzoek richt zich met name op de volgende onderdelen: 

12.1. Alarmering en opscharmg. 
Het opschalingsproces is weinig zichtbaar. Het opschalen gebeurt immers vóór, en soms nog in de 
beginfase van de echte bestrijding en hulpverlening. Bij de opschaling is de regiefunctie van de 

meldkamers van politie, brandweer en ambulancevervoer van vitaal belang. Hier wordt een eerste 
inschatting van de situatie gemaakt en vindt vervolgens alarmering plaats. Leidinggevenden worden pas 

na enige tijd bij het proces betrokken. 
Onderzocht wordt hoe de alarmering en opschaling is verlopen. 

122. Operationele leiding en bestuurlijke codrdmatie 



Bij de bestrijding van de ramp zijn zowel door de gemeente Enschede, ais door de regionale 

hulpverleningsdiensten brandweer, politie en GHOR activiteiten ontplooid. Tussen beide activiteiten 

bestaat een nauwe samenhang. De coordinatie heeft plaatsgevonden in diverse coordinatiecentra. 

Relevant hierbij zijn de gemeentelijke rampenstaf (welke bestaat uit een beleidsteam en een 

operationeel team), het regionaal beleids- en operationeel team, de diverse actiecentra en de 

commandostructuur op het rampterrein. Alle coordinatecentra hebben als (deel)taak cm de 

burgemeester in zijn functie als opperbevelhebber te adviseren over het door hem te voeren beleid. 

Naast de coordinatie op gemeentelijk en regionaal niveau hebben coordinerende activiteiten plaats 

gevonden op provinciaal en nationaal niveau. Onderzocht wordt hoe de coordinatie en afstemming is 

verlopen tussen de coordinatiecentra en het commando rampterrein en de coordinatiecentra van de 

bestuurslagen onderling. 

1.2.3. Operationele informatievoorziening 
Operationele informatievoorziening omvat het aanleveren en verwerken van informatie ten behoeve van 

het operationeel optreden en met name de besluitvorming daarbij. Een hoofdaandachtspunt daarbij is 

dat het bestuur in de positie moet worden gebracht om de verantwoordelijkheid voor de bestrijding en 

hulpverlening op zich te nemen. Dit komt voor een bélangrijk deel neer op goede en tijdige 

informatievoorziening. 
Onderzocht wordt of de leidinggevenden en met name de burgemeester en de operationeel leider 

konden beschikken over goede en tijdige infofmatie. 

12.4. Verbindingen 
De coordinatie en uitvoering van alle processen/activiteiten eist veel communicatie. Het management van 

de verbindingen is nauw verbonden met het informatiemanagement. Bij relatieve s~arste aan 

beschikbare bestr jdmgs-middelen zal met name de informatiebehoefte bepalend zqn voor de juiste 

prioriteitstelling en de toewijzing van middelen. 
Onderzocht wordt in hoeverre er sprake is geweest van knelpunten In het verbindingssysteem. 

2. Afbakening en afstemming 
Het onderzoek richt zich op de rampbestrijdhng na de fatale explosie. De activiteiten vanaf de eerste 

melding tot de fatale explosie (cluster 3) maken geen deel uit van het deelonderzoek, dit met 

uitzondering van de opschalingsacties. Wel is afstemming met duster 3 vereist inzake de onderdelen 

12.1, 1.2.3 en 1.2.4. Ook Is afstemming vereist met vooral de deelonderzoeken 'ramptefrei n' (duster 5), 

voorrichting (duster 11) en 'bevolkingszorg' (duster 12). 

2.1 Melding 
Zoals al aangegeven wordt onder alarmering ook het meldingstraject begrepen. Het meldingstraject 

beperkt zich tot: 
de nadere berichten van de reeds aanwezige operationele diensten over de escalatie; 

de meldingen over de escalatie door burgers en overige melders; 

de verwerking en doorgeleiding van meldingen door interrmediaire meldkamers tot de aanname door de 

RAG, de CPA en de politiemeldkamer. 

2.2 Alarmering en opsdhaling 

Deze beperkt zich tot. 
de periode vanaf de alarmering van de OvD tijdens de initiële brand (periode vó& de fatale explosie; 

de alarmering en opschaling naar aanleiding van de fatale explosie tot het daadwerkelijk functioneren 

van de coordinatiestructuur van de volledig opgeschaalde bestrijdings- en hulpverleningsorganisatie. 

2.3 Operationele leiding 

Geen beperkingen_ 

2.4 Bestuurlijke coordinatie 

Deze wordt onderzocht in de periode waarin het rampenplan functioneerde, met het accent op 

eerste dagen. 

de 



Dij de vier voorgaande punten zal de operationele informatievoorziening standaard worden 

meegenomen. 
Aan de verbindingstructuur zal aandacht worden geschonken voor zover bij het functioneren daarvan 

knelpunten worden geconstateerd. 

3. Doelgroepen 
In eerste instantie is de rapportage bestemd voor de Commissie Vuurwerkramp. De Commissie 

Vuurwerkramp rapporteert aan de minister van BZK 
Diepgaand, onafhankelijk onderzoek naar de bestrijding van ongevallen heeft als doei het bepalen of de 

bestrijding adequaat is verlopen, wat hieruit voor toekomstige incidenten kan worden geleerd en het 

bekend stellen van de leereffecten aan allen die betrokken zijn bij de organisatie van de 

rampenbestrijding. Dit is met name van belang omdat rampen zelden optreden. Een belangrijk 

aanvullend doel kan zijn het wegnemen van maatschappelijke verontrusting na een incident door het 

verschaffen van helderheid voor burgers, slachtoffers en/of nabestaanden. 

Het aantal organisaties dat belang heeft bij het resultaat van het onderzoek is groot. Dit zijn in ieder 

geval: 
de gemeente Enschede (dit onderzoek dient tevens voor B&W om te voldoen aan haar 

evatuatieverplichting richting gemeenteraad zoals bedoeld in artikel 2a van de Wet rampen en zware 

ongevallen); 

de regionale brandweer Twente; 

de GGD en de regiopoGtie van Twente, die zijdelings bij de voorlichting zijn betrokken; 

de provincie Overijssel; 
alle overige gemeenten, regionale brandweren, GGD-en, regiopofitiekorpsen en provincies; 

de ministeries van BZK, VWS en zijdelings de ministeries van Algemene Zaken en Financien; 
de Tweede Kamer der Staten-generaal. 

4. Onderzoeksvragen en informatiebronnen 

4.1. Reconstructie 
Onderzoeksdoel: Ven3draffen van een feitelijk en objectief beeld van het verloop na de tweede 

explosie van: 

- de meiding van de escalatie; 

- het verloop van de alarmering en opschaling van de bestrijding&- en hulpverleningsdiensten vanaf de 

alarmering van de OvD bij de Méle brand; 

- de operationele leiding; 

- de bestuurlijke coordinatie; 
Bij de vier voorgaande punten zal tevens en expliciet aandacht worden geschonken aan de operationele 

informatievoorziening. 

Het onderzoeksdoel Is uitgewerid naar de volgende onderzoeksvragen: 

a.1. Wie zijn de sleutelfunctionarissen en wanneer zijn ze gealarmeerd? 

Aandachtsppunten: tijden, bij de alarmeringen verstrekte informatie en hoe Is de situatie overgekomen? 

a.2. Hoe is op de alarmeringen gereageerd? 

Aandachtspunten: reactietijden en acties tot aankomst In coordinatiecentrum 

a.3. Welke gemeentelijke, regionale, provinciale en landeójke coórdinatiecentra waren waar en 

wanneer operationeer? 

Aandachtspunten: locaties, verloop van het operationeel maken, beschikbaarheid faciliteiten, aanwezige 

functionarissen en tijden, beschikbaarheid van informatie en verbindingen (deskundigheid persone'eké.a. 

afstemmen met duster 2). 



a.4_ Welke codrdinatiecentra hebben op welk tijdstip welke relevante besluiten genomen en 

daarover gecommuniceerd? 

Aandachtspunten: tijdstip, formulering van besluit, afstemming met andere centra, bekendstefling, 

registratie. 
a.5. Hoe is de escalatie door overige melders doorgegeven en hoe zijn deze meldingen door 112 

(regionaal en landelijk) verwerkt? 

Aandachtspunden: wie, aantal meldingen, bij de meldingen verstrekte informatie, door 

112 aan welke centrale doorgegeven en met welke informatie, hoe en wanneer heeft de informatie over 

de escalatie de RAC, de CPA ende politiemeldkamer precies bereikt 

a.6. Hoe is de escalatie door de operationele en overige diensten (brandweer Enschede, 

ambulancediensten en politie) gemeldldoorgegeven? 

Aandachtspunten: tijden en de bij de meldingen verstrekte informatie) 

a.7. Welke operationele bijstand voor brandweer, politie en GHOR is aangevraagd 

Aandachtspunten: tijden, regio's, aantallen en bij verzoek verstrekte informatie) (onderdeel van duster 5; 

daarmee afstemmen. 
a.8. Hoe heeft de verbindingsstructuur voor communicatie tussen de coordinatiecentra en 

met het commando rampterrein gefunctioneerd met als primair aandachtspunt de eventueel opgetreden 

knelpunten in de verbindnigen, ook in relatie met de informatievoorziening? 
Aandachtspunten: verbindingsstructuur en schema's aard verbindingsmiddelen, aantallen en gebruikte 

frequenties. 
a.9 Hoe is de functie van operationeel leider (OL) ingevuld en welke opdrachtenlaarwvijzingen heeft 

deze gegeven? 

Aandachtspunten: bereikbaarheid van de OL, welke besluiten, op grond van welke informatie genomen, 

hoe bekend laten stellen, hoe de uitvoering laten controleren. 
a.10Hoe is de functie van opperbevelhebber ingevuld en welke opdraddenlaanwijzingen heeft deze 

gegeven? 
Aandachtspunten: bereikbaarheid van de OL, welke besluiten, op grond van welke informatie, hoe 

bekend laten stellen, hoe de uitroering laten controleren. 

42. Analyse en condusies 

Onderzoeksdoelen: 
Bepalen van de effectiviteit van de algemene coórdinatie, zoals die in par. 2 is afgebakend, van 

de bestrijding en hulpverlening bij deze ramp op gemeentelijk, regionaal, provinciaal en landelijk niveau 

(houdt nauw verband met duster 2). 
Bepalen van de Implicaties voor de bestnjditmg van overeenkomstige typen ramptypen (8, 11 en 

14 voor zover relevant) en de voorbereiding daarvan (veralgemenisering van de analyse). 

De onderzoeksdoelen zijn uitgewerkt naar de volgende onderzoeksvragen: 

b.1 

b2 

Is de melding van de escalatie, de alarmering en de opschaling adequaat verlopen? 

in hoeverre zijn de plannen en draaiboeken m.b.t de rampenbestrijding toegepast en adequaat 

gebleken? (n afstemming met cluster 2). -

b.3 . 7Sn het opleiden, het oefenen het toetsen en andere vormen van deskundigheidsbevordering 

van de coordinatie- en beleidscentra effectief en efficient gebleken (houdt nauw verband met cluster 2; 

efficiencytoets ligt bij cluster 2). 

b.4 Was de besluitvorming adequaat? 

Aandachtspunten: Welke besluiten waren bepalend voor het verloop van de rampenbestrijding, op basis 

van welke informatie en inhoudelijke deskundigheid is de besluitvorming voorbereid, is bij de 

besluitvorming voldoende afgestemd, zijn de besluiten voor zover nodig door de operationeel leider en 

de (coordinerend) burgemeester genomen/bekrachtigd, is in voldoende mate voorzien In coordinatie bij 

de uitvoering daarvan en k de uitvoering gecontroleerd? 



b.5 Idem als onder b.4 voor de bijdrage aan de bestrijding en hutpverlening van het provinciaal en 

nationaal niveau. Is de sturing en ondersteuning van het provinciaal en nationaal niveau adequaat 

geweest? 
b.6 Heeft de operationele informatievoorziening van gemeentelijk tot en met het landelijke niveau 

adequaat gefunctioneerd 
Aandachtspunten: van voldoende kwaliteit en tijdig beschikbaar op de diverse bestuurlijke en 

operationele niveaus. 
b.7 In hoeverre is er sprake geweest van een adequate verbindingsstructuur en, voor zover relevant, 

een juiste prioriteitstetiing in de toewijzing van verbindingsmiddelen? 

b.8 In hoeverre zijn de co8rdinatiestructuren adequaat gebleken en welke verbeteringen zijn gewenst 

c.q. noodzakelijk. 

4.3 Aanbevelingen 

Onderzoeksdoel: 

Het - zo nodig - doen van aanbevelingen voor het verbeteren van de algemene coordinatie 

(voorbereiding afstemmen met duster 2) ten behoeve van de organisatie van de rampenbestrijding in 

Nederland. 

Dit onderzoeksdoel is uitgewerkt naar de volgende onderzoeksvragen: 

C.1 In hoeverre kan de effectiviteit en efficiency van de algemene coordinatie bij de ramptypen 8,11 

en 14, voor zover van toepassing, worden verbeterd? 

c.2 

maken? 

In hoeverre kan aan de randvoorwaarden worden voldaan om die verbetering mogelijk te 



4.4. Vraagstelling per informatiebron 

DOnderzoeksvraag 

Instantieffunctionarisoa.1 ❑a.2❑a.30a.40a.Soa.60a.7❑a.8Db.1 ❑bICib.3t]b.4cb.5Cib.6tlb?Rb.8LD11 

2 meldkamer regAandefijk (banden)❑D❑D❑XDXDD0000D❑Ci❑❑❑RAC, CPA en potitiemeidk. 

personeel0XOXIIOCXDX13XDXOXOOODOXD00❑RAC, CPA en polidemeldk. 

(banden)DXDX❑DX❑X❑X❑XDDOD00t7X0000Meidkamers bijstandvcrfenende 

regio'sDDXDDDDCiXO❑D❑❑0❑❑DD❑Hoofden preparatie bijstandv. 

regio'su 0,X0 000 0X0 ❑ ❑ ❑ D ❑ D ❑ DXD DLogbookon 

coardinadecenhaOX❑X❑XDXD❑OXD0,00DXD❑XDDODLeden gem. 

beleidsteam❑ ❑❑ DI700000X❑DXDDX❑❑ 0(3Burgemeester 

{loco)❑DOXDXt]OoXD❑X❑XDCIXOXOXCDX❑OLeden gem. operationeel 

team0❑00D❑❑DXDDX00X❑DXDD❑OGemeentegjk operationeel 

leider❑ 013XOX❑013X[3 DXOXOOXOOXOX❑XOOCoordinerend 

trurgemeester013DX13X❑❑OXDDXDXDOXOXDXDOXO❑Leden reg. 

BeleidsteamD13013DDODX00XOOXO13X013130Regionaal operationeel 

leiderODOX0X013❑XD ❑XOXDOXOXDXDXDX00Leden reg. Operationeel 

team❑ ❑13130D0❑X1313XODXDOXOQOOLeden provinciale 

rampenstafD00XOXDXDXDXDXOOXD 00X[30,0 DDFunctionarissen 

NCCO0 DXDXOXDXOXDXDOXC]DDXDDOd[)Commandant 

rampterr WovD's00DX❑X0❑XOXOt7XCX00XD0XDXOX❑❑Leden commando 

rampterrein13D00D❑DOXO DXOOXDQXDDD13beeldopnamesODDOX❑000000❑❑❑❑❑DODDDD 

DDDO000❑DD13000Ambtenaar OOVlrampenbestr jdng00130000❑OOX0XD130130X0❑Hoofd 

meldkamers0❑D00❑000000000XOX00Hoofd preparatie brandweer 

(gemlreg)000130130❑O13X0XOOODOXOOStaffunctonaris GHOR000001300D0X0X013000X00 

5. Opzet van het onderzoek 

in beeld brengen van de operationele informatie over het object, het incident en de ontwikkeling daarvan, 

waarover de meldkamers, de OvD en endere functionarissen en coordinerende organen beschikten en 

op basis waarvan opschalingsacties zijn genomen danwel hadden moeten worden genomen. 

opstellen van overzicht van de opschaling zoals die volgens de operationele plannen had moeten 

plaatsvinden, te beginnen bij de OvD (bestuderen van de operationele plannen i.s.m. cluster 2) 

opstellen van chronologisch overzicht van het operationeel worden van de verschillende functionarissen 

en coördinerende organen, hun eerste beshuten, hun feitelijke activiteiten en hun afstemming met andere 

coordinerende functionarissen en organen. 

In kaart brengen van de plaats en bezetting van de coórdinatiecentra, ingezette eenheden aan de hand 

van logboeken, geluidsbanden, beeldopnames en interviews. 

Samenstelten van de reconstructie van de gebeurtenissen 

Verificatie van de reconstructie 

Analysevan de beschikbare informatie en zonodg aanvullend onderzoek 

Opstegen concept rapport 

Voorleggen concept rapport aan betrokkenen 

Definitief rapport 

6. Rapportage 

Er vinden twee rapportages plaats: 



reconstructie van de onderzochte deelprocessen in vastgesteld Excel-format; (onderdeel van integrale 

reconstructie) 
in fasen aanleveren, eerste fase op 10 juli, geheel gereed op 11 augustus 2000; 

analyse, conclusies en aanbevelingen, gebaseerd op de reconstructie; gereed eind september 2000. 

7. Uitvoering 
De beschikbare capaciteit is: 

- IBR: twee inspecteurs en een projectsecretaris 
- een toegevoegd junior onderzoeker van het Nibra. (op afroep beschikbaar) 

Voor de interviews met politie en geneeskundig personeel is de betrokkenheid van inspecteurs van IP en 
1GZ noodzakelijk. In verband met de raakpunten bij het CTPI en de opschaling van de brandweer (beide 

cluster 5) is enige inbreng van het onderzoeksteam van het Nibra noodzakelijk. 

8. Randvoorwaarden 
geen disfunctionele bepalingen bij het uitvoeren van het onderzoek. 

voldoende continuiteit in de vakantieperiode 

goede afstemmings- en uitwissefingsmogeGkheden met overige clusters 

PLANNINGSGEGEVENS 

Onderzoektproject deelonderzoek Algemene Co"~ Vuurwerkramp 

opdrachtgever 

Startdatum 

benodigde basisgegevens) 

Einddatum 

, • Q.'2. 
20 juni 2000 (i.p.v. 8 juni, dit In verband met het uitblijven van de 

30 september 2000 (vermoedelijk later i.v.m. 

de veroorzaakte vertragingen) 
Verantwoordelijk inspecteur afhankelijk van andere deelonderzoeken 

Uitvoering door afhankelijk van andere deelonderzoeken 

Geraamde eigen capaciteit 2 inspecteurs en een projectsecretaris (part-time) 

- junior onderzoeker Nibra (op afroep) Capaciteit van exdemen 

- inspecteur IP en IGZ (op afroep) 

Specifieke kosten 

Nibra) 

kosten onderzoeker Nibra (vallen binnen raamcontract 
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Nummer 129 

Regio Oost 

Ponsbus 901 e 
6500 ox Amóem 
JanSM112 6811 GE 
Telefoon 026.3557111 
Telefax 026 - 4424046 

Arbeidsinspectie 

MEMO 

Betreft: Plan van aanpak evaluatie aanpak gevaarlijke stoffen 
op en om het rampterrein Enschede Datum: 26 juni 2000 

Inleiding 

In het gecoördineerde onderzoek vanuit de verschillende inspectiediensten wordt met 
betrekking tot hoofdproces A: Bron en primaire effectbestrijding: onder meer genoemd: 
meten, registreren en evalueren / Ontsmetten van mensen 1 ontsmetten van voertuigen en 
infrastructuur/ Milieuzorg. Voorgesteld wordt hieraan toe te voegen: Abbozoorg m.b.t. 
hulpverleners. 

Onder deze noemer dient ook aan het feitendocument eenhoofdstuk betreffende de arbozorg 
van de hulpverleners ten tijde van de onderzochte tijdsperiode te worden gewijd. 

Zo kan ook op deugdelijke en inzichtelijke wijze antwoord gegeven worden op de vragen die 
hulpverleners hebben omtrent de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en het risico hiervan 
voor de gezondheid van betrokkenen. Vooral betreffende asbest hebben zich reeds 
verschillende instanties met vragen gemeld. 
Overigens mag verwacht worden dat ook bij de omwonenden hierover zorg bestaat. Door 
koppeling met het onderdeel milieuzorg is hier eveneens aandacht aan te besteden 

Voorstel aanpak 

Onderzoekt Vorm ul ering 
De volgende vragen dienen beantwoord te worden: 

Bestrijdingsfase: 
1.- Welke hulpverleningsorganisaties zijn in deze fase aanwezig geweest? Waar hebben zij 

verbleven? Wie heeft de coordinatie verzorgd? 
2. Welke activiteiten zijn ondernomen om vast te stellen welke gevaarlijke stoffen zijn 

vrijgekomen? 
3. Wat was de uitkomst met betrekking tot het gewenst geachte beschermingsniveau? 
4. Welke informatie is aan hulpverleners en omwonenden verstrekt? 
5. Op welke wijze zijn hulpverleners tijdens deze fase daadwerkelijk beschermd geweest? 

Beheersingslruimingsfase: 
6. Is er in de loop van de beheersingsfase en nazorg aanvullende informatie beschikbaar 

gekomen? Zo ja, welke 
7. Heeft deze informatie tot aanpassingen geleid? Zo ja, welke? 

De Ar sinspectie maakt deel uit van 
het Ministuit van Sociale Taken en werkgelegealteid 



Betrokken onderzoekers 
■ Arbeidsinspectie i.v.m. betrokken werknemers 
I Inspectie milieuhygiëne, i.v.m. omwonenden 
E Inspectie brandweerzorg en Inspectie Politie: i.v.m. rolverantwoordelijkheid brandweer en 

politie met betrekking tot coórdinatie van activiteiten in en om de ramp. 
Ar ?? 

In formatieverzameling 
Om op deze vragen het juiste antwoord te kunnen geven dient informatie te worden 
verzameld: 
A. Meetresultaten, rapportages 

• De RCC /rampenstaf 
• VROM, RIVM en TNO en andere organisaties - waaronder SEARCH 
• Arbeidsinspectie 

B. Joumaals, documenten m.b.t. de besluitvorming en de genomen besluiten en gepleegde 
uitvoeringsactivtiteiten van betrokken organisaties. 

C. Afhankelijk van de uit de verzamelde informatie voortvloeiende vragen: interviewen van 
betrokkenen. 

D. Overeenkomstig afspraak heeft de informatie betrekking op de periode tot aan de opheffing 
van de rampenstatus, derhalve van zaterdag 13 mei tot donderdag 25 mei 2000. 

De informatieverzameling sub A en B via LCI te doen plaatsvinden. 

Aanpak 
1. Plan middels LCI aan alle inspecties verspreiden. Zo nagaan of eventueel meer partijen bij 

het onderzoek als onderzoeker of als onderzoeksobject betrokken moeten worden. 
2. Onderzoeksuitvoering door betrokken diensten in onderlinge samenhang. De 

Arbeidsinspectie is bereid ten aanzien van de feitenverzameling het voortouw te nemen. 

De ArbeidsinspeRie maakt deel uit van 
het Ministerie van sociale Zaken en werkgelegenheid 
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Nummer 130 
Plan van aanpak 

Auteur 

Betreft 

: r 0.2.e Datum:3 juli 2000 

: Plan van aanpak reconstructie vuurwerkramp Enschede - onderdeel VROM-

inspecties 

Inleiding 

De Inspecties Milieuhygiëne, Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting zijn drie van de acht 
rijksinspecties die onderzoek doen naar (een onderdeel van) de vuurwerkramp die op 13 mei 
jongstleden plaatsvond. Ten behoeve van dc 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 daarnaast 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 MH, 

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 planning 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'. 

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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A. de reconstructie van de gebeurtenissen (= feitelijke 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 milieuvergunning en externe 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 ontplof&ngsgevaarlijke stoffen, beiden in relatie tot de Wet milieubeheer; 

• toezicht en handhaving. 

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 
effectbestrijding', waaronder begrepen `meten, registreren en evalueren, ontsmetten van 
mensen, voertuigen etc.' Zo nodig kan wel een bijdrage als nevenonderzoeker aan die 
onderwerpen worden geleverd. 

Wijze van onderzoek 

De ~ 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 gesteld. Ten behoeve van een volledig uit te voeren reconstructie en voor 
het door de inspecties op te stellen `inspectierapport' dienen de stukken nader gecompleteerd 
te worden. Het is in dat verband noodzakelijk om dossieronderzoek uit te voeren bij betrokken 
instanties zoals de gemeente Enschede, M1LAN van het ministerie van Defensie, de 
regiopofitie 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 do daarover gemaakte afspraken zal dat plaatsvinden door middel van het afnemen 
van interviews volgens een door de inspecties vastgestelde procedure. De interviews zullen 
worden vastgelegd in schpftelijke verslagen die voor ondertekening worden voorgelegd aan de 
geïnterviewden: 

Ten behoeve van de integrple reconstructie zal een door de inspecties vastgesteld format 
worden gehanteerd om eer eenduidige vastlegging van de gegevens te waarborgen. 



3 

Bij het onderzoek te betrekken instanties en personen 

Gelet op de voor de reconstructie geformuleerde onderzoeksdoelen, nullen de Inspectie 
Milieuhygiëne en de Inspectie Ruimtelijke Ordening met dit inspectie-onderzoek worden 
belast. Een klein team zal daartoe worden samengesteld, bestaande uit de volgende personen: 

• '10.2.@ , juridisch medewerker IMH Oost 
, 0.2 . e , groepshoofd/inspecteur i1M Oost (tevens trekker van het onderzoek) 

• •10.2.e ,• IRO Oost 

Dossieronderzoek en te interviewen instanties en personen 

Voor de uitvoering van de reconstructie, gerelateerd aan de in dit plan geformuleerde 
doelstellingen, zijn de volgende thema's van belang: 

Thema Dossier 

Bouwvergunning 

Instantie 

afd bouw gemeente Enschede 
- Bouw en milieudienst Enschede 
- afd. planologie provincie a crijssel 

Persoon 

Bouw 
Ruimtelijke ordening Bestemmingsplan 

Milieu Vergunningen 
• opslag en bewerking 
• externe veiligheid 
• brandpreventie 

Toezichtlhandhaving 

- Bouw en milieudienst Enschede 
- MLAN Defensie 
- Brandweer 

- idem + politie 

Bewerken en toepassen Vergunningen bezigen + 
voorhanden hebben 

- V&W/RVI 
- politie/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 integrale reconstructie dient in de week van 24 juli aanstaande gereed te zijn. Meer 

uitgewerkte planning: 

Weeknr. Activiteit 

26 • 
• 

maken van plan van aanpak 
toesturen aan LCI 

27 • 
• 

C. 
• 

voorbereiden dossieronderzoek 
voorbereiden interviews 
selectie te interviewen instanties en personen 

afstemmen met andere inspecties 

28 • 
• 

uitvoeren dossieronderzoek 

afnemen interviews 

29 • 
• 

dossieronderzoek en interviews 

opstellen concept-reconstructie 

30 • verwerken commentaar en indienen definitieve reconstructie 

Door de IMH, IRO en IVH zal een gezamenlijk onderzoeksrapport worden opgesteld dat 
uiterlijk in september 2000 gereed dient te zijn. Een concept-onderzoeksrapport zal in begin 

week 33 voor commentaar worden aangeboden aan de gemeente Enschede, de provincie 



Overijssel, de Commissie onderzoek vuurwerkramp en andere betrokken instanties. 
Commentaar wordt ingewacht tot eind week 35, dat verwerkt zal worden in week 36. In week. 

37 zal het definitieve onderzoeksrapport worden aangeboden. 

Bijlagen: 
1. format reconstructie van gebeurtenissen 
2. interviewprocedure 
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Agenda informatiebijeenkomst inspecties 

Datum: 8 juni 2000 
Tijd: 
Plaats: 

14.00- 16.00 
bureau politie Twente 
Hermandad 2, Enschede 

1. Opening 

2. Plan van aanpak coordinatie inspectie-onderzoeken naar vuurwerkramp in Enschede 

0 

• 0.2.e 

3. Taken Logistiek Centrum Inspecties (LCI) 
• afspraken interviews 
• informatieverstrekking 
• logistieke functie 

4. brainstorm werkwijze LCI 

• gang van zaken bij interviews 
• interviewprocedure 

• gang van zaken bij informatieverstrekking 
• informatiebulletin 

• gang van zaken bij logistieke functie 

5. Werkplanning 

6. Rondvraag 

7. Sluiting • 

;, 
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Nummer 132 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Korlinkrijksrelaties 

Oatum 

> iuN 2000 

Ons kortmerk 
ES200W3559 

Onderdeel 

OGOOvl1eR 

tnttctrttngen 

Aan geadresseerde (zie verzendlijst) 

F t0701426 6990 

Uw kufmmrk 

Onderwerp 

Uitnodiging bijeenkomst Informatiecentrum 
Inspecties d.d. 8 juni 2000 te Enschede 

Blad 
t van 2 

Aantal eipasen 

S 

0 

Geachte heer, mevrouw, 

Een aantal rijksinspecties zal de komende tijd, vanuit hun wettelijke opdracht en 
los van het onafhankelijk onderzoek door de Commissie onderzoek 

Vuurwerkramp, onderzoek verrichten naar de gebeurtenissen rond de 
vuurwerkvamp van .13 mei IJ. 
De ministerraad heeft het wenselijk geacht dat de diverse inspecties hun 
werkzaamheden op elkaar afstemmen en gecoordineerd optreden. De 

(hoofdinspecteur van de) Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding is met 

de coordinatie van de activiteiten van de verschillende Inspecties belast. 
Naast de coordinatie van de diverse inspectieonderzoeken onderling, zal ook 

afstemming van de inspectieonderzoeken met zowel het strafrechtelijk onderzoek 

door het Openbaar Ministerie als het onafhankelijk onderzoek door de Commissie 
Onderzoek Vuurwerkramp moeten plaats vinden. 

Inmiddels heeft een aantal afstemmingsbijeenkomsten plaats gevonden (het 

zogenaamde afstemmingsoverleg inspecties en het IBT-1). 

Met het.oog op het belang van een gecoordineerde uitvoering van de 
verschillende onderzoeken die de komende periode In en rondom Enschede 

zullen plaatsvinden, is besloten een Logistiek Centrum inspecties op te richten. 

Dit centrum zal met name belast worden met het op gecodrdineerde wijze 

doorgeleiden van verzoeken van inspecties om personen In dienst van de 
gemeente Enschede, de provincie Overijssel of andere betrokken organisaties te 

horen. Indien mogelijk zullen inspecties gezamenlijk interviews afnemen, om te 

voorkomen dat personen onnodig meerdere keren door verschillende inspecties 

gehoord zullen worden. Om dezelfde reden zulten alle verzoeken van inspecties 
aan organisaties en personen om verstrekking van documenten en andere 
informatie via het informatiecentrum plaats vinden, 

eezoekadres 

sdwsOddoeksnaven 200 

2511 EZ Den Maag 

Pooladres 
Posfau3 20011 

2500 EA Den kaag 
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ES2000/73559 

Blad 

2vm2 Daarnaast zal het centrum ten aanzien van de afstemming met het Openbaar 
Ministerie en de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp een facíliterende taak 
hebben. 

Het Logistiek Centrum Inspecties zal vanaf week 24 operationeel zijn. Ter 

voorbereiding op de start van de werkzaamheden van het informatiecentrum zal 
op donderdag 8 juni van 14.00-16.00 voor alle betrokkene onderzoekers een 

informatiebijeenkomst worden georganiseerd in Enschede. Hierin zal de 
werkwijze van het informatiecentrum, uiteen gezet worden. 

Hierbij nodig ik alle betrokken onderzoekers uit om op deze informatiebijeenkomst 
van 14.00-16.00 op 8 juni a.s. in Enschede aanwezig te zijn_ 
De bijeenkomst zal plaats vinden in het bureau van de Politie Twente, Hermandad 
2 te Enschede. 

Omdat niet van alle inspecties de betreffende onderzoekers bij mij bekend zijn, 
verzoek ik u vriendelijk deze uitnodigingsbrief In handen te stellen van de 
inspecteur(s) die het onderzoek naar de ramp bij de vuurwerkopslagplaats zal 
(zullen) gaan onderzoeken. 

Hoogachtend, 

d - hoofde 7ecteur Inspectie Brandweefzorg en Rampenbestrijding, 

eRFassoéa iort 8larredsease Zake* en Kwhoarom ,r., ! f -> ' 

07/06 ' 00 1t0E 09:49 iTá/R3 NR 54971 9003 
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Uitnodiging bijeenkomst infocentrum Inspecties d.d. 8 

juni as. te Enschede 

Inspectie Politie 
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-M 0.2.e 
- • 61e 
Aantal pagina's incl. dit blad: 4 

Fax 

Zie bijgevoegde brief. 
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1 Q.2. 

Van: 
Verzonden: 

X10.2. e j 
11 §aai ouag ic• lei 200017:04  

Aan: 
10.2.e 

Onderwerp: ulu  

Als voorschotje op het verslag van vanmiddag de afspraken voor de komende tijd: 

1. Vóór 30-5,14.00 uur, commentaar op plan van aanpak bi j 14 10.2.e . 

2. Vóór 30-5,16.00 uur, commentaar op schema onderzoeksvelden bij 10.2.e '. 

3. IGZ stuurt zsm. tekstpassage over inschakeling externen bij horen van betrokkenen 
naarF10..2.e 

4. Vóór dinsdag 6-6 een overzicht van wie met wie samen welke instanties wil horen etc. 
conform lijstje Arbeidsinspectie naar 1,0.2'.e..""" °"°1. 

  belt met OM over kopieën banden om zo snel mogelijk aan de gang te 
gaan. 

Vriendelijke groeten, 

10.2.e 

Pagina 1 
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AGENDA AFSTEMMINGSOVERLEG INSPECTIE-ONDERZOEKEN 

Datum: woensdag 08 november 2000 

Tijd: 

Plaats: 

10.00 uur 

Arnhem, kantoor IGZ (zie routebeschrijving in verslag) 

1. Opening en mededelingen 

2. Vaststelling verslag vergadering 24 oktober 2000 (bijgevoegd) 

Actiepuntenlijst (bijgevoegd) 

3. Reconstructie van de gebeurtenissen 

stand van zaken 

aanbieding aan Tweede Kamer 

4. Analyse en rapportagefase 

stand van zaken 

overzicht van (delen van) conceptrapportages (wordt uitgedeeld) 

korte mondelinge presentatie bevindingen: 

cluster 3 brandweeroptreden ( of •'71) 

cluster 6 en 14 geneeskundige hulpverleningsketen (71of M) 

cluster 4 en 12 coordinatie en bevolkingszorg (10.2.e' of ) 

planning 

5. Rondvraag 

6. Sluiting 
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Actiepuntenlijst van 24 oktober 2000 

• Maandag 30 oktober dienen de concept-reconstructies te worden besproken in het IBT-i 

• De bronnenlijst wordt niet actief gepubliceerd, dit houdt in dat in de concept-reconstructies wel de 

kolom 'Bronnen' blijft gehandhaafd, maar dat het LCI haar lijst met stukken niet actief bekend zal 

maken. 

• Ter controle van de juistheid van vermelding van bronnen dienen de verschillende inspecties 

steekproefsgewijs hun bronnen te checken. Integraal controleren zou weken in beslag nemen en 

die tijd is er op dit moment niet. 

• Wanneer er problemen ontstaan omtrent LCI-nummers of stukken van de Brandweer, dan kan het 

LCI worden geraadpleegd. 

• Er wordt woensdag 25 oktober door het LCI een integraal overzicht van stukken verstrekt (alle 

voorgaande overzichten kunnen worden vernietigd) 

• Het LCI ontvangt een overzicht van bronnen van het Nibra en Rijnconsult. Ook deze overzichten 

zullen niet actief worden verspreid. 

• Het onderscheid in C3 en C4 gebeurtenissen wordt opgeheven en wordt dus ook in de 

reconstructie niet meer vermeld. 

• De kolom criterium zal niet in de te publiceren versie verschijnen.. 

• Er zal een plenaire bijeenkomst worden gehouden om de COV van de concept-analyses op de 

hoogte te brengen. Voorafgaand daaraan zal een dergelijke sessie onderling worden 

georganiseerd.Wanneer dit zal plaatsvinden is nog niet duidelijk. Deze bijeenkomst zal er zorg 

voor moeten dragen dat de verschillende concept-analyses later naar de COV kunnen worden 

gestuurd. 

• Voordat stukken naar de COV gaan zullen ze eerst binnen de clusters moeten worden afgestemd. 

En daarbij dient ook de verificatie te hebben plaatsgevonden. 

• De planning van de concept-analyses is als volgt: 

Cluster Stand van zaken / Actie 

1 Nog afstemming met RVI: Tussen IBR, Al en IMH heeft al afstemming 

plaatsgevonden. rl O.je _ j moet het stuk van IMH nog lezen 

2 Concept verspreiden onder de clustermanagers, dit kan via het LCI. 

3 Dit cluster wordt naar achteren geschoven, er worden nog proeven gedaan door TNO 

4 Het commentaar van de gemeente Enschede moet nog worden verwerkt, op 27!10 

zal de concept-reconstructie worden verstrekt aan de clustermanagers (de analyse 

laat dan nog even op zich wachten) 

5 Hierover dient nog inteme afstemming plaats te vinden, dit zal plaatsvinden in week 

44, de IGZ moet hier ook nog naar kijken. 

6 Is in bewerking (IGZ) 

7 In de middag van 24110 is hier nog overleg over geweest 

8 Er wordt nog gewerkt aan het grafisch materiaal, om een aantal dingen weer te geven 

10 Hierover dienen nog afspraken te worden gemaakt 
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11 Tussenrapport is gereed, er dient nog met I fl,2.e ; te worden overlegd of het 

op deze manier naar de COV kan. Eventueel commentaar kan nog aan Rijnconsult 

worden doorgegeven. 

12 Het is de vraag of dit af komt voor vrijdag 

13 Gereed op 3111 

oe clusters 1,2 en 11 zulten vrijdag 27110 naar de COV worden gestuurd. 



Nummer 137 

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES 
INSPECTIE BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING 
LOGISTIEK CENTRUM INSPECTIES 

Verslag van het ovedeq Inspecties op dinsdaq 24 oktober 2000 te Enschede 

Aanwezig: 

I 0.2.+e 

1102e 

4`1 O.Z. e 
L4 Q.P-e 

- IBR (voorzitter) 

- RVI 

- IP 

- LCI 

- Al 

- Al 

- Al 

- Al 

- Rijnconsult 

- IBR 

- IBR 

- IBR 

- IBR 

- IBR 

- IGZ 

- IBR (verslaglegging) 

1, Opening 

.De vergadering wordt geopend en de voorzitter heet de deelnemers welkom. 

2. Mededelingen 

11 Q.2,e , deelt mede, dat hij de rapportage van cluster 1 (preventie) gereed heeft en op 

ministedéle goedkeuring wacht. Daama kan deze rapportage aan de COV worden aangeboden. 

3. Verslag van de vergadering van 15 september 2000 

Het verslag wordt redactioneel vastgesteld. 

Naar aanleiding van het verslag: Hoe de verificatie van cluster 7 (voorkoming besmetting) zal 

plaatsvinden is nog niet duidelijk. IGZ heeft ca 50% van de interviews nog niet verwerkt. De 



vertegenwoordiger van IGZ is druk doende alsnog een inhaalslag te maken, opdat binnen een redelijke 

termijn, IGZ de haar regarderende rapporten kan afronden. 

4. Stand van zaken 

Gereedmaken deelreconstructies 

De voorzitter deelt mede, dat op maandag 30 oktober 2000 in het IBT-1 de deelreconstructies worden 

vastgesteld en daarna aan de 2•Kamer worden aangeboden. 

Wat betreft de deelreconstructies wordt verder nog het volgende opgemerkt: 

• cluster 1 : Al geeft nog een reactie 

• duster 2: IGZ en Al geven nog een reactie (IGZ-bijdrage wellicht nog een vraagteken) 

• duster 3: deze is gereed 

• cluster 4: nog reactie van GHOR, IP en IGZ 

• cluster 5: gereed op het ambulance-deel na; IGZ bekijkt of dit nog op tijd kan worden aangeleverd 

• cluster 6: gereed 

• cluster 7 : overleg hierover direkt na de vergadering 

• cluster 8 en 9 : deze clusters zijn nagenoeg gereed 

• cluster 10 : vandaag overleg tussen inspecties over dit cluster; daarna wordt dit cluster gereed 

gemaakt 

• cluster 11 : gereed 

• cluster 12 : reactie van IP; ook hierin moet nog het ambulance-deel worden opgenomen; IGZ 

bekijkt of dit nog lukt 

• duster 13 , dit cluster is nagenoeg gereed; Rijnconsult zal vandaag nog even terugkoppelen met 

inspecties 

• cluster 14 : reactie Al 

Verder wordt afgesproken, dat de inspecties bij vragen en/of opmerkingen contact kunnen opnemen 

met  •:2,e71; 111 coórdineert de verdere afronding van de deelreconstructies. 
Daarnaast wordt afgesproken, dat iedere Inspectie voor zijn clusters een steekroef houdt om na te 

gaan of de verwijzingen naar de verschillende bronnen in de deelreconstructies ook daadwerkelijk 

kloppen. 

Ook wordt afgesproken, dat het LCI een integraal overzicht van bronnen aanhoudt (zg. Bronnenlijst, 

waarin ook Nibra en Rijnconsult is opgenomen). Deze lijst wordt naar alle inspecties gezonden. 

Tot slot het IGZ 1 O.,2 ,e - ? zegt toe al het mogelijke te doen 'om het IGZ-been bij te trekken. 90.2.e 

F• 1 zegt de nodige hulp toe en vraagt de overige inspecties IGZ zonodig bij te staan. 

Aanbiedingsbrfef Tweede Kamer 

De voorzitter deelt mede, dat IBR een aanbiedingsbrief voor de Tweede Kamer zal maken. In deze 

brief zal onder meer worden vermeld, wat onder de reconstructie van gebeurtenissen van de ramp zal 

worden verstaan. 



• 

Na verwachting zal de reconstructie de Tweede Kamer in de week van 6 november 200 worden 

aangeboden. 

5. Analyse en rapportagefase 

De hoofdinspecteur IBR geeft de planning van de concept-rapportages aan. Het was de bedoeling 

deze rapportage uiterlijk week 43 op te leveren, Daarbij was het zouden de concept-rapportages 

(analyse van de ramp) op 27 oktober 2000 aan de COV aangeboden worden. Deze planning wordt 

niet gehaald en de voorzitter heeft inmiddels met de COV afgesproken, dat zij gereed gekomen 

concept-rapportages gefaseerd zullen ontvangen. 10.2.e 1 verwacht dat de laatste concept-

rapportage op z'n vroegst eind november 2000 gereed is. De voorzitter heeft met de COV wel 

afgesproken, dat zij de concept-rapportages strikt vertrouwelijk dienen te behandelen. Daarnaast 

heeft IBR de COV aangeboden om hen middels een informatie-bijeenkomst mondeling te 

intermeren over de stand van zaken van het onderzoek van do inspecties. 

10.2.e - j vraagt hiervoor de medewerking van de inspecties. Een aantal inspecties is hier 
terughoudend in, besloten wordt om hier in een later stadium op terug te komen. Wel wordt 

akkoord gegaan met het principe om - in het belang van de voortgang van de werkzaamheden van 

de COV - hen mondeling te informeren over de analyse van de ramp. 

De hoofdinspecteur IBR vraagt de inspecties om haast te maken met hun rapportages; echter de 

snelheid dient wel in evenwicht te blijven met de kwaliteit van de rapportage. Desnoods komen de 

rapportages later dan was gepland! 

6. Eerstvolgend overleg Inspecties 

Het eerstvolgend overleg van de Inspecties is gepland op woensdag 8 november 2000 om 10.00 

uur in het IGZ gebouw in Arnhem. kamer 2426. 

Naar de IGZ, Pels Rijckenstraat 1 Arnhem: 

Trein: Station Amhem Centrum, uitgang Sonsbeekzijde (Amsterdamseweg). Linksaf de 

Amsterdamseweg op, als u bij de eerste kruising oversteekt loopt u zo de Pels Rijckenstraat in. 

Routebeschrijvingen voor de auto kunnen opgevraagd worden bij het LCI. 

7. Sluiting. 

25/10/2000 



Nummer 138 

Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding 

Onderzoek: Enschede 

AFSTEMMINGSOVERLEG INSPECTIES 

Plaats: 
Datum: 
tijd 
Deelnemers: 

VI•p4t y 

Vertrouwelijk 

BZK. Grondwetszaal 
18 mei 2000 
14.00 uur 
Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding 

Inspectie voor de Gezondheidszorg 
Inspectie voor de politie 
Rijksverkeersinspectie 
Inspectie Milieuhygiëne 
Inspectie van de Ruimtelijke Ordening 
Inspectie van de Volkshuisvesting 
Arbeidsinspectie 

Agenda: 

1. Opening 

2. Voorstelronde 

3. Stand van zaken voorbereiding (niet strafrechtelijk) onderzoek 

• brief aan de kamer 

onafhankelijke commissie 

• rol inspecties 
• interdepartementaal overleg 

• coórdinerende rol IBR 

• afstemming OM 

4. Werkgebieden inspecties 

• Wat tot nu toe gedaan 

• Wat van plan om te doen 

• Op grond van welke bevoegdheden 

5. Uitvoering deelonderzoek 

• doel (doen wat toch gebeuren moet) 

• reconstructie gebeurtenissen tot explosie 
• afstemming activiteiten inspecties (op basis van afgestemde plannen van aanpak) 

• gecoordineerd optreden in Enschede 

6. Werkafspraken 

• uitwisseling informatie 

• WOB 

• wie doet wat 

• volgend overleg. 

7. Rondvraag 



Nummer 139 

Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding 
Onderzoek Enschede. 

Planning afspraken 

22 mei 2000, 10.30 uur 
Brw. Enschede 

22 mei 2000, 13.30 uur 
Ramp terrein 

Kennismakingsgesprek met stat brandweer, politie en 
gezondheidsdienst. 
Doel: kennismaken, uiteenzetten werkwijze ISR, maken 
van vervolgafspraken. 
Bezoek rampterrein 

23 mei 2000 10.30 uur 
Brw. Enschede 

23 mei 2000 14.00 uur 
Brw. Enschede 

interview OvD en Bev eerste, tweede en derde TS 

Interview eerste TS-bezetting 

25 mei 2000, 10.30 uur 
Brw. Enschede 

25 mel 2000, 14.00 uur 
Brw. Enschede 

Interview tweede TS-bezetting 

Interview derde TS-bezetting en AL-bezetting 

18.05-00 



Nummer 140 

AGENDA AFSTEMMINGSOVERLEG INSPECTIE-ONDERZOEKEN 

Datum: dinsdag 19 december 2000 
Tijd: 
Plaats: 

13.00 uur 
LCI Enschede 

1. 

2. 

3. 

6. 

7. 

8. 

Opening en mededelingen 

Vaststelling actiepuntenlijst vergadering van 01 december 2000 
Eerder toegezonden 

Voortgang onderzoeken 
- Hoor en wedertwor-p~ure (zie toegezonden planning) 
• Aanbieding conceptrapporten aan de besturen 
De vaststelling van de definitieve rapporten 
- Centraal rapport 

Rondvraag 

Afscheid 10.2.e. ' 

Sluiting 

i10.2.e 
Llr I 



Concept 15 11 00 

N u m roer 1 41 
AGENDA AFSTEMMINGSOVERLEG INSPECTIE-ONDERZOEKEN 

Datum: dinsdag 21 november 2000 

Tijd: 10.00 uur 

Plaats: Arnhem (rijkskantoren IGZ en IMH) 

1. Opening en mededelingen 

2. Vaststelling actiepuntenlijst vergadering van 08 november 2000 

Eerder toegezonden en bijgevoegd 

3. Geleverde producten in kader van de analyse en rapportage 

Laatste versie overzicht bijgevoegd 

4. Procedure hoor en wederhoor 

Procedure is op 07 11 t0 toegezonden 

Stand van zaken 

Welke conceptrapporten komen al in aanmerking? 

5. Afstemming rapporten 

Zie concept notitie aan IST-1 

6. Centraal rapport 

Zie bijgevoegde notitie 

7. Rondvraag 

8. Slulting 

volgende vergadering 

LCI 



Stand per 09 11 00 

Nummer 142 

LOGISTIEK CENTRUM INSPECTIES 

Overzicht geleverde producten in het kader van de analyse en rapportage 

Benaming Versie Behoort 

bij cluster 

Afkomstig 

van 

Inspectie 

IMH 

Aan 

clustermanagers 

_gezonden 

Aan COV 

verstuurd 

jinformeel) 

Ja 

3010 

Opmerkingen Aan COV 

verstuurd 

(formeel) 

Nee 2710 Is cluster 1 Is beschikbaar bij 

LCI 

(BR 

Nibra 

Al 

Is cluster 2 IP/IGZJAI 

Is beschikbaar bij 

LCI. 

Niet 

aangegeven 

Versie 1.0 

Nee 

Concept-rapport 

onderzoek 

vuurwerkvamp 

Enschede IMH, 

IRO en IVH 

Analyse cluster 

preparatie 

Deelrapportage 

clusters 1, 2 en 3 

'Ongevalsonder- 

zoek brandweer' 

Onderzoek naar 

feiten en 

overtredingen met 

betrekking tot het 

bedrijf S.E. 

Fireworks 

Ja 

3011 

Ja? ? Is beschikbaar bij 

LCI 

Gedeeltelijk Veeralt. 

Is opgenomen 

in totaal 

rapport. 

Vervall 

Is opgenomen 

in totaal 

rapport. 

Versie 1.0 Al ? Is beschikbaar bij 

LCI 

Ja 

3011 

Nee 

Vervalt 

Is opgenomen 

in totaal 

Nee Ja 

3011 

Is beschikbaar bij 

LCI 

? Al Versie 1.0 Deelrapportage 

cluster 7 

'Bescherming 



Al Nog niet bij LCI Ja? 

2710 IMH Is cluster 7 Is beschikbaar bij 

LCI 

Ja 

3010 

2710 IMH 

hulpverleners' 

Totale rapportage 

van Al inclusief 

nazorg 

Omgang met de 

milieubelasting en 

volksgezondheidsri 

sico's tijdens en na 

de vuurwerkramp 

te Enschede 

Managementrappo 

rtage IMH. IRO en 

IVH 

Analyse cluster 

bevolkingszorg 

Onderzoek naar 

het brandweer 

optreden tot en 

met de fatale 

explosie 

Echos uit de 

Bijlmer 

Tussenrapportage' 

publieks 

voorlichting 

1 en 7 

Is cluster 

12 

3 

IBR 

Nibra 

IBR 

Ja 

3010 

Ja 

Nee? 

Is beschikbaar bij 

LCI 

Is beschikbaar bij 

LCI 

IGZ 

IP (gedeeltelijk) 

Al (diskette) 

Niet 

aangegeven 

Niet 

aangegeven 

Alleen 

hoofdstuk 2 

0410 IBR 11 

Rijnconsult 

Ja 

Is beschikbaar bij 

LCI 

Ja 

Vervalt. 

Is opgenomen 

13 Nee 

_ _ 

IP 2710? 5.4 Het R.I.T. 

Nee 

Nee 

Nee 

rapport. 



5.3.4 Is 

elektronisch 

niet te 

openen 

? 

lp Nee 

in totaal 

rapport. 

Vervalt•. 

Is opgenomen 

in totaal 

rapport. 

Vervalt. 

Is opgenomen 

in totaal 

rapport. 

5.5 De 

communicatie 

Ip 8 Nee 

0711 lp 8, 9 en 13 Concept- 

rapportage 

Inspectie voor de 

politie 

Concept-rapport 

onderzoek 

vuurwerkramp 

Enschede 

IMH,IRO en IVH - 

Uitgedeeld in 

overleg 0811 

? Nee 

2710 

Opmerking 

Indien in kolom vervalt staat vermeld wordt dit rapport niet in volgende opgave opgenomen. 



Nummer 143 

LOGISTIEK CENTRUM INSPECTIES 

Aan : Deelnemers afstemmingsoverleg inspecties 
Van : LCI 
Betreft : Actiepunten overleg 08 november 2000 
Datum : 09 november 2000 

Actiepunten afstemmingsoverleg 08 november 2000 
(10.00 — 15.00 uur IGZ Amhem) 

1. Aanwezig 
-0,2.e 

•10.2.e 
0:2.e 

1-0.2.e 
.e 

' _ (IGZ) 
roe- R) 

(AI) 

1.0.2.e 
j10.2,e . (ler )  
110.2.e 1 ( IBR) 
10.1c, • (Ai) 

, ( IBR) 

pMFi— 
tot 12.00 uur (Rijnconsuft) 10,2. 

10.2_x'_' 
10.2.e 

•t nconsutt) 
(IBR) .e (IBR) 

ï 0.2.e Zf R) r gBFí 
1i.2.ef(') 

1. Actiepuntenlijst 
Van de vergadering wordt geen verslag gemaakt. Wei een actiepuntenlijst. 

,2. Getuigenverhoren 'letseladvocaten' 
Adie:11-79 

De'letseladvocaten' hebben. toestemming van de rechtbank voor het verhoren van een aantal 
getuigen. De landsadvocaat wil de beschikking over onderzoeksmateriaal (gespreksverslagen .en 
dergelijke). Weilicht zal die informatie aan hem ter beschikking moeten worden gesteld omdat de 
informatie zich 'onder de staat' bevindt. Er wordt nog gekeken of het privacyreglement van het LCI en 
de eerder gemaakte afspraken die zijn gemaakt zich hier tegen verzetten. De deelnemers van het 
afstemmingsoverleg zullen op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen op dit punt. 
NB. Aan de landsadvocaat is op 09111 een lijst van LCI-stukken en een exemplaar van het privacy-
reglement LCI verstrekt. 

3. Versrag 24 10 00 r10 Actie: 

De IGZ heeft de gespreksverslagen wel verwerkt maar nog niet allemaal vastgesteld. 
De gemeente Enschede heeft commentaar ingeleverd op de reconstructie van e gebeudenisrn. 
Gaarne nog schriftelijke terugkoppeling wat er met het commentaar is gebeurd r " ,ZP j 
co8rdineert). 

4. Reconstructie Tweede Kamer Actie: lft0,Ze 
Vrijdag 10 november gaat de reconstructie van de gebeurtenissen naar de Tweede Kamer. 
Verkrijgbaar bij BZK en LCI vanaf 08.30 uur. 
NB Inspecties in Amhem krijgen in de loop van de morgen een exemplaar. Het wordt met een koerier 
geleverd aan IGZ (Al en IMH ophalen bij IGZ). 

Adie: LCI 
De totale reconstructie zoals die aan de Tweede Kamer wordt aangeleverd wordt op CD gezet voor 
de betrokken inspecties. 

Actie: 
5. Reconstructie vervolg 
Deze versie is uitgangspunt voor de rest van het onderzoek. Naar de twee bekende versies van de 
reconstructie (1. naar COV en 2 naar TK) blijken er nog versies te bestaan die op een of andere wijze 
wel naar buiten zijn gebracht. Deze moeten wel worden bewaard. 

Actie: r 
Bij voorgenomen mutaties van de reconstructie dient eerst met andere betrokken inspecties worden 
afgestemd. De gemaakte mutaties van tijd tot tijd doorgeven aan M. Hij houdt het centraal bij 
(duidelijke tekstvoorstellen of nieuwe versies) en verwerkt nieuwe in ormatie ook in andere relevante 
clusters. Aan het eind van het onderzoek komt een nette gedrukte versie.van de reconstructie. 

Adie: allen 
Er is ook Duitse rapportage over de hulpverlening. Deze zal worden opgevraagd. 

C: 1w951TEMMctiepunten overleg 0811 00.doc 24-11-2000 



Adie: •1o.2.e 
6. COV 
De voorzitter van de COV is ongerust over de voortgang en wil de minister van BZK weer benaderen. 
Op 28 november is er over de clusters 3 en 4 (IBR) en 0p 07 december over de cluster 6 en 14 (IGZ) 
een bijeenkomst met het COV. Er zal inzicht worden geboden in de bevindingen. 
Het COV zal geen hoor en wederhoor bij hun rapportage toepassen. 

7. Concept rapportage 
Er wordt naar gestreefd om 15 december de concept rapportage af te ronden. Voor de clusters 3, 4 
en 6 wordt opgemerkt dat dit misschien niet zal lukken. De procedure hoor en wederhoor is dan nog 
niet toegepast. Ook de post Culemborg rapportage is dan nog niet klaar. 
Er is een overzicht van geproduceerde producten gemaakt. Deze zal worden geactualiseerd en 
rondgestuurd. (NB bijgevoegd). Zelf bepalen of men een stuk wil hebben. Doorgeven aan LCI. 
Er zal ook een overall rapportage worden geproduceerd met de belangrijkste Conclusies en een 
beschrijving van het onderzoek en de samenwerking., , 5o.2ei• • •fl-e P0.2.e, a 2.e en  melden 
zich spontaan om hier aan mee te werken.  !   

NS. t ..e maakt een opzetje. Het onderwerp komt volgende keer weer op de agenda. 
Adie. n.0.2.el 

8. Hoor en wederhoor procedure 
Zie voorstel. Concept procedure is 07 november pas verzonden. Kritiek doorgeven aan P<IZ . De 
procedure wordt met de gemeente besproken. De procedure zal op een concept rapport (Cluster 1 ?) 
worden uitgeprobeerd. 
N8 Volgende keer weer op de agenda. 

Adie: allen 
9. Presentaties 
Er worden een aantal presentaties van de bevindingen van de onderzoeken gedaan. 

over cluster 6 en 14. 
over cluster 3. 
over cluster 4. 

10. Volgende vergadering 
De volgende vergadering is op dinsdag 21 november om 10.00 uur (tot 14.00 uur) in het gebouw van 
IGZ en IMH. 

lÓ'2,:t3 
Le 

] 

2 C:1w951TEMP1Actiepunten overleg 08 11 00.doc 24-11-2000 



Nummer 144 

INSPECTIE BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING 
Concept 06 11 00 

LOGISTIEK CENTRUM INSPECTIES 

Procedure hoor en wederhoor 

Inleiding 
In de concept rapportages staan analyses van de gebeurtenissen zijn de activiteiten aan de 
regelgeving getoetst, worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. Gezien de geweldige 
impact die de inhoud en verwoording van deze zaken kan hebben op de betrokkenen bij de 
vuurwerkramp is een zorgvuldige procedure van hoor en wederhoor noodzakelijk. De 
onafhankelijkheid van de onderzoekende instantie mag geen roden zijn om do onderzochte 
organisaties niet te betrekken bij de rapportagefase van het onderzoek, Ook de grotere kans van 
vroegtijdig lekken van informatie is hierbij niet doorslaggevend. Een duidelijk voorbeeld is het 
onderzoek naar het brandweeroptreden tot de fatale explosie. Bij de brandbestrijding zijn vier 
brandweerlieden omgekomen. Het beschrijven van de brandweeractiviteiten vereist daardoor uiterste 
zorgvuldigheid. Aan het presenteren van de bevindingen en conclusies dient voldoende aandacht te 
worden besteed. In principe geldt dit ook voor alle andere deefonderzoeken. Bij de IBR is in het 
'Protocol incidentonderzoek' rekening gehouden met deze gang van zaken. 
De toegepaste methode van hoor en wederhoor dient in ieder geval expliciet in de deefrapporten te 
worden vermeld (standpunt IBT-i). 
Dat deze procedure de nodige tijd neemt zal (ook politiek/ bestuurlijk) geaccepteerd moeten worden. 

Activiteiten 
De volgende activiteiten gaan vooraf aan de hoor en wederhoor procedure: 
• Afstemming binnen de eigen inspectie; 
• Afstemming met het eigen ministerie; 
• Afstemming met de andere inspecties. 

De volgende processen waarin zowel de onderzoekende instanties als de betrokken organisaties een 
rot speten zijn te onderscheiden: 
1. Verificatie van de gegevens door direct betrokkenen (De gegevens zijn in de concept rapporten in 

onderling verband gebracht en gewogen. De direct betrokkenen moeten hun mening hierover 
kunnen geven); 

2. Verificatie door betrokken diensten (Zowel over de inhoud als de manier van verwoorden is een 
hoor en wederhoor ronde wenselijk); 

3. Het informeren van de bestuurlijk verantwoordelijke organisaties over de bevindingen 
(burgemeester, B&W, CdK, besturen regionale hulpverleningsdiensten, betrokken ministers); 

4. Het verwerken van de bevindingen en conclusies bij de betrokken organisaties (Toelichtingen 
door de onderzoekende instanties zijn soms nodig); 

5. Het voorbeiden van de betrokken organisaties (zowel de bestuurlijke als de uitvoerende 
organisaties) op het openbaar worden van de rapporten (Toelichtingen, overleg en afstemming 
met de onderzoekende instanties en verstrekken van informatie zoals bepaald onderliggend 
onderzoeksmateriaal dat niet gepubliceerd zal worden); 

6. Organisatorische voorbereiding op publicatie van de diverse rapporten; 

1 C:1w951TEMP1Procedure hoor en wodorhoor.doc 24-11-2000 



Nummer 145 

LOGISTIEK CENTRUM INSPECTIES 

Concept 15 1100 

Aan : Deelnemers IBT-1 

Van : HIBR 

Betreft : Afstemming inspectierapporten 

Datum : 29 november 2000 

Inleiding 

In het afstemmingsoverleg van de inspectieonderzoeken van 21 november jongstleden is de 

afstemming van de rapporten van de verschillende inspecties aan de orde geweest. Er werd 

geconstateerd dat naast de inhoudelijke afstemming zoveel mogelijk moet worden gestreefd naar 

eenheid voor wat betreft de uitvoering van de rapportages. 

Voorstellen 

1. Centraal rapport 

Naast de rapporten van de verschillende inspecties zal er een gezamenlijk rapport worden 

samengesteld waarin: 

Het samenwerkingsproces van de inspecties wordt beschreven; 

De bevindingen van dat samenwerkingsproces worden aangegeven; 

De conclusies van de inspecties worden samengevat. 

2. Uitvoering 

De inleidende teksten (beschrijving van het onderzoek en de samenwerking) van de 

verschillende rapporten onderling en met het centrale rapport zo veel mogelijk afstemmen; 

Hetzelfde formaat en omslag voor de verschillende rapporten hanteren; 

Op relevante plaatsen in de rapporten verwijzen naar elkaars rapporten. 

3. Uitgave van de rapporten 

In een eerdere fase van het onderzoek is reeds besloten om de rapporten gelijktijdig te publiceren. 



Nummer 146 - 
LOGISTIEK CENTRUM INSPECTIES 

Concept 171100 
Centraal rapport inspecties 

inleiding 
In het afstemmingsoverleg inspecties is aan de orde gekomen dat het wenselijk is dat er naast de 
afzonderlijke rapporten van de betrokken inspecties ook een centraal rapport verschijnt waarin een 
aantal gezamenlijke aspecten aan de orde komen_ 
De onder 1. en 2.1 genoemde onderwerpen kunnen zonder meer aan het papier worden toevertrouwd. 
De verwoording van de conclusies van paragraaf 2.2 vereist enig voorwerk. Dit kan gebeuren door 
een werkgroepje met deelnemers uit verschillende inspecties. 

Onderwerpen in centraal rapport 
1. De onderzoeken 
Het onderzoek door het Openbaar Ministerie 
(Korte omschrijving aard en omvang) 
Het onafhankelijk onderzoek door de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp (COV) 
(Korte omschrijving aard en omvang) 
Het Inspectie onderzoek 
(Korte omschrijving aard en omvang) 

2. Het onderzoek van de acht rijksinspecties 
21 Beschrijving van het samenwerkingsproces 

- Plan van aanpak 
- Het instellen en functioneren van het LCI 
De overlegstructuren 

MBT 
IBT 
Afstemmingsoverleg 
Overleg met OM, gemeente, provincie en politie 

Bevindingen 
Onderlinge samenwerking 
Relatie met het OM 
Relatie met de COV 
Relatie met de gemeente 

2.2 De belangrijkste conclusies van de inspectieonderzoeken 

(Opsomming of samenvatting van de in de verschillende rapporten vermelde conclusies) 

Overall conclusies (Conclusies die in verschillende rapporten genoemd worden of die de conclusies in 
de afzonderlijke rapporten overstijgen) 



• Nummer 147 

LOGISTIEK CENTRUM INSPECTIES 

Aan : Inspecteurs 

Van :M 0-2.e 
Betreft : Verslag bespreking y10,2;.ig 

Datum : 04 oktober 2000 

In het werkoverleg van 22 september is afgesproken dat er zat worden getracht ondersteuning te 

krijgen uit gedragsdeskundige hoek voor twee psychologische aspecten te weten: 

• De gebeurtenissen van een brandweerkorps dat vier mensen heeft verloren worden beschreven. 

De manier waarop dit wordt gedaan is tamelijk kritisch. 

• Bij het beschrijven van de bevindingen kan niet (meer) worden volstaan met constateren van 

zaken die niet goed zijn gegaan. Ook zal moeten worden aangegeven waarom iets is gebeurd of 

niet gebeurd. Brandweertechnische verklaringen zijn er soms niet. 

Ik heb 1'0.2.e.  1 globaal het brandweeroptreden in het eerste half uur geschetst in het licht van 
bovenstaande punten. Hij is geïnteresseerd In deze problematiek. Het eerste punt is gemakkelijk te 

regelen doorM 0.2.el op te nemen in de afstemmingsronde van de conceptrapportages met de 

andere inspecties. Hij zal dan de tekst bekijken en adviseren over eventuele aanpassingen van 

teksten. 

10.2.ef zal nadenken en overleggen met een collega op welke wijze hij adequaat kan inspelen op de 
problematiek zoals die onder het tweede punt is aangegeven. 

Afspraken: 
- Verslagen van de interviews van de brandweerlieden toesturen (is geschied). 

Briefing door de onderzoekers van de IBR op dinsdag 31 oktober, 10.15 uur (BZK). 

Actie to. •• •0•• en ijl. 
Notitie opstellen (activiteiten, financiële verplichtingen en dergelijke) Actie f. 



Nummer 148 

Aan : Inspecteurs IBR 

Van ;10.2.e Jr 

Betreft : Actiepunten bespreking rj..0,2.e 

Datum : 31 oktober 2000 

Aanwezig: „,1 0.2.e ). 110.2.e ,10.2.e en j1 0.2.e (psychotoog) 

• Briefing van RT en HT over brandverloop en brandweeroptreden tot de fatale explosie. Met name 

komen die aspecten aan de orde waar naast brandweertechnische ook gedragstechnische 

verklaringen kunnen helpen bij de analyse van de gebeurtenissen. Ook een tweetal problemen uit 

andere clusters met gedragsdeskundige aspecten komen aan de orde. 

• De vorm waarin M kan participeren in het onderzoek is nog niet uitgekristalliseerd. Het kan 

varieren van adviserende rol tot een zelfstandige bijdrage aan het onderzoek. Werkende weg zal 

hier duidelijkheid over komen. 

• De volgende onderwerpen zulten door • leworden begeleid: 

1. Belichten van gedragsdeskundige aspecten bij cruciale onderwerpen in de IBR-

onderzoeken; 

2. Adviseren over de manier van verwoorden van bevindingen en conclusies in de concept-

rapporten van de IBR; 

3. Adviseren ten aanzien van de personeelszorg van de direct en indirect betrokkenen van de 

IBR bij het onderzoek van de vuurwerkramp; 

4. Meewerken aan het opstellen van een procedure om de acceptatie van de inhoud van de 

IBR-rapporten bij de gemeente (brandweer) te begeleiden. 

• Periodiek zal over deze onderwerpen van gedachten worden gewisseld. Oe volgende 

bijeenkomsten zijn op 16 november, 10.15 uur en 30 november 10.15 uur. Er wordt voor die 

bijeenkomsten een agenda opgesteld waaruit de inspecteurs kunnen opmaken of hun 

aanwezigheid belangrijk is. 

• De andere inspecties worden geinformeerd over deze activiteiten. 
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Agenda afstemmingsoverieg onderzoekers Inspectieonderzoeken 
vuurwerkramp 

Datum: 23 juni 2000 
Tijd: 
Plaats: 

10.00- 12.00 
LCI 

Enschede 

1. Opening 

2. Verslag van de bijeenkomst van 08 juni 2000 (toegezonden) 

3. Stand van zaken onderzoek 

4. Reconstructie van gebeurtenissen vuurwerkramp 

S. Brainstormsessie over de procedures LCI 

b. Werkplanning 

7. Rondvraag 

8. Volgende vergadering 

9. Sluiting 

Na de vergadering zal een bezoek wonden gebracht aan de LCI (voor broodjes wordt gezorgd). 
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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 samenvoegers van deze reconstructies te vergemakkelijken is het 
noodzakelijk vooraf afspraken te maken over werkwijze, format diepgang e.d.. 

• Bijlage 1 geeft achtergrondinformatie over het opstellen van een reconstructie van 
een incident. Op analoge wijze kan een reconstructie gemaakt worden van 
bijvoorbeeld de vergunningverlening in het kader van de Wet milieubeheer en de 
plaatsgehad hebbende controles. 

• Bijlage 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 reconstolcties 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 
Ontwikkeling evaluatie methode  

Bijlage 2 

1 Reconstructie gebeurtenissen 

1.1 Doel reconstructie 

Het opstellen van een reconstructie is een arbeidsintensieve aangelegenheid. Derhalve 
wordt in de eerste fase van de evaluatie een globale beschrijving van het incident en de 
incidentbestrijding gemaakt. Deze globale beschrijving is een zo feitelijk mogelijke, 
doorgaans chronologische opsomming van alle gebeurtenissen en activiteiten die 
relevant zijn voor de evaluatie. 
Bij de meeste evaluaties kan worden'volstaan met een globale beschrijving van de 
gebeurtenissen, 
Afhanketíjk van de gewenste diepgang en omvang van de evaluatie kan vervolgens 
worden bepaald welke gebeurtenissen gereconstrueerd worden. 
Hiervoor komen gebeurtenissen in aanmerking, die bepalend zijn voor het verloop van 
het incident, alsmede de belangrijkste gebeurtenissen van de incidentbestrijding. 

De globale beschrijving en de eventuele reconstructie worden voorgelegd aan degenen 
die de informatie hebben verstrekt. Het doel hiervan is om een zo objectief en feitelijk 
mogelijk 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 gebruikt•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 globale beschrijving van de gebeurtenissen of dat deze 
moet worden uitgebreid met een reconstructie van het incident of delen van het incident. 
Hierna 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 globale 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) radioliV-
uitzendingen. Ten tweede zijn dat gegevens uit vraaggesprekken. 

In het verwerkingsproces van de ervaringen van de directbetrokkenen worden mogelijk 
de herinneringen aan de eigen ervaringen beinvloed 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 mogelijk 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 ruimte wordt gegeven aan de 
geinterviewde om zijn of haar belevenissen te vertellen. Verder wordt zoveel mogelijk 
rekening gehouden met de situatie van de betrokkene, waar sprake kan zijn van een 
potentieel traumatische ervaring. In dat geval zal de handelwijze op dit punt worden 
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1.3 

Slap J: 

Stap 2.• 

Stap 3: 

Stap 4: 

Stap s: 

Stap 6: 

Stap 7. 

afgestemd met eventuele deskundigen die de betrokken instanties voor de begeleiding 
van hun personeel hebben ingeschakeld. 

Aan de slag 

In dit hoofdstuk zat stap voor stap beschreven worden welke acties vereist zijn om tot een 
reconstructie van de gebeurtenissen te komen: 

Zorg ervoor dat de banden van de betrokken meldkamers, 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 bepaalt welke meldkamers bij de bestrijding van het incident 
betrokken zijn. Bijna ieder dienst heeft woel een meldkamer. Inventariseer welke diensten 
b# de incidentbestrijding betrokken zijn geweest en laat de bewuste band(en) bewaren. 
Heeft een meldkamer geen band beschikbaar vraag dan naar het logboek of iets 
dergelijks. 
Met nadruk werdt erop gewezen dat het Veiligstellen' van het bandmateriaal zo snel 
mogelijk moet plaatsvinden. De meeste meldkamers bewaren banden slechts een korte 
periode. 

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 vooral op de diepgang en de omvang van de evaluatie. Als de evaluatie 
voornamelijk betrekking heef op de melding en alarmering, dan ligt het voor de hand die 
functionarissen op de meldkamers van politie, brandweer enlof ambulancedienst te 
zoeken. 

Interview de in stap 2 bedoelde functionarissen zo snel mogelijk na afloop van de 
incidentbestrijding. 
Het verdient de voorkeur dat één persoon tegelijkertijd gelnterviewdwordt. Gebruik 
hiervoor een vooraf gemaakte vragenlijst. Probeer de verklaringen van de geïnterviewde 
zoveel mogelijk van een (plusminus) tijdstip te voorzien. 

Laat kopieën maken van het relevante bandmateriaal, zoals bedoeld in stap 1. 
Meestal zullen de meldkamers 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 invloed is op de 
uitwerking van het materiaal. Soms wordt alleen de relevante Informatie (samengevat) 
weergegeven. Soms is het noodzakelijk een letterlijke (schriftelijke) weergave van het 
bandmaterlaal te maken. Let erop dat het tijdsignaal, dat de diverse meldkamers op de 
banden vastleggen met elkaar overeenkomt Dit is vast te stellen door de tijdsignalen van 
een gesprek tussen twee meldkamers op de banden met elkaar te vergelijken. Als er een 
verschil (in minuten) bestaat tussen de twee tijdsignalen, stel dan de juiste tijd vast en 
corrigeer vervolgens de andere. 

Inventariseer welk ander materiaal kan bijdragen aan de reconstructie van 
gebeurtenissen. 
Hierbij kan gedacht worden aan foto's, video-opnamen, radkV7V 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 welke gebeurtenissen van belang zijn voor de evaluatie (diepgang en omvang). 
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Maak een lijst van gebeurtenissen in chronologische volgorde. Begin met de 
gebeurtenissen, waarvan het tijdstip op de één of andere manier vastligt (band, foto's, 
video en dergelijke). Drukdeze tijden Vet'al. Voeg daarna de gebeurtenissen toe, 
waarvan het tijdstip niet precies vaststaat. Druk deze tijden cursief/niet vet' af. 

Beoordeel de reconstructie van gebeurtenissen op volledigheid (in relatie tot diepgang en 
omvang van de reconstructie) en tegenstrijdigheden. 
indien dit het geval is, zal door extra interviews aanvullend feitenmateriaal 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 deel 
van) het incident of (een deel van) de incidentbestrijding op locatie na te spelen. 
is een volledige reconstructie niet mogelijk of blijven 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 geinterviewden. 
Hiermee ontstaat een terugkoppeling aan degenen die de informatie geleverd hebben. Zij 
zien hun verklaringen ingepast in een groter geheel en kunnen daarmee beoordelen of 
de reconstructie een goed beeld geeft van wat zij hebben ervaren. Vaak kunnen in dit 
stadium nog onduidelijkheden worden weggenomen. Zonodig wondt de reconstructie van 
gebeurtenissen door de onderzoeker aangepast. 

De basis van de evaluatie is klaar; een geverifieerde reconstructie van de 
gebeurtenissen. 

Vanuit deze basis kunnen de volgende stappen van de evaluatie methode worden gezet. 

Stap 8: 

Stap 9. 

Stap 10: 
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Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding 
Onderzoek Vuurwerkramp Enschede.  

Bijlage 1 

Format reconstructie van gebeurtenissen. 

Datum/ ) Plaats handeling/ 
tijd I organisatie Omschrijving gebeurtenis/ 

toelichting 
Bron 

I 

Toelichting: 

Datum/to: vet= exacte datum/tijd bekend; Cursief= datum/tijd bij benadering bekend 

Plaats handelinglorganisatie: Bij een bericht wordt de plaats waar de initiatiefnemer 
van het bericht verblijft vermeld. Bij bijvoorbeeld vergunningverlening wordt alleen de 
organisatie vermeld. Een consequente schrijfwijze 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. 

Omschrijving gebeurtenis/toelichting: Omschrijving gebeurtenis=normaal schrift; 
toelichtingxursief schrift 

J3ron: afkorting 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 
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Overzicht van onderzoeksactivitelten door de betrokken inspecties 

De onderwerpen van onderzoek zijn geordend volgens de zogenoemde veiligheidsketen. Deze bestaat 
uit de schakels: 

pro-actie -----► preventie 6 preparatie -----b repressie ---0 nazorg 

- Onder pro-actie wordt verstaan het structureel voorkomen van onveiligheid, bijvoorbeeld door het 
uitoefenen van invloed -vanuit veiligheidsoptiek-op het maken van ruimtelijke plannen. 

- Preventie is het voorkomen van directe oorzaken van onveiligheid en het beperken van de gevolgen 
ervan door middel van preventieve maatregelen, zoals bijvoorbeeld het opnemen van 
veiligheidsvoorschriften in vergunningen en het handhaven daarvan. 

- Preparatie is de daadwerkelijke voorbereiding op de bestrijding van mogelijke aantasting van de 
veiligheid zoals bijvoorbeeld het opstellenen beoefenen van rampen- en bestrijdingsplannen. 

- Repressie is de bestrijding van onveiligheid en de verlening van hulp in acute noodsituaties door de 
daadwerkelijke inzet van brandweer, geneeskundige diensten, politie en overige diensten onder 
bestuurlijk opperbevel. 

- Nazorg is alles wat nodig is om zo snel mogelijk terug te keren naar de normale verhoudingen door 
bijvoorbeeld opvang van slachtoffers en hulp bij de afwikkeling van schadeclaims. 

Eik ik onderdeel onderdeel van van de de veiligheidsketen veiligheidsketen kent kent deelprocessendeelprocessen. . Aan Aan het het onderzoek onderzoek nemen nemen acht acht inspecties inspecties 
deel deel ((zie zie bijlage bijlage 22). ). Een Een totaaloverzicht totaaloverzicht van van deelprocessen deelprocessen met met de de inspectie inspectie waar waar dat dat deelproces deelproces onder onder 
valt valt is is bijgevoegd bijgevoegd ((bijlage bijlage 1). 1). Een Een aantal aantal deelprocessen deelprocessen wordt wordt - - onder onder supervisie supervisie van van een een inspectie inspectie --
uitgevoerd uitgevoerd door door een een onderzoeksbureauonderzoeksbureau. . Dit Dit bureau bureau staat staat dan dan achter achter de de betreffende betreffende inspectie inspectie vermeld. vermeld. 

In In verband verband met met de de overzichtelijkheidoverzichtelijkheid, , beheersbaarheid beheersbaarheid en en efficiency efficiency zijn zijn de de deelprocessen deelprocessen 
samengevoegd samengevoegd tot tot de de volgende volgende 16 16 clusters. clusters. 
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ON AAM Jr n met verantwoordelijke inspecties Bijlage 1 

-k^ 1   ;, »ri en , . .. . _ 1 Reconstnrcrie ;: Anai›ut, conclusies_ 

Hoofdproces 1: Pro-actie en preventie 

1.1 , Vestiging / (wijziging) invulling bestemmingsplan IRO-IMH, IBR CM 

1.2 Routering gevaarlijke stoffen incl. handhaving (transport) 

1.3. Beveiliging object en bouw- milieu- en gebruiksvergunning 

IRO-IMH-RVI 

IRO-IMH, RVI, IBR CM 

1.4 Handhaving veiligheidsniveau IRO-IMH, IBR CM 

Hoofdproces 2: Preparatie 

2.1 Operationele plannen (rampen. -bestrijdings- en aanvalsplan) 
(de voor Enschede relevante ramptypen zijn 8, 11, 14*) 

IBR (TT**/Nibra****), IGZ, . 
IP en AI 

2.2 Bestuurlijk en operationeel oefenen (relevante rarnptypen) IBR (Nibra) i.a.m. Al$ IP, IGZ 

Hoofdproces 3: Bron- en (primaire) effectbestrijding ; 
3.0 Brandbestrijding en hulpverlening tot de fatale explosie IBR (TI) i.a m. AI 
3.1 IBR (Nibra) i.a m. 4.1 en IP Redding, brandbestrijding en technische hulpverlening na de 

fatale explosie 
3.2 Meten, registreren en evalueren IMH in afstemming met 3.1 
3.3 Ontsmetten van mensen IMH i.a.m. IGZ en Al 
3.4 Ontsmetten van voertuigen en infrastructuur IMH i a m. 3.1 
3.5 Milieuzorg IMH 
3.6 Toegankelijk en begaanbaar maken, opruimen IBR (Nibra) 

Hoofdproces 4: Gezondheidszorg 
4.1 Geneeskundige hulpverleningsketen IGZ La.m. 3. 1, IP 
4.2. Geestelijke gezondheidszorg (zie ook 8.1) IGZ 
4.3 Preventieve volksgezondheid IGZ 
4.4 Inzamelen van besmette waren IMH i.a.m. IGZ 

Hoofdproces 5: Rechtsorde en verkeer 
5.1 Handhaven openbare orde IP 
5.2 Strafrechtelijk onderzoek IP 
5.3 Verkeer regelerf IP 
5.4 Afzetten en afschermen IP i am. 7-5 
5.5 Begidsen 1P i.am. 7.5 
5.6 Ontruimen en evacueren 1P i a.m. 6.2 
5.7 Identificeren van overledenen IP 

Hoofdproces 6: Bevolkingszorg 
6.1 Voorlichting (van bevolking) IBR (Rijnconsult) Lam. IGZ 
6.2 Waarschuwen van de bevolking BR (Nibm) i.am. 5.6 
6.3 Opvang en verzorging IBR (Nibm) 
6.4 Primaire levensbehoeften bevolking IBR (Nibra) 
6.5 Registreren van slachtoffers iP 
6.6 Uitvaartverzorging IP 
6.7 Schaderegistratie en -afhandeling BR (io.m. Rekenkamer?) 

Hoofdproces 7: Algemene coordinatie 
7.1 Alarmering en opschaling IBR (DZ***) i a.m. Al 
7.2 Bestuurlijke coordinatie en operationele leiding BR (DZ) 
7.3 Operationele informatievoorziening  1BR (DZ) 
7.4 Verbindingen BR (DZ) 
7.5 Indeling rampterrein ]BR (Nibra) i.a.m. 5.4, 5.5 
7.6 Logistiek IBR (Nibra) 

Hoofdproces 8: Nazorg 
8.1 Voorkomen/beperken psychotrauma hulpverleners (ook 4.2) IGZ iaïn. IBR (Tr), IP en Al 
8.2 Financiele ondersteuning getroffenen (aanvullend op 6.7) IBR (i.o.m. Rekenkamer?) 
8.3 Evaluatie van incident en volledige afhandeling daarvan alle inspecties (coordinatie LCI) 

•) 8: Ongeval met br harelexplosieve stoffen 11 : Instorting groot gebouw 14: Stormbuien etc. 
•*) IBR: oeam10-2.•en •- ***) IBR, 1U.e en 0. ', e' 
****)Nibra: eistands rnsutuu voor brandweer en rampen tnjding. Rijnconsult Organisatie-adviesbureau 

21.06-2000 15:51 c\w9slEb4rCtusuring4.doe 
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Nummer 153 

T.b.v. brainstorm over werkwijze LCI 

Hoofdtaak 1 Coórdinatie intejvlews 

-Initiatief bij inspecties 

-plan om personen te horen (met de aspecten waarop) wordt gemeld bij LCI ( per 

emall LC10enschede.nl of fax 053 4818070 

-LCI informeert bij OM of betrokkene gehoord kan worden en checkt of er info van OM 

(b.v. pv) beschikbaar is 

-als de behoefte om te horen blijft bestaan informeert LCI andere Inspecties over dat 

voornemen 

-inspecties kunnen bij LCI aangeven betrokkene ook te willen horen eveneens onder 

opgave van de aspecten waarop c.q. vragen aanleveren 

-Inspecties overleggen onderling hoe dat het beste kan 

-Oe' trekkende' Inspectie makt de afspraak 

-Het LCI wordt geinforméerd over plaats en tijdstip van de gemaakte afspraak. 

Hoofdtaak 2 Coórdinatie infoverstrekkinq 

-Inspecties zenden z.s.m. interviewverslagen en al beschikbare (deel)rapporten (b.v. 

de reconstructie) In aan het LCI 

-Periodiek informeert het LCI per bulletin de Inspecties maar ook het OM en de Cie 

Vuurwerkramp over de op het LCI verzamelde informatie ( interviewverslagen, 

documenten etc) 

-Inspecties richten verzoek om (specifieke) Informatie ( b.v. 

interviewverslagen/deelrapporten van andere inspecties, processen-verbaal OM, 

plannen, foto's banden, transcrpties e.d.) die bij andere Instanties berust aan het LCI 

(weer per emai~ zie boven) 

-LCI checkt of de gevraagde info al op het LCI aanwezig is, zo niet zorgt het LCI dat de 

info beschikbaar komt (b.v .na een Info-verzoek aan het OM als het om informatie gaat 

waarop een beslag rust). 

Uitgangspunten m.b.t. veiligheid info-aanievering/verstrekking: 

-Interviewverslagen, deelrapporten of andere info waarbij duidelijk is dat het om 

vertrouwelijke Info gaat worden in persoon aan het LCI aangeleverd op fioppy in het 

format Word 97 of een lagere Word versie (noodzakelijk voor het maken van de 

overall-reconstructie). (bespreken eventueel kiezen voor de volgende optie) 

-als toch (voor de verantwoording van de betrokken Inspectie) wordt gekozen voor, 

toezenden per email dan dient het document In Ieder geval voorzien te zijn van een 

wachtwoord waarmee het aan de ontvangstkant kan worden geopend (In Word: 



Extra/Document beveliigen/wachtwoord). Na verzending dient telefonisch het 

betrokken wachtwoord te worden overgedragen. 

-uiteraard dient in het bijzonder m.b.t. de interviewverslagen van andere Inspecties 

grote voorzichtigheid te worden betracht en de kring waarbinnen die Informatie 

bekend Is zo klein mogelijk te blijven 

Algemene vraag: Komt de informatie per bulletin verzonden aan de 

onderzoekscoórdinatoren goed door bij de onderzoekende Inspecteurs? 



Nummer 154 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: 

10.2.e',, I 
ainsáag -ino lurn 200011:46 
•102 e   
110,2.e - 

'inspecue•interviews; geoutusóanden en aantekeningen 

In de projectgroep Vuurwerkramp is herhaald gesproken over de vraag of geluidsbanden die tijdens inspectie-
interviews worden gemaakt moeten worden bewaard of niet; dit tegen de achtergrond van het feit dat in het plan 
van aanpak/interviewprotocol Is aangegeven dat geluidsbanden na het gesprek zullen worden vernietigd. 
In het verlengde daarvan vroeg jij mij gisteren in de projectgroep Vuurwerkvamp van 20 juni -namens de 
inspecteurs- aandacht te schenken aan de vraag of aantekeningen, die tijdens de interviews door inspecteurs 
worden gemaakt, en die als basis dienen voor hun gespreksverslag, ook moeten worden bewaard. 

In het projectgroepoverteg van heden zijn de afspraken als volgt gerecapituleerd, e.e.a. reet inachtneming van 
het vastgestelde protocol: 

1 
Het staan een inspecteur vrij ervoor te kiezen of hiyzij tijdens een interview een geluidsband laat meelopen -even 
los van de vraag of de geinterviewde daarmee instemt. 

2. 
Als de band meeloopt moet de band bewaard blijven; daarvoor gelden de kaders van de Archiefwet. 

3. 
Als er een band meeloopt en er worden door de inspecteur aantekeningen gemaakt zijn de aantekeningen niet 
van belang te bewaren: de banden worden immers bewaard. 

4. 
Als er geen band meeloopt en de inspecteur maakt aantekeningen op basis waarvan hij later het 
intervlewverslag maakt, worden deze aantekeningen eveneens bewaard, ook at wordt het interviewverslag door 
de geinterviewde voor accoord. ondertekend. De Archiefwet is In dit geval van overeenkomstige toepassing. 

1,0.á,e 

110. 
„ tie voor de politie 

Tel.: 

`•10,2.e 
Fax: 070•b-•yx;- 
e-mafl : 11 0.1-e 
13ezaeka,-_ ..., . 
Herengracht 17 
2511 EG Den Haag 
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ummer 155 

Commissie onderzoek viurwerkramp  

Afspraken met de acht inspecties die ieder een taak hebben met 
betrekking tot de vuurwerkramp.  

Op basis van artikel 5, tweede lid, van het Besluit tot instelling 
Commissie onderzoek vuurwerkramp zijn de acht inspecties die 
een taak hebben met betrekking tot de vuurwerkramp, gehouden 
aan de voorzitter van de Couurnissie de aanpak en de vorderingen 
van hun werkzaamheden in het kader van de vuurwerkramp te 
melden. 
Daarnaast dienen zij de voorzitter onverwijld de resultaten van hun 
werkzaamheden ter beschikking te stellen. 

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

1. De Commissie krijgt de beschikking over het plan van aanpak/ 
onderzoekplan van de inspectie zodra het is vastgesteld, dan wel, 
na de vaststelling, tussentijds is aangepast. 
Van dit plan maakt in ieder geval deel uit (eventueel door middel 
van een bijlage) een beschrijving van de onderzoekactiviteiten, een 
tijdpad en een overzicht van ingeschakelde, dan wel naar 
verwachting in te schakelen, deskundigen. 

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

aanAsar,ntTej vv., ..., , .,. ,,,, nArTTcnn 7TccTNmn,% annm 



to. 9o/oZ 

op initiatief van de inspectie tussentijds ter kennis van 

issie worden gebracht. 

haar verzoek krijgt de Commissie de beschikking over alle 

•,,  A„ns liet inspectieonderzoek verkregen informatie (inclusief de 
goedgekeurde verslagen van afgenomen verhoren/ interviews). 
pcze informatieverstrekking zal in beginsel lopen via het Logistiek 
Centrum Inspecties(LCI), alwaar de inspecties volgens afspraak 

alle relevante informatie zullen deponeren. De Commissie kan 
informatieverzoeken uiteraard ook direct richten tot de betrokken 

inspectie. 

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

5. Alle door de Commissie van de inspectie ontvangen informatie 

wordt vertrouwelijk behandeld. 

.•... nn on/n:. 



Nummer 156 
`_ l'0-.2...e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

10,2.e _ 
woensdag 23 auqustsus-2U(UC•i T:53 

fni 
agenda ovenogrz4 augustus 2000 te den haag Onderwerp: 

In 
•1m 

Kce aoc 

Beste allemaal, 

Hierbij, het is wat aan de late kant, de agenda voor het overleg inspecties 
op donderdag 24 augustus te Den Haag. Let op de gewijzigde vergaderlocatiel 

LCI 23/08/00 «Agenda overleg dd 24-08.dóc» 
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Auenda ovedesr d.d. 24 augustus 2000 

Aanvang 13.30 uur. Let op! De vergaderplaats is gewijzigd in Grondwetzaal  (ministerie van 

BZK) 

1. Opening 

2. Verslag bijeenkomst d.d. 3 augustus 2000 

3. Reconstructie 

• Planning 

• Verificatie 

Publicatie 

4. Onderzoek 

• Planning 

• Samenwerking binnen LCI-verband 

5. Frequentie vergadering 

6. Rondvraag 

7. Sluiting 



Nummer 158 

Overleg inspecties 04.08.00, Gemeentehuis Enschede kamer 71 

Aanwezig: 

1.0.2.,E 
10.2..e   
10.2:e 
10.2.e  • 
10,2-e 
1 Q. 2 ie • 
10.2.e • 
10:2,e • 
10".2.i`: 
10.2.e   
(10,2.e j 

1. Opening 

IBR (voorzitter) 

IMH 

IGZ 

IP 

IBR 

IBR 

Al 

Al 

Al 

LCI 

LCI (verslag) 

2. Mededelingen 

X10 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. Vaststelling verslag vorige vergadering 

10.2.e• vraagt of er wat gezegd kan worden over de notitie waarover op pagina 6 wordt 

gesproken. Dit zal ook aan de orde komen onder punt 6. Het verslag wordt vastgesteld. 

4. Bespreking Bop's Al en RVI 

•1 íá,2.e _ 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. 

0,2̀ 1: De RVI kijkt alleen of de goede papieren er zijn, zij beoordeelt deze papieren niet. De 

politie  en het OM kijken ook naar het dossier Smallenbroek, het dossier dat de 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 1, 011 Z E 10 , i -format ingebracht. 

10,2 g 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. 



5. Inspecties en de media 

• 0.2.e •: Iedere inspectie is verantwoordelijk voor zijn eigen perscontacten. Hangende aan 
het onderzoek worden er geen interviews gegeven. Er gaat weleens wat mis, zoals bij de 

openbaarmaking van het logboek van de gemeente. •10,2.e  1 meldt dat er in het blad 

De Ambulance een heel uitgebreid interview heeft gestaan met het hoofd van de CPA. Zoals 
al vaker gebeurd is bij andere diensten schilderen betrokkenen ook hier een beeld dat het 
allemaal 'zo goed is gegaan'. Wanneer in een inspectie-rapport andere conclusies worden 

getrokken zal aan dat aspect (publicitair) wellicht extra aandacht moeten worden besteed. 
Op het internet houden veel kranten waaronder de NRC het dagblad Tubantia nog 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. 

6. Rondje Inspecties m.b.t. de voortgang 
10.2,e I: Tijdens het gesprek met politie en OM van donderdag 3 augustus is het schema 

van dusters 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 zijnde 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 methode 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 plaats 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 verifiëren 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 inspecties 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 dooreen bespreking met het OM om te 
kijken of het OM bezwaren heeft tegen de geïntegreerde 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 

beleidsteam moeten worden gemeld. In deze notitie zal mogelijk worden ingegaan op de 

2 



volgende punten: 

het OM heeft problemen met het openbaar worden van de geïntegreerde 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 

überhaupt niet verantwoord is om één reconstructie uit te brengen); 

de overige consequenties van het openbaar worden van de geintegreerde reconstructie 
(omdat de reconstructie alleen spreekt over de feiten worden er veel vragen opgeroepen 
die onvermijdelijk zullen leiden tot veel eigen speurwerk van journalisten) 

0 Q. 2.a1zegt dat de IMH niets kan verifiëren omdat zij niemand mag horen; hoe zorgvuldig 
ben je dan in je analyse? 

10.2=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. J'0 2pep  De reconstructie vordert en het eerste verhaal ligt er maandag, maar is niet 

voiiedig. 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. 

' (• )   12.e listelt 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 tegenstelling 

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. 

_..Wanneer het IMH bepaalde werkzaamheden moet uitvoeren in het kader van 
Í 

clusetr 7 dan zorgt dat voor een planningsprobleem. 

IGZ.•  1.0.2-, e  I 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 volledig 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 

tijdsbalk aan het PvA van IGZ toegevoegd. Het capaciteitsprobleem is momenteel opgelost, 

3 



maar de tijdslijn in het algemene werkplan van IGZ zal niet worden gehaald. 

RVI.. J. •.2.e. 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. 

ƒP: 102 Ö  r 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 interviews. De indruk is dat de meeste politiemensen het niet 

vervelend vinden om te worden geïnterviewd. 

WR: 1̀0,2 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 geclassificeerd. 

AL•  (1̀0.2.6: Dit onderzoek omtrent de inzet van de Brandweer is bijna afgerond. 

A.LQ  ̀  2 e •. De informatie omtrent de werkomstandigheden van de hulpverleners zijn 

goeddeels binnen. De rapportage is nog niet klaar, ook niet in conceptvorm. 

LCL• 1•1 0.1e i, 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 één keer door Inspectie(s) 

zullen worden gehoord. Meerdere interviews zou kunnen leiden tot irritatie en dat willen 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 interviews 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. Vaststelling 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 



102.e- : Voor het bekijken van het voltallige foto- en videomateriaal bij de politie zal 

,een hele dag worden gepland. Nadere info volgt per LCI-bulletin. 

9. Sluiting 

11.55 uur 
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Nummer 159 

Werkzaamieden conform plan van aanpak Inspectie politie 

versie 13-07-00 \• 

I. Analyse en verslag van bevindingen 
• 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 gehele 

politieoptreden; 

II. Ra000rtaae van de analyse met conclusies en aanbevelinaen van de Inspectie 

Feitelijke uitvoering 

Sub 1.  
• op 04108 is de bijdrage van de Inspectie politie aan de integrale reconstructie van feiten van de 

samenwerkende inspecties ter verspreiding toegezonden aan het LCI; 
• inweek 34 (start 21108) e.v. worden de interviewrondes met politiefunctionarissen vervolgd. 

Totaal zijn :t 30 Interviews gepland. Tot nu toezijn 7 interviews afgenomen en zijn er voor 13 
Interviews afspraken vastgelegd. 
De planning van de overige interviews is In behandeling. Vaststelling van data is afhankelijk van de 

terugkomst van betrokkenen van vakantie en/of van toestemming van het OM. 
Formele afronding van de Interviewrondes, d.w.z. dat de IP beschikt over door betrokkenen 

geaccordeerde interviewverslagen, zal naar verwachting kunnen plaatsvinden in week 39 (start 
25109). 

• in week 34 (start 21108) e.v. zal op uitnodiging van de 18R overleg plaatsvinden over het aandeel 
van de IP in de integrale reconstructie van gezamenlijke inspecties. Daarnaast vindt het reguliere 
afstemmingsoverleg met het LCI en de overige inspecties plaats; 

• in week 35 (start 28108) vindt de inventarisatie en eerste selectie plaats van de 
informatiebronnen) tbv van de onderwerpen die in de IP-rapportage aan de orde zullen komen. 

Sub II 
• in week 36 (start 04109) e.v. worden de werkzaamheden In het kader van de analyse en uitwerking 

van de informatie aan de hand van de concept-inhoudsopgave van de IP-rapportage uitgevoerd. 

Tevens worden daarbij de conclusies en aanbevelingen als leermomenten in de IP-rapportage 
geformuleerd; 

• in week 40 (start 02!10) staat de consultatieronde van de concept-rapportage IP-onderzoek op de 
agenda (i.i.g. regiopolitie Twente, Commissie Oosting); 

• in week 42 (start 16110) is de afronding van de rapportage IP-onderzoek gepland en kan 
aanbieding plaatsvinden aan de opdrachtgevers en aan' de Commissie onderzoek vuurwerkramp; 

• p.m.: uitvoering van de rapportage van het IP-onderzoek in gedrukte uitgave. 



Nummer 160 

Agenda afstemmingsoverleg inspecties 

Datum: 24 mei 2000 
Tijd: 10.00- 12.00 
Plaats: BZK, Drenthezaal 

1. Opening 

2. Verslag 18 mei 

3. Terugkoppeling IBT-123 mei 
• plan van aanpak 

• wettelijk kader betrokken inspecties 
• werkplanning (inhoud: wie, wat, waarom vragen en tijdpad) 

• organisatie!informatieuitwisseling 
• werkrelatie met commissie Vuurwerkramp - mij/ 

4. Werkgebieden en activiteiten inspecties 
(schriftelijke bijdrage aan te leveren door inspecties voor woensdag 10.00) 

• wettelijke taken en bevoegdheden, inclusief relevante regelgeving 
• huidige en toekomstige activiteiten mbt. Enschede (afbakening onderzoek) 

• status van onderzoeksgegevens 

5. Stand van zaken 

• brief college B&W Enschede 
• brief ministerraad 26-5 

6. Onderzoeksprotocol 

7. Werkafspraken 

• WOB 
• wie doet wat 
• volgend overleg 

8. Rondvraag 



Nummer 161 

Agenda afstemmingsoverieg inspecties 

Datum: 
Tijd: 

Plaats: 

29 mei 2000 
14.00-15,30 

ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Anna van Hannoverstraat 4 te Den Haag 

Zaal Hmin01 

1. Opening 

2. Verslag 24 mei (bijgevoegd) 

3. Terugkoppeling 1BT-I 26 mei 

4. Plan van aanpak coordinatie inspecties/OM/Commissie Vuurwerkramp 

• Wettelijk kader betrokken inspecties 
• inventarisatie ten behoeve van werkgroep 'vertrouwelijke informatie ' (wordt uitgereikt) 

• Onderzoeksgebieden/processen (bijgewerkte lijst wordt uitgereikt) 

• Tijdschema 
• Organisatie: dependance in Enschede 

S. Stand van zaken 

6. Onderzoeksprotocol 
• concept interviewprocedure (bijgevoegd) 

7. Werkafspraken 

• wie doet wat 

• volgend overleg 

8. Randvraag 
C,. e G •• J 



Nummer 162 &t Cf •j / s-
Reactie betreffende `overlap' Inspectie Diensten aangaande Enschede Ramp 

VROM: 
Hun relatie tot de brandweer ligt bij de preventie middels rampenplan, bestrijdingsplan en aanvalsplan. 
Advies: Laat deze aspecten voor zover het de brandweer betreft door IBR/AI verrichten_ 

• RVi: 
Wel overlap met onderzoek 1 0,2.e niet met brandweer onderzoek. 

IGZ: 
Richt zich op het gehele functioneren van de gezondheidszorg inzake deze ramp, maar niet specifiek op Arbo-
zorg aspecten. 

blIBR: ote mate overlap van de onderwerpen en vragen van de Arbeidsinpectie. (is reeds afgestemd) 
De aspecten gericht op bestuurlijke coilydinatie, gemeente en het genoemde onder ̀overigen' lijken voor ons in 
eerste instantie minder relevant. 

Na het (groepsgewijs) horen en de uitwerking van de banden zal de AI in overlegzijn eigen vervolgtraject 
moeten bepalen. 

IPZ: 
Bijlage I onder 2 'Meldingsfase tot laatste grote explosie' 
Informatie betreffende de eerste 3 punten tevens van belang voor IBRIAI 

Bijlage 2 
Transcripties van banden, afspraken met brandweer en de laatste 4 aandachtspunten zijn overlappend met de 
benodigde informatie van IBR1Al 

ALGEMEEN: 
We richten ons primair op het brandweer onderzoek im.m. de dood van 4 brandweerlieden. 
Politie- en andere hulpverleners zijn momenteel qua ongevalsmelding niet in beeld. 
Voorstel: Laat IPZ/IGZ hun onderzoeken zelfstandig uitvoeren totdat eventueel mocht blijken dat de Al geacht 
wordt op te treden i.v.m. ertsti lijvend letsel van werknemers. 

29 mei 2000 1,10.2.et, , 1



Nummer 163 
Onderzoeksgebieden 

AFSTEMMINGSOVERLEG INSPECTIES 

OVERZICHT VAN ONDERZOEKSVELDEN VAN DE BETROKKEN INSPECTIES 

In dit overzicht zijn de bij de rampenbestrijding relevante processen aangegeven. 
In de derde kolom staat aangegeven welke onderzoeksinstantie (een deel van) het betreffende 
proces onderzoekt. 

Uit dit overzicht kan duidelijk worden welke terreinen (nog) niet zullen worden onderzocht. 

Versie 29 mei 2000 

M-_J 

Ond. 

door Toelichting 

Volledige 

dekking 

onderzoeksveld 

Opmer 

kingen 

Valt voornamelijk 

onder 

Gemeentelbrandweer 

gemeente/provincie 

gemeentelpolitie 

Proces 

Hoofdproces Pro-actie en preventie 

Vestigingl(wijziging) invulling 

bestemmingsplan 
Routering gevaarlijke stoffen 

inclusief handhaving 

IRO 

Aanalyse bestemmingsplan en overige 

RO-aspecten 

niet relevant 

Beveiliging object en vergunningen 
(bouw-, milieu en brandveilig gebruik gemeentelbrandweer IMH 

lp 

1. Analyse vergunningen bouw en milieu. 

2. Onderzoek toezicht op vergunningen 

3. Toepassing wet explosieven voor civiel 
gebruik. 
4. Brandpreventie. 

Betrokkenheid politie bij vergunning-
verlening. 

1. gaat historie vergunningen na (01 01 98) 

2. aanvoer vuurwerk in beeld bregen 

3. aanvoer dat onderweg is. 

4. activiteiten SEF op 13 mei 

. 

Handhaving veiligheidsniveau 

gemeentelbfandweer RVI 

2 en 3 in 
afstem-

met OM 

Hoofdproces Preparatie Gemeente/brandweer 
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Onderzoeksgebieden 

IBR ja gemeente/brandweer 

Brandweer 

ISR 
Reconstructie gebeurtenissen 
Analyse optreden brandweer 

Bestuurlijk oefenen, oefenen ramp-

typen, orientatie in bedrijf 

Hoofdproces A: Bron en primaire 

effectbestrijding 

Bestrijden van brand en emissies GS, 
technische hv en eerste hulp 

Meten, registreren en evalueren 

Ontsmetten van mensen 

Ontsmetten van voertuigen en intra 

structuur 
Milieuzorg 

Toegankelijk en begaanbaar maken, 

opruimen 

Hoofdproces B: Gezondheidszorg 

brandweer/GHOR 

brandweer 

brandweer/GGD 

brandweer 
gemeente/provincie 

brandweer/gemeente 

GHOR-org./GGD 

Geneeskundige hulpverleningsketen GHOR 

1. Gezamenlijk (met ISR en IP) onderzoek 
hulpverleningsketen 

2, Gen. hv daarna en de nazorg 

3. Continuiteit van de gen. zorg. IGZ 

Geestelijke gezondheidszorg GHOR/GGD 

Preventieve volksgezondheid GGD 

Inzamelen van besmette waren GGD 
niet relevant 

Hoofdproces C: Rechtorde 

en verkeer 

. 1, Handhaven openbare orde 

2_ Strafrechtelijk onderzoek 

Politie 

politie/OM 

OM/politie 

Pagina 2 
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IGZ en IP 



Onderzoeksgebieden 

Analyse politieoptreden. 
Rol politie in rampenbestrijdingsorganisa-

tie. 
Bijstandverlening. 

Kwaliteit politie-inzet elders in gemeente. IP 
IP 

IP 

IP 

3. Verkeer regelen 

4. Afzetten en beschermen 

5. Begidsen 

6. Ontruimen en evacueren 

7. Identificeren van overledenen 

Hoofdproces D: Bevolkingszorg 

1. Voorlichting 

2. Waarschuwen van de bevolking 
3. Opvang en verzorging 

4. Primaire levensbehoefen bevolking 

5. Registreren van slachtoffers 
6. Uitvaartverzorging 

7. Schaderegistratie en -afhandeling 

Hoofdproces E: Algemene 

coordinatie 

politie 
politie/gemeente 

politie 
politietgemeente 

politie 

Gemeente 

gemeente 
gemeentebrandweer 
gemeente/GGD 
gemeente 

gemeente 
gemeente 

gemeente 

Brandweerlalle 

brandweerlalle Al 
IBR 

IBR 

Onderzoek naar besluitvorming en 

risicoinschatting. 

Functioneren rampbestrijdingsorganisatie. 

Functioneren rampbestrijdingsorganisatie. 

1. Alarmering en opschaling 

2. Bestuurlijke coordinatie en 
operationele leiding 

3. Operationele informatievoorziening 
4. Verbindingen 

5. Indeling rampterrein 
6. Logistiek 

Hoofdproces Nazorg 

bestuurtbrandweer 

brandweerlalle 
brandweerlalle 

brandweer 
allelbrandweer 

Gemeentelalle 
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Onderzoeksgebieden 

t_ Begeleiding slachtoffers incl 
beperken psychotrauma en voorlichting gemeente 
2. Voorkomerdbeperken psycho-
trauma bij hulpverleners 
3. Financiele ondersteuning 
getroffenen 

alle 

gemeente 
4. Evaluatie van incident en afhandelin gemeente 

Al Wijze waarop nazorg is gereged 
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Nummer 164 

Afsp k naar aanleiding van de bijeenkomst van de werkgroep "vertrouw•eGjke informaiic" 
d.d C• 2000 

Aanwezig: 

1`0.2.t 
0.2.e 

•10.Ze 

10.2.e  

Afwezig:  

10.2.e 

•(]ustitie) 
(CZW) 

Lspectie voor het brandweerwezen) 
(dir.BRBIBUZ) 

' (dir.BRBIBIJZ) 

(dir. PoUBJZ) 

1. Product van de werkgroep zal zijn suggesties voor stroomlijning van de w 
inspecties omgaan met informatie. 

waa4op de onderscheiden 

2. Deelproduct 1 is een inventarisatie van de werkwijzen die de on: erscheiden inspe lies op dit moment 
hanteren. Daarbij dient ook te worden geinventariseerd welke inspecties welke op ringsbevoegdheden 
hebben en welke afspraken er daarover zijn met het openbaar ministerie. 

3. AKTIE: •1C2„,.c,-i„, draagt zorg voor de inventarisatie van de (opsporings)bevoégdheden van de 
betrokken inspectise en van de wijze waarop de onderscheiden inspecties omgaan met informatie. Hij stelt 
dit woensdag a.s. aan de orde tijdens de bijeenkomst van de betrokken inspecties, aanleveren bij 1 0.2, e 

3 

9j  (10 2.e  > 

3. Deelproduct 2 is een heldere weergave van het bestaande algerneen juridisch kader met betrekking tot de 
omgang met informatie door overheidsinstanties. Daarbij is een onderscheid te malven tussen het 
strafrechtelijk kader (schending ambtsgeheim) en het bestuursrechtelijk kader (artikel 2:5 Awb: 
geheimhoudingsplicht en de Wob). Gereed. Zo mogelijk vrijdag 26 mei. uiterlijk maandag 29 mei tot 12.00 

uur. aanleveren bij 10 .2. e  1 (1.0,2.e 

AKTIE: 11 0,.."2".e ' M-_draagt zorg voor een beschrijving van het strafrechtelijk juridisch kader en de 
consequentre u aarvánn oor de taken van de bij het onderzoek naar de vuurwerkramp betrokken inspecties: 
i10,2.e   draagt zorg voor een beschrijving van het bestuursrechteli jk kader, gelet op vdk-c12:5 
`pcw• ën•rtieTt Wob, en de eonsequenti" daarvan voor de taken van de bij het onderzoek naar de 
vuurwerkramp betrokken inspecties. Gereed: Zo mogelijk vrijdag 26 mei, uiterlijk maandag 29 mei tot 
12.00 uur, aanleveren bij 10.2.e , (10,2. e ) 

4. Volgende bijeenkomst is maandag, 29 mei as. Om 15.30 uur. Locatie wordt nog bekend gemaakt. 



Nummer 165 

,,9,0.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

Onderwerp: 

o.2.e. -
woensdaci 14 mei 200012:51 
0.2.e. 

nuuwérx-nspecties 

Hierbij, alvast vooruitlopend op het verslag van de vergadering van hedenmorgen, als 

geheugensteuntje heft ' huiswerk`. 

1, Iedere inspectie levert z.s.m. con F 'ot ; ° ;e;- 
wettelijke basis voor toezicht 

een wettelijk kader, inhoudende: 

• referentie-/toetsingskader 
• (on)mogeli jkheden von versteleken van de verkregen gegevens aan derden 

2. Teder inspectie levert nan 11,:,Q,--2;•?'°:.::..;•. vé•r vrijdag 2•-5 • 1.(•0 eent••erk•rlan 

(ongeveer anderhalf A-4), inhoudende. 

hoofdonderzoeksvragen 

hoofdonderwerp 
a plaats van onderzoek (welke diensten wil de inspectie horen) 

• tijdschema 

lO.2'.e _  verstuurt de werkplannen maar alle betrokkenen. 

Moondag 24.5, om 14.00 zullen de werkplonsen en de overlappingen besproken worden. 

Tenslotte: ik ben er donderdag en vrijdag as. niet. Alle contacten kunnen rechtstreeks via 

••.e_ ;• of 10.2.ë >'!'.-".lopen. 

Vriendelijke groet, 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Directie Brandweer en Rampenbestrijding/Afdeling Veiligheidsbeleid 

tel: 070 0.2e 1 
Postadres 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag 
kamer H 1419 
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0;2.e 

Van: j10.2.e .) 
Verzonden: cie _-n r_a nci-2000--4:10 
Aan: •0.2.e 

CC, 
Onderwerp: 

M0.2.e •— 
í•Cfiswá?;nc=verwlg 

Een aanvulling o de eerder huiswerk-mail: 
ik heb met F1 0.2-é-7 afgesproken dat het wettelijk kader v6ór donderdag 25 mei, 

12.00, bij hem wordt aangeleverd. 
f  

E-mail adres: ,( 0 2.e 

De conleverdaturn voor het werkplan blijft vri jcIng 26 mei, vóór 11.00 

(1-0.2.e 

Vriendelijke groeten, 

1,0.2,e 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksreiaties 
Directie Brandweer en Rampenbestrijding/Afdeling Veitigheidsbeleid 

tel: 070•9 0.2e 

Postadres 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag 
kamer H 1418 
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Deelnemers afstemmingsoverleg Inspecties onderzoek Enschede 

Naam Organisatie Telefoonnummer(s) E-mail 

j1 p,„ 2, e, i Inspectie 
Brandweerzorg en 

Rampenbestrijding 

•1.0 . 2". e_• • 10 . 2. e 
i 0,2,e . • (mobiel) 1 

3 

.1 0.2. e Arbeidsinspectie 
2.e --• 

_. . • 
11 -0,2, e . 

1, Q•• . • VROM-uispedies i1: 0.2.e • • • i 0.2.e  
k 
t- 

1 QZe . •• Rljksverkeersmspec- 
tie 

110.2,.e 
(10.2.e .. . . 

•10••, , e 
` 2—.e
•r------ ,r 

j1-0;Ie 

Ri'ksverkeersin • sa ec- 
tie 

Inspectie rnoor de 
politie 

•10.2.e• • . •• 

•10. 2',ë`: ; . • 

•'0.2..e• ••   

k10..2..e.. 

 . 

•" 0.2.0 . • 1.0:2, .e Inspectie voor de 
gezondheidszorg  

Í10.2:e:` ••: • 
• 

- '•L ° 

C- > f Inspectie 
Brandweerzorg en 
Rampenbestrijding 

• 1,0.2.•e- 11 
i 
semaf• 

j10.2.9•, 

.. . Inspectie . 
Brandweerzorg en 
Rampenbestrijding 

10.2.e • . ,. `0.2.e, 1 
10.2„•_= • • (mobiel) 

secretaris: 

e 
Directie Brandweer en 
Rampenbestrijding 

10.2.e , • í10.2.{a , ? 

2 -' ÍNtyYL••- 
.• 

l0•• ,•il•`' / (/rj - 

t 
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• 

a..pocrie Roane 

Relatie IP-activiteiten met werkterrein-andere fnsoecties 

Arbeidsinspectie 

Gemeenschappelijk oject van onderzoek betroft do inzet van politiefunctionarissen op en rond hot 
rampterrein in de sfeer van beschermende kleding en uitrusting. 

Rijksverkeersinspectie 

Rol van de politie bij de vergunningverlening: de afleveringsvergunning (Reglement Gevaarlijke 

stoffen) resp. de bezigingsvergunning (Wet Vervoer gevaarlijke stoffen), beide gericht op eventueel 
antecedentenonderzoek. 

Toezichtsfunctie van politie op naleving van vergunningsvoorwaarden. 

VROM-inspecties 

Vooralsnog nog geen directe relaties. 

Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding 

Informatie van de MK Brandweer over eerste meiding: communicatie met Politie MK. Informatie 
van brandweerpersoneel 'op straat` over afstemming met politie-eenheden: acvtiviteiten en 

communicatie In het kader van opschaling naar CTPI respectievelijk RBO. 

Informatie van Algemeen Commandant RBO en CORT over samenwerking met politie-eenheden. 

Inspectie voor de Gezondheidszorg 

Informatie van CPA over communicatie met Politie MK over eerste meldingen: communictaie met 
Politie MK. Informatie van ambulancepersoneel 'op straat' over afstemming met politie-eenheden: 

activiteiten en communicatie in het kader van opschaling naar CTPI respectievelijk RBO. 
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1 november 2010, versie 1.1 

ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCht-JE 
Deelreconstructie cluster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen - ZIEKENHUIZEN 

1 Versie geschiedenis 
Bij elke gebeurtenis is het versienummer vermeld: 
1.1 Eerste versie opgesteld door de Inspectie voor de Gezondheidszorg 

2 leiding 
In deze deelreconstructie is zijn gebeurtenissen verwerkt uit de onderzoeken van: 

de Inspectie voor de Gezondheidszorg 

Deze reconstructie is gebaseerd op: 
geregistreerde mobilofoon- en telefoongesprekken van de meldkamers van de-ambulancediensten 
diverse logboeken 
interne evaluatie door de diverse ziekenhuizen en instanties inde gezondheidszorg 
vastgelegde procedures en plannen binnen de diverse ziekenhuizen en instanties (deels reeds in archief Inspectie opgenomen) 
een beperkt aantal interviews 

3 Status: 
De reconstructie moet nog worden aangevuld met gegevens van nog vast te stellen interviewverslagen. 

De reconstructie moet nog worden aangevuld met gegevens uit nog niet ontvangen opgevraagde informatie. 
De reconstructie is deels geverifieerd. 

Tijdens de analyse en rapportagefase van het onderzoek kan deze reconstructie aangevuld en/of gewijzigd worden. 
Die reconstructie omvat alléén gegevens van de Nederlandse-ziekenhuizen. 

Inspectie voor de Gezondheidszorg Blad 1 van 19 



1 november 2000, versie 1.1 

Tijdstip - 'Datum, 

1994 

Plaats 
handeling 

Deventer 

Organisatie 
(eenheid) 

Ziekenhuis 1.1 

Funedonaris 

Dossier IGZ 

Voor 13 
mei 

Zwolle Ziekenhuis t.1 

1.1 Voor 13 Ziekenhuis Enschede 
mei 

Dossier IGZ 

Dossier IGZ 
LCI o 
LCI p 
LCI n 

1.1 Voor 13 
mei 

Hengelo Ziekenhuis 

ONDERZOEK VUURWERKRANIP ENSCh.,vE 
Deelreconstructie cluster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen - ZIEKENIIUI`LEN 

Beschrijving géámrtenW toel"ting 
_ 

Rampenplan ziekenhuis. 
De op 13 mei gehameerde versie, dient nevens als kader bij oefeningen. 
Jaarlijkse controle bereikbaarheid specialisten en medewerkers 
ziekenhuis. Eens per anderhalf jaar oefening 

Voor millenniumperiode rampenplan aangepast. 

Organigram en Reglement Raad van Bestuur aanwezig, waarin 
opgenomen taak- en functieomschrijvingen. Bereikbaarheidsregeling 
voor Raad van Bestuur en bereikbaarheidsregeling clustermanagers. 
Raad van Bestuur in principe achterwacht. Daarnaast 
bereikbaarheidsregeling voor de bedrijfshulpverlening. 
Rampenplan (uitgebreide millenniumversie) aanwezig en gehanteerd op 
13 mei. 
Plan wordt in delen geoefend. 

Organigram aanwezig waarin taak- en functieomschrijving directeur. 
Bereikbaarheidsregeling voor beide directieleden met opkomsttijd van 
ca. 20 minuten. Táak- en functieomschrijving hoofd SEH aanwezig. 
Dienst volgens rooster. Chirurg dienst volgens rooster, opkomsttijd van 
10 minuten. Rampenplan aanwezig en gehanteerd op 13 mei. Geen 
oefeningen. 

Organigram aanwezig met bereikbaarheidsregeling directiefunctie. SEH 
en chirurg volgens rooster beschikbaar en bereikbaar. Chirurgen hebben 
opkomsttijd van 15 minuten. Rampenplan aanwezig waarin taken 
directie, chirurgen en medewerkers SEH beschreven. Rampenplan op 
onderdelen geoefend. 

Organigram en directieregiement.aanwezig. Voor directie geldt een 
bereikbaarheidsregeling en is de waarneming geregeld. Daarnaast is er 
een separaat bereikbaarheidssysteem ten behoeve van rampen voor het 
managementteam, waarbij middels een speciale (aarde dienst 
gekoppelde) pieper wordt gealarmeerd. 
Poortspecialisten opkomsttijd van % uur. 
Rampenplan aanwezig, met taken beschreven. Is gehanteerd op 13 mei. 
Wordt niet geoefend. Alarmeringsregeling interne opschaling: laatste 
oefening (gericht op SEH) twee jaar geleden. 

Inspectie voor de Gezondheidszorg 

Dossier IGZ 

1.1 Voor 13 
mei 

Almelo Ziekenhuis Tweedirecteuren 
en vier hoofden 
van dienst 

Dossier.IGZ 
LCI 1262 

1.1 Voor 13 Winterswijk 
mei 

Ziekenhuis LCI y 

Blad 2 van 19 
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ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHLDE 
Deelreconstructie cluster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen - ZIEKENIIUIZEN 

Organisatie , 
(eenheid)_ 

Beschrijving Witreu tïisJ toeti _ , r 
-: 

Tijdstip 

15.36 

15.36 

Functionaris 

1.1 

1.1 

13 mei 

13 mei 

Plaats 
-handeling 

Tollensstraat 

Diverse 
plaatsen in 
Enschede en 
omgeving 

Enschede 

Bron 

Reconstructiecluster 
3 
Dossiers IGZ,. 
diverse 
interviewverslagen 

Dossier IGZ 

LCI p 

1.1 13 mei Direct na 
explosies 

Ziekenhuis 

. 

1.1 l3 mei Kort na de 
explosies 

Enschede Ziekenhuis 

Detonatie bij SEFireworks 

Hoorbare explosies, zichtbare rookkolom en op diverse plaatsen 
zichtbare schade doet véle hulpverleners uit de gezondheidszorg 
besluiten zich bij hun organisatie te melden_ 

Medewerker (in de stad) meldt aan receptie `ramp'. Anesthesie-assistent 
belt de chirurg op de OK met mededeling rampenplan in werking te 
moeten stellen vanwege ontploffing bij de Grolsch. 
Dienstdoende chirurg MST neemt direct actie tot iiwerkingstellen van 
ziekenhuis-rampenplan. 
Vanuit de CPA AAD-Oost is waarschijnlijk geen teelding in het MST 
ontvangen. 

Anesthesioloog MST hoort op de OK de klap en gaat poolshoogte 
nemen. I tij komt op de SEH een ambulanceverpleegkundige tegen, die 
hem verzoekt mee te gaan. Hij beschouwt dit als een oproep van de CPA 
om als MMT uit te rukken en laatanesthesie-assistent van de OK halen. 
MMT MST gaat naar het Van Heekpark. 
Probleem aldaar. geen directe communicatie mogelijk niet OvDG. 
middels koerier opgelost. 

CPA AAD-Oost meldt explosie in Enschede met veel doden en 
gewonden. Rampenplan in werking gesteld door chirurg en 

telefoonboom afgesproken. Uitrukken MMT besproken. Chirurg neemt 
coordinatie op zich. 

Aankomst eerste gewonden (met eigen vervoer, busjes, scooters, etc,) 
bij het MST (zowel bij'SEH Ilaaksbergerstraat als bij interne eerste 
opvang Ariensplein). 
Rond 16.00 uur zijn er 37 slachtoffers aanwezig op de SEH. 

Centralist CPA verzoekt SE14 van Twenteborg ziekenhuis om zaken te 
regelen wegens ontploffing /rampen opschalen. 
HSGA belt met de CPA en vraagt naar stand van-zaken alarmering. 
Antwoord: alle Sigmagroepen, ambulancebijstand andere CPA's, 
ziekenhuizen, MMT. Afspraak ook de helikopter Rheine te alarmeren. 

Centralist CPA verzoekt medewerker van het Twenteborg Ziekenhuis te 

Inspectie voor de Gezondheidszorg 

Leden MMT MST LCI q 

1.1 13 mei 15.40 Almelo SEH 
Ziekenhuis 

Verpleegkundige 
SCH 

1.1 13mei 15.45 Enschede Ziekenhuis 

LCI u 
geitenregistratie 
ziekenhuis (dossier 
IGZ) 
Dossier IGZ 
LCI o 
LCI p 

LCI 893 

LCI 893 

centrale CPA te 
Hengelo 

Onbekend 

1.1 

1.1 

13 mei 

i3 mei 

CPA AAD- 
Oost 

GHOR 

15.42 

-115.53 - 
15.56 

Centralist CPA 
AAD-Oost 

HSGA;. centralist 
CPA AAD-Oost 

Centralist CPACentrale CPA CPA AAD- 1.1 13 mei 15.57 „ 

Blad 3. van 19 
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ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSC11,.vE 
Deelreconstructie cluster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen - ZIEKENHUIZEN 

Tijdstip  fats 
hántleling 

AAD-Oost 

. - :]le"ri`vi 1 ug Be bene O • ,: 

Oost 

ii• taelichtin g ' `• ' •• 

1.1 13 mei 15.59 Onbekend 

(onderweg naar 
CPA) 

CPA AAD- 
Oost 

Fttuzctioá" 

_AAD-Oost; 
Functionaris 
ziekenhuis Almelo 

Hoofd CPA, 
Centralist CPA 

AAD-Oost 

LCI 893 

1.1 13 mei 16.00 Almelo Ziekenhuis 

1.1 13 mei 16.00 Hengelo Ziekenhuis 

Almelo om inzet van het MMT bij de Deurnin gerstraat. 
Ziekenhuismedewerker geeft aan dat men bezig is met opschalen en 

verzoekt MMT te laten ophalen. Centralist CPA regelt dat via de politie. 
Medewerker van hét ziekenhuis gaat akkoord. 

Hoofd CPA vraagt naar de stand van zaken. Centralist meldt dat de 
CPA's IJssel-Vecht, Oost-Veluwe en Achterhoek om bijstandszijn 
gevraagd en dat de Sigmateams worden opgeschaald. De ziekenhuizen 

Twenteborg en SMT zijn gewaarschuwd; het ziekenhuis in Enschede 
nog niet. Er is nu een verzamelpunt in Enschede (Deurningerstraat 1 
Walhofstraat) waar alles naar toe wordt gestuurd. Er is wel genoeg 

personeel maar te weinig auto's. 

Aankomst Rode Kruismedewerker gestuurd door CPA voor hand- en 
spandiensten. Bedden klaargezet en Twentezaal geopend voor opvang. 
Directeur via vaste telefoon gebeld, niet bereikt: antwoordapparaaL 

Arts-assistent krijgt privé te horen over tamp in Enschede en meldt dat 

aan de opererende chirurg. Slachtoffers met brand- en snijwonden 
komen binnen op de SEH. Rampenplan in werking gesteld door de 
chirurg. 

Hoofd SEH opgeroepen door SEH-verpleegkundige. Belt volgens 
telefoonboom anderen. 

Twee informele-meldingen van een ramp in Enschede. 

Ambulanceteam meldt de CPA dat zij met drie T 1-patienten naar het 

SMT gaan naar de SEH Centralist zal de EHBO van het SMT in 
Hengelo bellen. 

Centralist CPA belt de SEH van het SKB en deelt mee in Enschede 

honderden gewonden te hebben en vraagt alles stand-by te zetten voor 
de opvang van slachtoffers. - 

Centralist CPA AAD-Oost alarmeert Deventer Ziekenhuis. 

Centralist CPA AAD-Oost doet vooraanmelding van drie 
zwaargewonde patiënten. 

De SEH van het SMT wordt gealarmeerd door de centralist van" de CPA 

inspectievoor de Gezondheidszorg 

LCI s 

1.1 

1.1 

1.1 

13 mei 

13 mei 

13 "mei 

16.00 

16.00 

16.06 

Ziekenhuis 

Ziekenhuis 

Ambulance 

Hengelo 

Winterswijk 

Van 

rampterrein 
richting SMT 

CPA AAD- 

Oost 

LCI s 

LCI y 

LCI 893 

Ans-assistent 

ziekenhuis, chirurg 
ziekenhuis 

Hoofd SEH 

Verpleegkundige 
SEH 

Ambulanceteam 
AAD-Oost; 

Centralist CPA 
AAD-Oost 

Centralist CPA 
AAD-Oost, 

medewerker SEH 

SKB 

Centralist CPA 
AAD-Oost 

Centralist CPA 

1.1 13 mei 16.08 AAD-Oost LCI 893 

1.1 

1.1 

13 mei 

13 mei 

16.09 

16.09 

Deventer 

CPA AAD- 
Oost 

Hengelo 

Ziekenhuis 

AAD-Oost 

Ziekenhuis 

LCI 893 

LCI 893 

LCI 893 1.1 .13 mei 16.10 
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Versie -#idtutb T dstl'p : ' -Organisatie 
, (eenheid) 

AAD-Oost 

Pasets 
handeling 

CPA AAD- 
Oost 

Bron 

1.1 13 mei 16.10 LCI 893 

1.1 13 mei 16.10 Winterswijk Ziekenhuis 

Fxuic(lonaria 

AAD-Oost 

Centralist CPA 
AAD-Oost; 
medewerker SEH 
ziekenhuis 
Deventer 

Centralist AAD- 
Oost; 
SEH-
verpleegkundige; 
dienstdoende 
chirurg; 
Centralist CPA 
Achterhoek 

ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCh,.vE 
Deelreconstructie cluster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen - ZIEKENHUIZEN 

BeschrjvinggebeurteniSÍtileft uin ' .,- ` - 

AAD-Oost. 

Centralist CPA belt de SEM van ziekenhuis Deventer en vraagt hein 
alles klaar te zetten voor een groot ongeval in Enschede met honderden 
doden en gewonden. Medewerker SEH vraagt of hij rampenplaat in 
werking moet stellen, hetgeen de eentralist bevestigt. 

Via AAD-Oost komt melding op secretariaat van ziekenhuis binnen. 
Centralist geeft aan vanwege de drukte geen gelegenheid te hebben 
doorverbonden te worden naar de SEH-verpleegkundige. 
Secretaresse informeert SEII-verpleegkundige, die na overleg met 
dienstdoende chirurg opschaling start. 
Chirurg informeert directeur 
CPA Achterhoek kan geen andere informatie verstrekken 

Eerste slachtoffers arriveren bij het ziekenhuis 4 rampenplan in 
werking gesteld. 
Later volgt een bus met patiënten. 

In werking stellen rampenplan o.a. resulterend in ruimte creëren in de 
kliniek en 6 OK's beschikbaar (inclusief personeel) hebben. 
MMT Zwolle wordt door de CPA Ussel-Vecht gealarmeerd en gaat voor 
uitruk naar de CPA. 

CPA Twente kan weinig informatie geven. In werking stellen 
rampenplan. Berichtgeving vanuit CPA Stedendriehoek is aanvankelijk 
niet duidelijk, later wel. Melding van `honderden gewonden leidt tot 
vrijmaken van verpleegafdeling. 6IC-bedden beschikbaar, personeel 
opschalen. 
Arts-assistent en verpleegkundige ingezet voor hulpverlening 
rampterrein. 

LCI y 

1.1 13mel 16.15 Oldenzaal Ziekenhuis Dossier IGZ 

16.15?? 

16.15 

16.15 

1.1 

1.1  

1.1 

13 mei 

13 mei 

l3 mei 

Ziekenhuis 

MMT 

Ziekenhuis 

Zwolle 

Zwolle 

Deventer 

Leden MMT 

Dossier IGZ 

LCI w 

Dossier IGZ 

1.1 

1.1 

13 mei 

13 mei 

16.15?? 

16.18 
• 
16.22 

MMT 

AAD-Oost CPA AAD- 
Oost 

Alarmering diverse MMT's. Na aankomst ter plaatse inzet op diverse 
locaties: Van Heekpark. Miracle Planet, Spartastadion. 

Centralist CPA AAD-Oost belt met SEH van het Slingelandziekenhuis 
Doetinchem en doet vooraankondiging van slachtoffers van de ramp te 
Enschede. De vraag hoeveel gewonden eventueel komen kan niet 

LCI x 
LCI am 
LCI v 

LCI 893 

_ 

Centralist CPA 
AAD-Oost; 
_ verpleegkundige 
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Verste. - 
k 

ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCIirwE 
Deelreconstructie cluster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen - ZIEKENHUIZEN 

OrganTaatfe • - •' - Beschrl ving gdheurtenw toelichting 

beantwoord worden. 

Datum Tijdstip : -- Plaats , - 
". handeling 

1.1 13 mei 16.20 Almelo SEH 
Ziekenhuis 

Ziekenhuis 

SEH Slingeland 
ziekenhuis 

Coördinerend 
chirurg 

Voorzitter Raad 
van Bestuur 

1.1 13mei 16.21 Enschede 

LCI u 
Feitenregistratie 
ziekenhuis 

LCI n 

Dossier IOZ 

LCI 893 

Aankomst busje met vijf lichtgewonden. Verdeling over SEN. 
verrichtingencentrum en Twentezaal. 

Raad ven [testuur MST geïnformeerd, is binnen enkele minuten in het 
ziekenhuis. Contact krijgen met de rampenorganisatie blijkt niet te 
lukken. 

Ambulancenummer 94 vertrekt met Ti slachtoffer en een deel van het 
MMT naar het MST. 

Centralist CPA meldt aan medewerker SEH (ziekenhuis?) slachtoffer 

met een schedelletsel. Blijkt al aangekomen te zijn in het ziekenhuis. 

LI 13 mei 16.22 AAD-Oost richting MST 

Haaksbergerstr 
aat 

CPA AAD- 
Oost 

Hengelo 

Zwolle 

AAD-Oost 13 mei 

13 mei 

13 mei 

1.1 

1.1 

1..0 

16.25 

16.25 

16.30 

Centralist CPA 
AAD-Oost 

Hoofd SEH 

MMT Ussel=Vecht 

LCI 893 

LCI s 

LCl 0934 

Ziekenhuis Hoofd SEH arriveert in ziekenhuis 

GHOR 1 CPA' Aankomst HSGA Ussel-Vecht bij de CPA Ussel-Vecht: verleent 
assistente voor het klaarmaken voor vertrek van de GNK (inclusief het 
MMT). 

Directeur 

patiëntenzorg 

Hoofd SEH 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

13 mei 

13 mei 

13 mei 

13 mei 

13 mei 

13 mei 

Ziekenhuis 

Ziekenhuis 

Ziekenhuis 

GHOR 

Nijmegen 

AAD-Oost 

AAD-Oost 

LC Ir 

LCI s 

LCI y 

LCI 893 

LCI 893 

LCI 893 

Hengelo 

Hengelo 

Winterswijk 

Nijmegen 

CPA AAD- 
Oost 

CPA AAD- 
Oost 

Enschede 

Almelo 

16..30 

16..30 

16.30 

16.33 

16.39 

16.39 -
16.44 

16.40 

16.40 

Directeur wordt gebeld en geïnformeerd over in werking stelling van 
rampenplan. 

Openen A. Schweitzerzaal voorvang lichtgewonden 

Dienstdoend chirurg en directeur komen•in ziekenhuis en gaan via SEH 
naar het tevoren bepaalde crisisechtrum. 

De CPA Twente wordt gebeld door GHOR-Nijmegen met aanbod MMT 
en haakarmbak naar Enschede te sturen.. Dat aanbod wondt aanvaard 

Centralist CPA belt SMT en kondigt een patiënt aan met pijnlijke rug, 
harde buik, in shock ten gevolSe van een ongeval. 

CGV in Zaustat verzoekt CPA telefonisch om met Twenteborg. 
ziekenhuis contact op te nemen aangezien een bus met 25 slachtoffers 

daar naar toe onderweg is. 

Intern crisisteam wordt geformeerd. Verdere opschaling. Actie tot 
stroomlijnen van de registratie. 

Diensthoofd Zorg 1 gewaarschuwd in verband met niet bereikt hebben 
van de directeur. Tweede avondhoofd wordt opgeroepen. 

1.1 

1.1 

13 mei 

13 mei 

Ziekenhuis 

Ziekenhuis 

Dossier IGZ 

LCI n 

LCI u 
Feitenregistratie 
ziekenhuis 
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ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCh"JE 
Deelreconstructie cluster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen - ZIEKENHUIZEN 

—— _ Beschrijvhng gebeurtenis/ órlellchting, 

Aankomst in Van Heekpark van MMT Twenteborg ziekenhuis. 

Versie_-: 

1.1 13 mei 

OrganisatW 
(eenheld) 

GHOR 

háïite!!ng 
Tijdstip.,  

16.40 Van Heekpark 

bron 

LCI v 

- 
functionaris 

Leden MMT 
Twentebi•W 

Leden MMT 
IJssel-Vecht 

1.1 

1.1 

13 mei 

13 mei 

16.45 

16.44 

Zwolle 

Hengelo 

GFIOR 

AAD-Oost 

Vertrek GNKcombi Ussel-Vecht met MMT uit ziekenhuislocatie Sophia 
(Zwollg). 

Centralist CPA AAD-Oost op verzoek van deZaustat aan het 
Twenteborg ziekenhuis: bus met 25 gewonden is onderweg, geen 
informatie over verwondingen beschikbaar. 

Dossier IGZ 

LCI 893 

1.1 13 mei 16.50 MST Enschede "Ziekenhuis SEH MST Enschede belt met de vraag of bij de CPA bekend is dat 
gewonden ook binnenkomen op het Ariënsplein en verzoekt alle 
patiënten naar de Haaksbergerstraat te brengen. Centralist zal dat 
doorgeven. 

Verpleegkundige 
SEH MST 

LCI 893 

1.1 

1.1  

13 mei 

13 mei 

16.50 

16.59 

ziekenhuis 

ziekenhuis 

Hengelo 

MST Enschede 

Tweede melding aan directeur met ditmaal het verzoek direct te komen. 

Hoofd SEH MST belt naar aanleiding van een eerdere vraag over de 
opnamecapaciteit van het ziekenhuis. Ziekenhuis heeft een groot aanbod 
van lichtgewonden en heeft teams klaarstaan voor.T1 en T2 slachtoffers. 
Men wil graag inzicht in wat er nog verwacht kan worden. CPA zegt 
hiervan nog geen inschatting te hebben. 

LCI r 

LCI 893 

Directeur 
patiëntenzorg 

Hoofd SEH MST; 
hoofd CPA AAD-
Oost 

1.1 13 mei 16.59 Deventer Ziekenhuis Medewerker ziekenhuis vraagt de CPA AAD-Oost wat de verwachting 
is ten aanzien van eventuele gewonden. 

LCI 893 

1.1 

1.1 

13 mei 

13 mei 

17.00 

17.00 

Ziekenhuis 

Ziekenhuis 

Enschede 

Groningen 

Voorzitter Raad 
van Bestuur, 
Centralist CPA 
AAD-Oost 

Contact met rampenorganisatie lukt niet (in MST bekende RCC- 
telefoonnummer blijkt niet in gebruik). Via 112 contact gekregen met de 
CPA AAD-Oost, waarbij informatie wordt verkregen over de 
gewondennesten. 

BWC Martini Ziekenhuis wordt door de CPA Ilssel-Vecht op de hoogte 
gesteld van de ramp en verzocht stand-by te zijn voor eventuele opvang 
patiënten. Via BWC Rotterdam wordt chirurg Martiniziekenhuis 
verzocht te participeren op rampterrein. 
In ziekenhuis: 

Unithoofd gealarmeerd 
Directeur geïnformeerd 
Inzet extra personeel 
Interne verhuizing . patiënten 
Specialisten stand-by 

Dossier IGZ 
LCI n 

Dossier IGZ 

LCI x 

_ 
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ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCII"E 
Deelreconstructie cluster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen - ZIEKENHUIZEN 

BeschriJvinggebeurtenls/dichting 

Kamers en materiaal gereed voor opvang 

`datum Organisatie : 
(eenheid) 

Tijdstip 
- 

]7.00 

Pi6att, 
handeling 

Almelo 

Functionaris Bron 

1.1 13 mei .SEH 
Ziekenhuis 

Ziekenhuis 

AAD-Oost 

1.1 

1.1 

13 mei 

13 mei 

]7.00 

17.05 

Hengelo 

CPA AAD- 
Oost 

LCI u 
Feitenregistratie 
ziekenhuis 

LCI r 

LCI 893 

Coordinerend 
chirurg 

Directeur 
patiëntenzorg 

Centralist CPA 
AAD-Oost; 
Centralist IJssel-
Vecht; -
Medewerker MST 

Locatie Zaustat AAD-Oost 1.1 

1.1 

13 mei 

13 mei 

17.06 

17.12 

Opvang op SEH en CHP van bus met 25 lichtgewonden. Deels naar 
vetrichtingeneentrum en deels naar Twentezaal. Directeur via semafoon 
bereikt. 

Directeur komt aan in ziekenhuis 

CPA IJssel-Vecht vraagt of de ziekenhuizen zijn gewaarschuwd: 
Winterswijk, Deventer en Doetinchem zijn gewaarschuwd. De CPA 
IJssel-Vecht vraagt of zij de Zwolse ziekenhuizen moeten 
informeren, de brandwondencentra en of ze een brandwondenteam 
nodig is en biedt aan dat te gaan regelen. CPA Twente gaat 
akkoord. 
Er komt een melding dat de kinderafdeling MST vol ligt. 
Aan de CPA wordt gemeld dat crashteam uit Deventer onderweg is, 
wordt naar Van Heekpark geloodst. 

CGV meldt de CPA AAD-Oost dat een bus vol T2 en T3 gewonden op 
weggaat naar het SKB. Centralist zal het ziekenhuis informeren. 

Centralist AAD-Oost belt SEH van het SKB en deelt mee dat een bus 
onderweg is met T2 en T3 slachtoffers van de ramp in Enschede. Zou 
gaan om 40 — 50 slachtoffers, waaronder zwaargewonden. 

CGV deelt centralist mee dat een bus met 25 T2 en T3 lichtgewonden 
naar het MST Oldenzaal gaat. 

Aan de SEH van MST Oldenzaal wordt meegedeeld dat een 25-tal T2 
en T3 slachtoffers ineen bus naar hen toekomt. 
SEM verpleegkundige Twenteborg belt en vraagt wat er onderweg is 
aan gewonden. De CPA weet het niet, zodra men meer weet wordt er 
gebeld. 

Voorwaarschuwing aan BWC Beverwijk voor eventuele opvang van 
slachtoffers. Door BWC ter plaatse aangeboden hulp, was niet nodig. 
Geen opschaling en geen inzet van personeel. 

CPA AAD- AAD-Oost 
Oost 

LCI 893 

LCI 893 

LCI y 

LCI 893 1.1 13 mei 17.15 Locatie Zaustat 

CGV; Centralist 
CPA AAD-Oost 
Centralist CPA 
AAD-Oost; 
coordinator SEII 
SKB 

CGV; Centralist 
CPA AAD-Oost 

Centralist CPA 
AAD-Oost 

SEH-ver- 
pleegkundige 
Twenteborg 

CPA AAD- 
Oost 

Almelo 

1.1 

1.1 

13 mei 

13 mei 

17.22 

17.25 

LCI 893 
_ 

AAD-Oost 
. 

AAD-Oost 

Ziekenhuis 
Twenteborg 

CPA IJssel- 
Vecht 
BWC 
Ziekenhuis 

LCI 893 

1.1 13 mei Zwolle17.27— 
]7.40 

17.,30 

Dossier IGZ 
LCI 1117 

1.1 13 mei Winterswijk Directeur patientenzorg wordt op de hoogte gesteld en gaat naar het LCI y 
ziekenhuis. 
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ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEDE 
Deelreconstructie cluster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen - ZIEKENHUIZEN 

Best r vii g gebeurtenW-toelichting _ - Fun~naris T̀•jdsfip : - ..:Maats 
handeling 

•tiDatum 

13 mei 

-organisatle _ , 
(eenheid) : 

1.1 . 17.30 Almelo Ziekenhuis 

I . I 13 mei 17.32 Enschede MST 

Bron'' 

Feitenregistratie 
ziekenhuis 

LCI 893 Raad van Bestuur 
MST; Centralist 
CPA AAD-Oost 

1.1 13 mei 17.40 Van Hoekpark GHOR Duitse 
geneeskundig 
coordinator; 
OvDG 

LCI af 

1.1 

1.1 

1.1 

13 mei 

13 mei 

13 mei 

17.40 

17.45. 

17.48 

Enschede 

Zeeland 

Enschede 

Ziekenhuis 

BWC 

Ziekenhuis 

Telefoon calamiteitencotirdinatiepunt Enschede met verzoek om per fax 
registratie van slachtoffers door te geven. Gestart met registratie van de 
binnengekomen slachtoffers. 

Raad van Bestuur MST verzoekt om een beeld van water buiten het 
ziekenhuis gebeurt. Hij heeft gehoord over twee noodhospitalen aan het 
Volkspark en het GJ van Heekpark en vraagt of daar hulp nodig is. 
Centralist deelt mee dat er een gewondennest is aan de Pathmoshal ende 
Voortsweg. Alles wordt gecoördineerd aan het GJ van Heekpark. 
honderden gewonden, alle hulp is noodzakelijk. 
Aanbod vaal ziekenhuispersoneel voor inzet ra tplerrein is wel 
overwogen, maar na, intern overleg ziekenhuis niet uitgevoerd 

Duitse geneeskundige coordinator informeert de OVDG dat in naburige 
Duitse ziekenhuizen bedden. waaronder IC-bedden en 
brandwondenbedden voor volwassenen en kinderen beschikbaar zijn 

Crisiscentrum in ziekenhuis wordt in gebruik genomen. Taakverdeling 
binnen crisisteam vastgesteld. Vaste tijden voor overleg gepland. 

Chirurg BWC géfnformeerd, gaat via Rotterdam op weg naar Enschede. 

Chirurg van het MST meldt dat er in -het MST,nog genoeg 
opvangcapaciteit voor slachtoffers is, hij heeft gehoord dat ze nu naar de 
Pathmoshal gaan. Centralist geeft aan nog geen meldingen te hebben 
over gewonden die vervoerd moeten worden. 

CPA Ussel-Vecht: stand van zaken: drie brandwondencentra 
.(Beverwijk, Rotterdam en Martini Groningen) gewaarschuwd; 
brandwondenteam Rotterdam onderweg; beide Zwolse ziekenhuizen en 
Diaconessenziekenhuis Meppel gewaarschuwd. 
Ziekenhuis Twenteborg informeert. CPA, kan nog geen overzicht geven, 

er zou: niets onderweg zijn. Twenteborg zal dan worden gebeld vanuit de 
Zaustat 

Ziekenhuis Oldenzaal verzoekt om gemeentearts i.v.m. overledene door 
ongeval bij ziekenhuis. Gewonde is door ziekenhuis opgehaald. 

Ziekenhuis Twenteborg te Almelo: onbeperkte opvang mogel1k. 
Ziekenhuis SMT te Hengelo: 3 IC, overige onbeperkt- 

Inspectie voor de Gezondheidszorg 

Dossier IGZ 
LCI n 

Dossier IGZ 
LCI z 

CPA band AAD— 
Oost 

Chirurg MST; 

1.1 13 mei 17.48 CPA Ussel-
Vecht 

CPA IJssel-
Vecht 

LCI 893 Centralist CPA 
IJssel-Vecht; 

1.1 13 mei Almelo Ziekenhuis 17.50— 
17-56 

17.54 

LCI 893 

1.1 13 mei Ziekenhuis 

GHOR 
GHOR 

Oldenzaal 

AC-GGD 
AC-GGD 

1.1 13 mei 18.05 
1.1 13 mei 18.05 

Blad 9 van 19 

LCI 893 

LCl 9791 1244 
LCI 979 1 1244 

Lid AC-GGD 

Lid AC-GGD 

Versie 



1 november 2000, versie 1.1 

~- •Datun - ' Tijdstip" -' Plan , 
hand~ 

ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEDE 
Deelreconstructie cluster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen - ZIEKENHUIZEN 

estbrljving,gebeurtenWtoelichting . - Functionaris _ Air 

13 mei 

Orj~atie 
(eenheid) 

AAD-Oost 

Ziekenhuis 

GHOR 

Centralist CPA 
AAD-Oost; CGV 

CPA AAD- 
Oost 

Winterswijk 

Enschede 

1.1  

1.1 

1.1 

13 mei 

13 mei 

CPA band AAD — 
Oost 

LCI y 

LCI 9791 1244 

18.09 

18.10 

18.06 

- 
18.10 

18.15 

18.17 

18.20 

18.22 

Medewerker MST 

1.1 

1.1 

1.1  

1_I 

13 mei 

13 mei 

13 mei 

13 mei 

GI-IOR 

Ziekenhuis 

GHOR 

Onbekend 

Lid AC-GGD 

Chirurg 
ziekenhuis 
Deventer 
Lid AC-GGD 

Centralist AAD-Oost roept de Zaustat op en deelt mee dat het MST 
Enschede (Haaksbergerstraat), Oldenzaatalsmede het ziekenhuis in 
Deventer gewonden kunnen gebruiken. 
Aangekondigde bus komt aan, heeft echter slechts zes TI-slachtoffers, 
die reeds in een gewondennest behandeld zijn. Met name psychosociale 
opvang gegeven. 

MST Enschede: belt terug. Men kan de komende uren 25 
slachtoffers opvangen in alle categorieen. Op dit moment 501100 
slachtoffers aanwezig. 
MST Oldenzaal: ca. 40 slachtoffers aanwezig. Komende uren kan 
men nog 25 slachtoffers opvangen in categorie T2 en T3. 

Streckziekenhuis Koningin Beatrix (SK.B) Winterswijk: belt zo terug, 
medisch coördinatoren regelen dit. 

Chirurg ziekenhuis Deventer meldt dat er zeker 5 beademingsplaatsen 
zijn. Centralist geeft aan nog geen overzicht over te verwachten 
gewonden te hebben en zegt toe eventuele patienten te zullen melden. 

Deventer Ziekenhuis. 1 hete afdeling vrijgemaakt voor slachtoffers. Op 
eigen houtje zijn 3 slachtoffers binnengekomen. Men belt wanneer ze 
vervoerd moeten worden. 
Iemand meldt de CPA AAD-Oost onderpolitie-escorte naar Enschede 
terug te rijden na met bus gewonden naar het SKB te zijn gegaan. Deelt 
tevens mee dat SKB voortaan graag tijdig type gewonden weet. Er is 
voldoende personeel beschikbaar voor opvang zwaargewanden. 

Sophia Ziekenhuis Zwolle: 4 IC bedden, categorie TI. T3 onbeperkt. 
Naam contactpersoon ziekenhuis. 

Medewerker MST Oldenzaal meldt de CPA dat er voldoende 
opvangcapaciteit voor slachtoffers is. 

Twee politiefunctionarissen nemen deel aan de besprekingen van het 
crisisteam en assisteren bij de registratie van gegevens. 
Directeur SKB belt dat net bus met 6 gewonden is binnengekomen en 
wil weten of er meer te verwachten zijn. Centralist spreekt verwachting 
uit dat er zeker meer zullen komen. Directeur geeft aan graag tevoren in 

LCI 9791 1244 

LCI 893 

LCI 979 1 1244 

LCI 893 

AC-GGD 

Deventer 

AC-GGD 

onderweg van 
Winterswijk 
naar Enschede 

AC-GGD 1.1 13 mei 18.25 Lid AC-GGD LCI 9791 1244 GHOR 

Ziekenhuis 

Ziekenhuis 

Ziekenhuis 

1.1 

1.1 

1.1 

13 mei 

13 mei 

13 mei 

18.28 

18..10 

18.31 

Oldettyaal 

Enschede 

Winterswijk 

LCI 893 

LCI o 

LCI 893 Directeur SKB; 
Centralist CPA 
AAD-Oost 
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Geneeskundige hulpverleningsketen - ZIEKENHUIZEN 1 november 2000, versie 1.1 

.'-Tijdstip--,.  - - Plet --- 
y handeling. 

Be cltri íg gebe urténW toelichting •unctipnáris Bron - Orgä~tie 
(eènheid) 

Ziekenhuis 

"Ziekenhuis 

1.1 

1.1 

13 mei 

13 mei 

Winterswijk 

Enschede 

18.38 

18.40 

LCI 893 

Verpleegkundige 

SEH MST 
LCI 893 

1.1  

1.1 

13 mei 

13 mei 

Winterswijk 

Enschede 

18.15 

18.50 
Ziekenhuis 

Ziekenhuis 
LCI y 

Dossier. IGZ 

kennis gesteld te worden. 
Naar aanleiding van vraag AC-GGD belt SKB dat er veel 
opvangcapaciteit (50 bedden vrijgemaakt) voor patiënten is, maar dat de 
CT-scan niet functioneert. 

SEH MST meldt CPA geen patiënten meer te hebben, rampenplan draait 
goed. wil weten wat er nog binnenkomt. CPA kan dat niet aangeven 
want de VC-wagen wordt verplaatst vanwege ontploffingsgevaar bij de 
Grolschfabriek. 

Chirurg belt met het MST en kritt het advies paraat te blijven. 

Tijdens bijeenkomst interne crisisteam wordt melding gemaakt van 
situatie in MST-locatie Oldenzaal: veel gewonden opgevangen en 
behandeld. 
Tevens: Ziekenhuis Twenteborg heeft aangeboden IC-patiënten over te 
nemen om extra ruimte te creëren in het MST, echter AAD-Oost heeft 
geen ambulances voor vervoer beschikbaar. 

Melding van TI.spoedvervoer van een gewonde brandweerman naar 
SEH van MST. 

Centralist meldt MST dat ambulance met brandweerman-TI-slachtoffer 
onderweg is. 

Op vraag van anesthesist aan CPA AAD-Oost waarom er geen patiënten 

komen .wordt geantwoord dat men het rampgebeid niet in kan. 

Chirurgen MST verzoeken vervoer vanuit IC MST Haaksbergerstraat 
naar het Martini BWC in Groningen. Centralist regelt vervoer. 

Bij ziekenhuisapotheek zoveel spontane toeloop van personeel dat een 
rooster extra bezetting voor de komende dagen wordt•gemaakt. 
Ziekenhuizen wordt gevraagd namenlijsten te faxen. SMT komt er niet 
door, geregeld wordt dat deze info wordt opgehaald. 
Contact CPA AAD-Oost met coördinerend specialist over de te 
vervoeren patiënt voor het brandwondeneentrum Groningen: er wordt 
geen ambulance maar een helikopter ingezet. 
Ziekenhuis Weezenlanden te Zwolle: kan 4 T1 slachtoffers opvangen, 
T2 en T3 onbeperkt. 
Ziekenhuis Hardenberg: capaciteit 5 personen: 1 T] en 4T2/T3. 

Inspectie voor de Gezondheidszorg 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1  

1.1 

13 mei 

13 mei 

13 mei 

13 mei 

13 mei 

13 mei 

13 mei 

13 mei 

18.50 

18.53 

18.55 

18.56 

19.00 

19.00 

19.04 

19.06 

Onbekend 

AAD-Oost 

Ziekenhuis 

Ziekenhuis 

Ziekenhuis 

GHOR 

AAD-Oost 

GHOR 

GHOR 

Chirurgen MST. 
Centralist CPA 
AAD-Oost 

Lid AC-GGD 

Onbekend 

CPA AAD- 
Oost 

Oldenzaal 

Enschede 

Enschede 

AC-GGD 1 
ziekenhuizen 
CPA AAD- 
Oost 

AC-GGD 

AC-GGD 

LCI 893 

LCI 893 

LCI 893 

LCI 893 

Dossier IGZ 

LCI 9791 1244 

LCI 893 

LCI 9791 1244 

LCI 979 1 1244 

Lid AC-GGD 

Lid AC-GGD 1.1 13 mei 19.10 
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Datum Tijdstip ,: Fun~naris - Bron Versie 

r 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

_ Plaats 
=bandeli 

Oldenzaal 

Winterswijk 

Hengelo 

Enschede 

Organisatie 
teenhe≥ld 

Ziekenhuis 
Ziekenhuis 

Ziekenhuis 

Ziekenhuis 

13 mei 

13 mei 

13 mei 

13 mei 

19.15 
1935 

19.30 

19.30 

Chirurg; centralist 
CPA AAD-Oost 

Directeur 
patiëntenzorg 

Dossier IGZ 

LCI y 

LCI r 

Dossier IGZ 

1.1 13 mei 19.30 Apeldoorn GHOR Hoofd SEH 
ziekenhuis 
Apeldoorn 

LCI 9791 1244 

1.1 

1.1 

13 mei 

13 mei 

Enschede 

Almelo 

19.31 

19.49 

Ziekenhuis 

Ziekenhuis 

LCI 893 

LCI 893 

ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCIILDE 
Deelreconstructie cluster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen - ZIEKENHUIZEN 

. 1 hrijving gebeurtenw.toelichting —, 

Locatie Coevorden: heeft geen spoedeisende hulp. 
Afschaling wordt gefaseerd ingezet. 

Chirurg belt CPA AAD-Oost en verneemt dat slachtoffervervoer zou 
stagneren vanwege dreigende ontploffing G Osehfabriek. 
Directeur besluit tot afschaling 

Via uiteindelijk tot stand gekomen contact met de gemeentelijke 
crisisstaf zijn de noodzakelijke telefoonnummers voor externe contacten 
verkregen. 

Hoofd spoedeisende hulp van ziekenhuis Apeldoorn vraagt om 
informatie over te verwachten aantallen slachtoffers. 

Raad van Bestuur MST vraagt telefoonnummer van de 'crisiskamer of 
de communicatiekamer'. Centralist geeft nummer. 

SEH ziekenhuis Twenteborg vraagt of er een heli aankomt met een 
gewonde, men heeft gehoord dat er een hel i gaat landen. 
P.rn. was geen slachro,Q'ervervoer, uurar onaangekondigd transport van 
een videoband. 

SEH MST vraagt naar de situatie in rampgebied. Centralist CPA AAD- 
Oost zegt dat transport stil staat omdat het rampgebied nog niet is 
vrijgegeven. Er is geen bus gewonden onderweg naar MST, maar een 
bus met drie lichtgewonden naar de vii5basis. 

SMT geeft door dat, na overleg met MST Enschede, in het ziekenhuis 
gestart wordt met afschaling. 

Opheffing rampenopvangsituatie: crisisteam opgeheven. 

Aankomst brandwondenteam op rampterrein (arts Rotterdam en chirurg 
Groningen). 

SKB vraagt of bekend is wat voor gewonden verwacht kunsten worden. 
Van het ministerie heeft ziekenhuis gehoord nog minimaal 1 uur 
opgeschaald te blijven. Centralist antwoordt dat brandweer nu delen van 
het gebied ingaat en zegt ziekenhuis op de hoogte te houden. 

Andere functionaris van SKB vraagt wat nog aan gewonden te 
verwachten is. Men zit met voltallige medische en verpleegkundige 

1.1 13 mei 19.50 Enschede Ziekenhuis LCI 893 Verpleegkundige 
SEH MST; 
Centralist CPA 
AAD-Oost 

Medewerker SMT 

Directie 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

13 mei 

13 mei 

13 mei 

13 mei 

20.15 

20.30 

20.30 

20.32 

Hengelo 

Almelo 

Enschede 

Winterswijk 

GHOR 

Ziekenhuis 

Brandwonden 
centrum 

Ziekenhuis 

LC1 979 1 1244 

Feitenregistratie 
ziekenhuis 

, Dossier IGZ 

LCI 893 

1.1 13 mei 20.47 Winterswijk Ziekenhuis LCI 893 
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.=Datum Tijdstip•- Plaats 
handeling 

Otg~tie -. 
(eenhèiïl 

F~ouadis - 

1.1 13 mei 20.50 Deventer GHOR 

1.1 13 mei 

LCI 9791 1244 Medewerker 
Ziekenhuis 
Deventer, lid AC-
GGD 

LCI 893 10.53 CPA AAD- 
Oost 

AAD-Oost 

ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEDE 
Deelreconstructie cluster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen - ZIEKENHUIZEN 

Bescttr~ gebeurtenis/ toelichting: ,Ë _ 

teams. Bij alleen lichtgewonden kunnen ze gaan afschalen. CPA legt uit 
dat men het rampgebied nog niet in kan en nog geen beeld heeft van te 
verwachten gewonden. 

Deventer ziekenhuis belt dat zij 45 minuten geleden vooraankondiging 
hebben gekregen van een bus met gewonden onder politiebegeleider. Er 
is echter nog steeds niemand binnen. Wat nul AC belt CPA, daar is 
niets bekend door hen geen bus naar Deventer gestuurd. Met Deventer 
afgesproken dat ze nog even wachten. 
Omdat brandweer het gebied ingaat vraagt centralist bij diverse 
ziekenhuizen naar de stand van zaken: 

MST Enschede: geen gewonden meer op de SEH, 
SEH MST Oldenzaal: medische ploeg is naar huis gestuurd, omdat 
al een paar uur geen patiënten meer zijn binnengekregen. Vraagt om 
tijdige vooraankondiging voor oproepen personeel. 
SMT: personeel is afgeschaald, met afspraak eventueel weer 
opgeroepen. 

Centralist ambulancedienst/meldkamer Drenthe deelt mee,dat Bethesda 
ziekenhuis in Hoogeveen met een dubbele bezetting zit en vraagt of er 
binnen afzienbare tijd gewonden komen. Wordt teruggebeld. 
Rampsituatie wordt beéindigd, personeel weer thuis bereikbaar: 

63 slachtoffers behandeld 
waarvan 3 op de OK 
11 slachtoffers opgenomen 
3 reguliere ongevallen tussendoor behandeld 

CPA belt SKB en deelt mee bezig te zijn met een inventarisatie, er 
zou áfgeschaald.kunnen worden mits de mensen weer snel terug 
kunnen zijn in het ziekenhuis. 
CPA belt Bethesda ziekenhuis Hoogeveen met dezelfde mededeling. 
Ook daar kan worden afgeschaald als de mensen weer snel 
oproepbaar zijn. 

Coördinerend chirurg belt met medisch coordinator MST, waarna 
afschaling tot alarmfase 1 wordt gestart. 
Deventer ziekenhuis belt dat de politiebegeleiding wel is aangekomen, 
maar zonder bus. 

meldkamer 
CPA Drenthe 

Oldenzaal 

1.1 

1.1 

13 mei 

13 mei 

20.59 

21.00 

CPA Drenthe 

Ziekenhuis 

LCI 893 

Dossier IGZ 

1.1 13 mei 21.07 CPA AAD- 
Oost 

AAD-Oost LCI 893 

1.1 

1.1 

13 mei 

13 mei 

Winterswijk 

Deventer 

Ziekenhuis 

GHOR 

21.10 

21.15 

LCI y 

LCI 9791 1244 Medewerker 
Ziekenhuis 
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ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHL0E 
Deelreconstructie cluster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen . ZIEKENHUIZEN , 

Beschrijving gebeurtMis/ toelichting : -- - 
- 

- ersie- . Datum Tijdstip - • i Plaag 
handeling 

Organisatie - 
- (eenheid) 

Bron 

1.1 13 mei 21.15 AC-GGD, GHOR 

Funcdónsris 

Deventer 
Lid AC-GGD LCI 9791 1244 

1.1 13 mei 21.21 Hengelo AC-GGD 1 
GHOR 

Situatierapport opgesteld van aantallen slachtoffers in ziekenhuizen: 
MST: 19.30 uur: 25 personen, 3 TI en 22 T2 
MST: 21.00 uur: 18 personen. 3 TI en 15 T2 
SMT: 21.00 uur 13 personen, 3 TI en 10 T2, wordt afgeschaald. 
Twenteborg: 19.30 uur 29 personen 
Twenteborg. 21.00 uur. 35 personen, 5 T 1 en 30 T2 
Winterswijk: 19.30 uur 6 T3 
Deventer: mogelijk 1. 

AC-GGD belt CPA AAD-Oost en vraagt naar de verwachtingen voor 
ziekenhuizen buiten de regio. AC-GGD krijgt vragen over te verwachten 
gewonden en of men kan afschalen. CPA geeft aan te wachten op de 
komende rapportage van tien uur. AC-GGD Adviseert de CPA 
ziekenhuizen te bellen die nog niet vanuit de CPA zijn geïnformeerd. 
Vooral Deventer heeft een probleem omdat zij bericht kregen dat er een 
bus met gewonden onderweg was, iedereen klaar stond en toen bleek.dat 
er geen bus-naar Deventer onderweg was. 

Lid AC-GGD: 
Centralist CPA 
AAD-Oost 

LCI 893 

1.1 

1.1 

Ziekenhuis 

GHOR 

13 mei 

13 mei 

21.34 

21.55 

Deventer 

Winterswijk 

Chirurg Deventer Ziekenhuis geeft aan stand-by te zijn geweest voor de 
opvang van 200 slachtoffers, men heeft maar één slachtoffer gehad. 
Besloten wordt dat Deventer gaat afschalen. 
Ziekenhuis Winterswijk meldt aankomst bus met slachtoffers. 
Onduidelijk is reden, aangezien ze al behandeld zijn. 

LCI 893 

LCI 9791 1244 
_ 
Medewerker Sltl3 

1.1 

1.1 
1.1 

13 mei 

13 mei 
13 mei 

2200 

22.00 
22.10 

Ziekenhuis 

Ziekenhuis 

Ziekenhuis 

Deventer 

Enschede 
Winterswijk 

Dossier 1GZ 

LCI n 
LCI y 

Ziekenhuis krijgt bericht dat er nog niet afgeschaald kan worden. 
Tot dan is één poliklinische patiënt gezien. 
Contact met rampenorganisatie over afschaling. 
Vanuit ziekenhuis contact met CPA AAD-Oost gezocht, waaruit blijkt 
dat afschaling in Enschede al in gang gezet zou zijn. 
Commentaar uit evaluatie. langs informele weg geïnformeerd, formele 
bevestiging bleef aanvankelijk uit. Berichten over onderweg zijnde 
gewonden bleken bij herhaling onjuist. Rantpeaplan in werking gezet en 
gevolgd. 
Afscbalingsprocedure (vanuit rampenorganisatie) was niet duidelijk. 
Politiefunctionaris deelt mee dat afgeschaald kan worden. Bevestiging 
van dit bericht komt rond 23.00 uur, waarna MMT MMST terug gaat 

1.1 13 mei 22.30 Miracle Planet MMT Dossier IGZ 
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Versie ' _,Datum 'Tijdstip Bron- Funedonods 

•-

)Plaats __ - 
_tiandelin 

Groningen 
Zwolle 

Organisatie 
(eenhel 

BWC 
GHOR 

Ll 
1.1 

13 mei 
13 mei 

22.30 
22.30 

Dossier IGZ . 
LCI 979 11244 

22.35 Deventer 

Medewerker 
ziekenhuis Zwolle 
locatie Sofia 

Medewerker 
ziekenhuis 
Deventer 

LCI 9791 1244 1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

13 mei 

13 mei 

13 mei 

13 mei 

CPA AAD- 
Oost 

Onderweg naar 
Winterswijk 
Zwol le 

GHOR 

AAD-Oost 

Ambulance 
Diepenmaat 
CPA IJssel- 
Vecht 

Ziekenhuis 
GHOR 

ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEDE 
Decireconstructie duster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen - ZIEKENHUIZEN 

BeScárijving gebeurtenW Welichting_ 

_ t 

naar het ziekenhuis. 
Aankomst van met helikopter overgeplaatste -patiënt. 
Sophia ziekenhuis meldt dat men daar afschaalt, kan binnen een half uur 
weer paraat zijn. Biedt aan dat ziekenhuis Weezenlanden dialyse van 
MST van maandag overneemt. Afgesproken met MST dat zij hierover 
contact opnemen met de beller. 
Ziekenhuis Deventer meldt afschaling. Is tot 8100 uur stand-by. Bellen 
zelf zondag rond 7.34 uur voor actuele stand. 

SEH MST krijgt vooraankondiging van transport slachtoffer vanaf 
Miracle Planet: heeft iets op hoofd gekregen, misselijk, hoofdpijn, 
braken, glasverwondingen aan rug armen en benen. 
Ambulancechauffeur meldt aan de CPA AAD-Oost een patiënt te 
vervoeren naar het SKB, daarmee zou al contact zijn opgenomen. 
Afschaling vanuit de CPA Ussel-Vecht doorgegeven aan de 
ziekenhuizen te: Drenthe, Friesland. Flevoland, Arnhem, Utrecht, 
Amsterdam, Nijmegen, Noord Kennemerland, Rijnmond, Groningen, 
Haarlem, Ede 
Na contact met CPA AAD-Oost liesluit tot afschaling genomen. 
Sitrap opgesteld van slachtoffers in ziekenhuizen: 

MST Enschede104 patiënten, 84 weer vertrokken, 6 op de IC, 
waarvan 1 naar Groningen (brandwondencentrum) en 14 
opgenomen. 
MST Oldenzaal: 35 patiënten T2 en T3, 6 nog opgenomen. 

• SMT 36 patiënten; 25 weer vertrokken, 3 op de iC, 1 ernstig zieken 
11 opgenomen. 
Twenteborg: 49 patiënten T2 en T3.46 weer vertrokken, 3 
opgenomen. 
Winterswijk: 6 patiënten, 4 weer vertrokken, 2 T3 opgenomen. 
Totaal 230 gewonden. 
??? Van Brandweer gemeente Almelo komt fax met naam 
traum 5sycholoog, die hulp aanbiedt. 

Directeur Patiëntenzorg vertrekt naar huis 
MST. laat weten dat ambulances de taxi-ingang moeten nemen omdat de 

Inspectie voor de Gezondheidszorg 

22.39 

22.43 

22.32 — 
23.09 

23.04 
23.00 

LCI 893 

LCI 893 

Dossier IGZ Medewerkers CPA 
IJssel-Vecht 

1.1 
1.1 

13 mei 
13 mei 

Enschede 
AC-GGD 

LCI p 
LCI 9791 1244 Lid AC-GGD 

Hengelo 
Enschede 

Ziekenhuis 
Ziekenhuis 

1.1 13 mei 23.00 
1A 13 mei23.08 
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Datum Tijdstip.. '" - Plaats 
handeling 

functionaris Bron ,Orpbisatie 

(eenffielá) 

BWC 

Ziekenhuis 

SMT 

Brandwonden 
team 

Ziekenhuis 

Ziekenhuis 
MST 

Ziekenhuis 

LI 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

13 mei 

13 mei 

13 mei 

13 mei 

14 mei 

14 mei 

23.15 

23.17 

24.00 

24.00 

00.00 

00.00 

Groningen 

Hengelo 

Enschede 

Almelo 

Enschede 

Enschede 

Dossier IGZ 

LCI 893 

Dossier IGZ 

Dossier IGZ 

LCI 893 

Dossier IGZ 

L 1 13 mei 00.00 Enschede Ziekenhuis 

ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHt OE 
Decireconstructie cluster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen - ZIEKENHULZEN 

Beschrijving gebeurtenis/ toelichting 
- 

ambulancedeur ontzet is. 

- 

Afschaling BWC doorgegeven aan standby-personeel. 

SMT in Hengelo deelt mee dat er een stop is voor de CCU. Er zijn nog 
wel 31C bedden beschikbaar. 

Vertrek brandwondenteam vanaf rampterrein. 

Terugkeer chirurg van MMT. 

MST vraagt naar actuele stand van zaken. Antwoord: inventarisatie 
rampgebied vindt plaats. 

Intern blijkt dat de slachtoffers, die behandeld zijn op de locatie 
Ariënsplein geen tetanusprofylaxe is nagevraagd. Besluit om via de 
media deze patiënten te verzoeken naar het ziekenhuis te komen. 

SEH geeft aan dat de toeloop van patiënten is genormaliseerd. 
OK schaalt deels af naar dubbele bezetting 
1C personeel opgeschaald (tot maandag 15 mei), waardoor extra 
bedden beschikbaar 
Medewerkers voor psychosociale hulp aan slachtoffers blijven 
aanwezig 

Aandacht voor nazorg eigen medewerkers: daartoe bestaande 
interne protocol els leidraad. 

CPA Ussel•Vecht informeert volgende ziekenhuizen over de verdere 
afschaling: Hardenberg, Beide locaties Isala te Zwolle, Stedendriehoek, 
Doetinchem 

Ziekenhuizen Enschede"(2x), Oldenzaal, Hengelo, Almelo, Winterswijk 
en Deventer worden gebeld overaantal opnamen en gewonden. 

Interne afschaling. 

Ziekenhuizen gebeld om navraag te doen naar vermiste 

brandweermensen. Niets bekend. 

Ziekenhuizen worden gebeld over opnamen en gewonden. 

CPA informeert ziekenhuizen SEH's van SKB. Ziekenhuis in 
'Hardenberg, de Isalaklinieken in Zwolle en ziekenhuis locatie Ommen: 
er worden geen slachtoffers voor opname meer verwacht. 

Dossier IGZ 

1.1 14 mei 00.22 Zwolle Dossier IGZ CPA IJssel-
Vecht 

GHOR 

Ziekenhuis 

GHOR 

GHOR 

AAD-Oost 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

14 mei 

14 mei 

14 mei 

14 mei 

14 mei 

01.00 

1.30 

02.00 

2.30 

02.41 

AC-GGD 
Hengelo 

Almelo 

AC-GGD 

AC-GGD 

CPA AAD- 
Oost 

Lid AC-GGD 

Coordinerend 
chirurg 

Lid AC-GGD 

Lid AC-GGD 

LCI 9791 1244 

Dossier IGZ 

LCI 9791 1244 

LCI 97911244 

LCI 893 
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ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEDE 
Deelreconstructie cluster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen - ZIEKENHUIZEN 

BeschrQvhng gebeurteriisl.toellchting , °Ofgan➢satië_ 
(eenheid) 

onbekend 1.1 14 mei 03.59 

- :►laats 
handeling 

Almelo 
(Wierden) 

locatie Zaustat 

LCI 893 

1.1 14 mei 04.14 AAD-Oost 

Functionaris 

Centralist CPA 
AAD-Oost 

CGV; Centralist 
CPA AAD-Oost 

Melding op de CPA van een ernstig ongeval met twee auto's en 
ernstige gewonden in Almelo (Wierden). Traumateam Twenteborg 
Ziekenhuis wordt opgeroepen. 

CGV belt de CPA, heeft contact gehad met MST. Traumateam is nog 
aan het opereren. Centralist geeft aan dat Traumateam Twenteborg klaar 
staat. 
Slachtoffers ongeval worden naar Tiventeborg verroerd, oen 04.26 
wordt MSTdaarover geiitforrrreerd. 

AC belt nogmaals met MST waar fax met samenlijst blijft. Namen 
worden opnieuw nagekeken. Zijn nog bezig. 

Opnieuw naar het MST gebeld. Waar blijft de lijst? Komt er nu aan. Er 
is een brandweerman bij en er is een persoon maar Groningen vervoerd, 
naar het Martini ziekenhuis (BWC). 

LCI 893 

1.1 

1.1 

14 mei 

14 mei 

04.45 

05.00 

AC-GGD 

AC-GGD 

GHOR 

GHOR 

Lid AC-GGD 

Lid AC-GGD 

LCI 979 1 1244 

LCI 979 1 1244 

1.1 

1.1 

LI 

Hele dag 
07.52 

10.30 

14 mei 

1"4 mei 

14 mei 

Ziekenhuis 

Ziekenhuis- 
zorg 

AAD-Oost 

Vrij weinig "reguliere" patiënten op de SEN. 

Medewerker SMT belt de CPA AAD-Oost en meldt dat er naast de. CCU Medewerker SMT 
nu ook een.opnamestop is voor de IC. 

Hengelo 

SMT 

CPA AAD- 
Oost 

LCI s 

LCI 893 

LCI 893 Centralist-CPA 
AAD-Oost; 
medewerkers SMT 

1.1 14 mei 15.00 Enschede Ziekenhuis 

De CPA vraagt bij het MST te Enschede na of het bericht van TV-Oost 
klopt, dat er nog veel mensen uit Enschede in het ziekenhuis moeten 
terugkomen voor gipscontroleen voor tetanusinjecties, die de vorige 
dag niet zouden zijn gegeven: Ziekenhuis vraagt dit na. 

Veel publieksvragen inzake eventueel blootstelling asbest. 
Beeld van door ramp ook getroffen eigen medewerkers. 
Afspraken omtrent nacontrole voor patiënten en aandacht voor 
nazorg van deze groep. 
Inzet extra personeel voor de nacontroles regelen. 

Fax ontvangen in actiecentrum laatste stand van zaken patiënten 
opgenomen MST. 

Rondje ziekenhuizen over patiëntenbestand. 

Dossier IGZ 

1.1  

1.1 

1.1 

MST Enschede 
_ 
AC-GGD 
Hengelo 

Hengelo 

14 mei 

15 mei 

15 mei 

21.30 

07.00 

21.00 

Medewerker MST 

Lid AC-GGD 

GHOR 

GHOR 

GHOR 

LCI 9791 1.244 

LCI 9791 1244 

LCI 979 1 1244 Ziekenhulzen worden gebeld voor de stand van raken betreffende aantal , 
gewonden die na 14.00 uur zijn binnengekomen en-het aantal gewonden 
dat op dit moment nog is opgenomen. Bij het telefoontje naar het MST 
wordt duidelijk dat men geen gegevens heeft van Oldenzaal, hoewel in 
eerder stadium is gezegd dat cijfers van Enschede en Oldenzaal waren. 

Lid AC-GGD 

, 
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ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCH.LaJE 
Deelreconstructie cluster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen - ZIEKENHUIZEN 

tijdstip _Maats ,- 
hb ndeling = 

-<) rganlmtie 

(eenheid) 
. . H+eseht•fjvibt beurtènis W liclitiï# , • • •unctlonat6  Bron •, llattun. 

- 

16 mei 

17 mei 

17 mei 

17 mei 

1.1 

L 1 
1.1 

1.1 

06.45 

07.00 
07.25 

08.40 

AC-GGD 

GHOR 

GHOR 

GHOR 

Hengelo 

Almelo 

Almelo 

Almelo 
Enschede 
Hengelo 

Lid AC-GGD 

Lid AC-GGD 

Lid AC-GGD 

Lid AC-GGD 

LCI 9791.1244 

LCt 9791 1244 
LCl 9791 1244 

LCI 979 1 1244 

Lijst per fax. . 
Belronde ziekenhuis wordt gedaan. 

AC doet rondje ziekenhuizen. 

Betreffende functionaris MST is nog thuis maar belt terug om 8.00 uur 
met de cijfers. 

Afspraken: MST en SMI' zullen in de loop van de ochtend lijsten faxen 
met gegevens aantal behandelde en opgenomen patienten ,. zo mogelijk 
(alleen SMT) met letsel . MST beschikt ook over gegevens van de 
andere ziekenhuizen. SNIT merkt op dat alhoewel 23 patiënten 
geregistreerd staan maar er ver boven de 100 geweest zijn, die_ in de 
drukte niet geregistreerd zijn. 

Afspraak dat patiënten uit het rampgebied met voorrang op polikliniek 
gezien kunnen worden.. 

Medewerkers met behoefte aan nazorg worden geïnventariseerd. 

Crisisteamoverleg wordt omgezet naar alleen operationeel overleg 

Reactie MST (=formeel standpunt Raad van Bestuur): 
Op patientniveau worden deze gegevens niet verstrekt. Deze kunnen 
alleen verstrekt worden .in het belang van de patiënt, met toestemming 
van de patiënt. Er zijn op dit moment 20 patienten opgenomen waarvan 
er 4 op IC liggen;de opgenomen 16 patiënten hebben diverse fracturen, 
spierletsels. handletsels, brandwonden, longcontusies, nbfracturen. 
schedelletsels en grote buiktrauma- De 4 IC patiënten zijn stabiel doch 
zullen nog lange tijd op de IC moeten blijven. 
--> door AC aan GRSIBT gefaxt.. 

1.1 

1.1 

1.1 

t.I 

17 mei 

17 mei 

18 mei 

18 mei 

Ensebede 

Enschede 

Enschede 
Almelo 

Ziekenhuis 

Ziekenhuis 

Ziekenhuis 

GHOR 

09.00 

09.00 

09,00 
1.5,10 

Dossier IGZ 

Dossier IGZ 

Dossier IGZ 

LCI 9791 1244 Medewerker MST; 
Lid AC-GGD 

Ziekenhuis 

GHOR 

GHOR 

Enschede 

Enschede 

Almelo 

1.1 19 mei 10.00 

1.1 22 mei 10.05 

1.1 24 mei +nddag 
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Dossier IGZ 

LCI 9791 1244 

LCI 9791 1244 

In overleg met Raad van Bestuur wordt crisisperiode opgeheven. 

Verzoek GRS/BT: binnen een uur graag een lijst met namen van 

patiënten in SMT, MST. Oldenzaal. Groningen die eventueel bezocht 
Lid GRSIBT; 
Lid AC-GGD; 

kunnen worden door 1 Q,2 . AC informeert de ziekenhuizen over medewerkers 
het bezoeld10.2e rP fa nrong S .00 uur in het SMT,.en 15.15 uur in 
het MST. SM7 melden bij de receptie en vragen naar de directeur 
patiëntenzorg. Bij het MST Reen verdere afspraken. 

Vanaf de middag bezig.Reweest met organiseren + overleggen over 

diverse 
ziekenhuizen 

1 Lid AC-GGD 
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ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEDE 
Deelreconstructie cluster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen - ZIEKENHUIZEN 

BeschrijvinggcbéurtenW toéliehting, - , - _ Datum .Tijdstip.. Ptoats ; 
-handel[ 

Otcganisatie '- Funct➢onaris Bron 

L 1 
1.1 

24 mei 
25 mei 

18.00 
09.00 

Enschede 
Almelo 

GRSIBT 
GEIOR 

grootschalig onderzoek (organiseren bloedprikkers). Gebeld met 
Twentse ziekenhuizen labs + bloedbank. 
Gevraagd te reserveren op 31 mei - 2 juni en 3 juni. Intekenlijsten . 
worden ter plekke opgehangen. Tevens bij CLB geinformeerd, deze belt 
2515 terug. 
Directeur bloedbank llssellanden: vraagt onder wiens auspiciën dit 
onderzoek loopt. Aangegeven dat VWS coördineert en uitvoert. 
Einde rampverklaring 

Gebeld met CLB: kunnen waarschijnlijk voldoende prikkers krijgen. 
Geeft voorkeur aan om dit in l hand te houden. Vraagt concreet wat en 
boe er geprikt moet worden. Doorgegeven aan verantwoordelijken 
gezondheidszorgonderzoek. MST ( lab) kan instrumenten regelen voor 
bewerkingstechnieken. 
Geadviseerd.contact op te nemen met laboratorium Enschede. 
Aangegeven dat 20 prikkers per 500 mensen (per 4 uur) voldoende is als 
logistieke traject goed geregeld is. 
MST belt over prikken. tiet laboratorium van Enschede neemt contact 
op met coördinator grootschalig bloedonderzoek. 

LCI 980 
LCI 979 1 1244 Lid AC-GGD; 

1.1 25 mei 09.20 Enschede GHOR Medewerker MST LCI 9791 1244 
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ONDERZOEK VUURWERKRAMP`ENSCHE:UE 
Deetreconstructie. cluster- 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen - GIIOR t november 2000, versie 1.2 

1 Versie,geschiedenis 
Bij elke gebeurtenis is het versienummer vermeld: 
1.1 Eerste versie opgesteld door de Inspectie voor de Gezondheidszorg 
1.2 Namen verwijderd. Tijdsverschillen aangegeven 

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

de Inspectie voor de Gezondheidszorg 

Deze-reconstructie is gebaseerd op: 
geregistreerde mobilofoon- en telefoongesprekken van de meldkamers van de ambulancediensten 
diverse logboeken 
interne evaluatie door de diverse instellingen en instanties, in de gezondheidszorg 
vastgelegde procedures-en plannenbinnen de diverse instellingen en instanties (deels reeds in archief Inspectie opgenomen) 
een beperkt aantal interviews 
van het 1GZ-reconstructiedeel ambulancezorg is geen gebruik gemaakt. de daaraan ten grondslag liggende documenten zijn gebruikt. 

Tijdsverschillén: 
Hét tijdverschil tussen de transcripties van RMC en RAC is zeeregering: namelijk ca..15,s. Tijd RAC = tijd RMC + lis. Voor het tijdsverschil_ 
tussen de transcripties van AAD en RAC.geldt: tijd RAC _ tijd_ AAD - 27s. Gezien het geringe tijdsverschil zijn de tijden in de kolom tijd niet 
gecorrigeerd. 

3 Status 
De reconstructie,moet nog worden aangevuld met gegevens van nog vast.te,stellen interviewverstagen. 
De reconstructie moet nog worden aangevuld met gegevens uit nog niet-ontvangen opgevraagde informatie. 
De reconstructie is deels geverifieerd. 

Tijdens de analyse en rapportagefase van het onderzoék-kan deze reconstructie aangevuld en/of gewijzigd worden. 
In een separate IGZ-deelreconstructie cluster 6 zijn de gegevens opgenomen inzake de ziekenhuis gerelateerde zorg. 
In IOZ-reconstructie_cluster 14 zijnde gegevens opgenomen inzake de nazorg. 
Gegevens betreffende de preparatie zullen worden opgenomen in 1W-deelreconstructie cluster 2. 
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ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEOE 
Deelreconstructie duster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen - GHOR 

maats 
homedeling 

Fainedonaris Organisatie 
:_(eenheid) 

GGD 
GGD /GHOR 

GHOR 

Bron 

Archief IGZ 

Archief IGZ 

LCI an 

GHOR 

__. Beschrqving gebeurtenis/ toeliehiing - 
> 

De GGD Twente ontstaat uit een fusie van de drie Twentse GGD'en. 

Procedure grootschalige geneeskundige hulpverlening Regio Twente 
wordt opgesteld. 

In de regio zijn 9 ambulanceverpleegkundigen in het kader van een pilot 
door bureau Trimension getraind tot OVDG, waarvan er nog 7 voor die 
functie beschikbaar zijn. 

Vliegbasis Twenthe (Luchtmacht) heeft afspraken met de civiele dienst 
over inzet van de vliegbasis in geval van een ramp in de omgeving, 
waarbij aanvraag voor inzet verloopt via de Wachtdienst-commandant. 
Basiscommandant is bevoegd tot geven opdracht en sluit dit.dan kort met 
het Hoofd Gezondheidsdienst. 
Afspraken: 

Opvanglocatie doden en gewonden. 
Opvanglocatie behandelde slachtoffers. 
Opbaren overledenen 
Opvanglocatie voor helikopters, 
Depot geneesmiddelen, 
Verlenen medische hulpen ondersteuning op plaats incident. 
Verlenen logistieke ondersteuning 

Vanuit vakgroep (landelijk overleg) MMK is een brief aan het bestuur van 
de koepelorganisatie voor GGD'en (tegenwoordig GGD Nederland 
geheten) gestuurd inzake knelpunten betreffende de rampentaak-MMK. 
In oktober 2400 is de MMK's geen formeel standpunt van GGD 
Nederland hieromtrent bekend. 

Vacature Directeur GGD. Preparatieve deel en repressieve deel van de 
functie RGF worden gesplitst waargenomen. 

Officiële start van centrale huisartsenpost in het Twenteborg ziekenhuis 
voor huisartsgenee-kundige dienstverlening buiten kantooruren. 

Volledige overdracht van taken arts l' lijn milieu (wegens accentverschil 
in functies). 

Start van de CQIP-E in centrum van Enschede voor, 
huisartsgeneeskundige dienstverlening buiten kantooruren. 

LCI z 

MMK MMK's LCI ar 

GGD 

Huisartsen- 
zorg 

GGD 

Huisassen- 
zorg 

RGF 

Huisartsen 

2 artsen GGD 

Huisartsen 

LCI al 

Archief IGZ 
LCI ac 

LCI w 
LCI ak 
Archief IGZ 

LCI ac 
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Enschede 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

Almelo 

Almelo 

Almelo Januari 
2000 

Zwolle 9-2- 

19" 

0 

Twente 1.1 

Regio Twente 

Yersle_ 

1.1 

1.1 

1.1 

Almelo 

Almelo 

.Datum 

1996 
1997 

Tijdstip 

1 november 2000~versie 1.2 

1-1- 
2000, 

April 
2000 

1 mei 
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Datum 

- 

13 met 

- Tijdstip 

15.20 

Organisatie 
(éénheld) 

AAD-Oost 

Plaats 
handeiing 7 

Tollensstraat te 
Enschede 

1.1 

ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEDE 
Deelreconstructie cluster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen - GEIOR 

Beschrijving gebeurtenis/ toelichting 

Eerste ambulanceverpleegkundige meldt de CPA dat een enorme explosie 
plaatsvindt en dat er grote paniek is. Zegt vervolgens zijn taken over te 
dragen. 

Eerste ambulanceverpleegkundige vraagt CPA of assistentie onderweg is, 
meldt dat een vuurwerkopslag de lucht ingaat en verzoekt om de OvDG. 

Bron 

LCI 893 

1.1 13 mei 15.35 Plaats incident AAD-Oost 

Functionaris 

Ambulance- 
verpleegkundige; 
centralist CPA 
AAD-Oost 

Centralist CPA 
AAD-Oost; 
ambulance- 
verpleegkundige 

OvDG 

LCI 893 

1.1 13 mei : 15.30 Enschede AAD-Oost LCI b 

15.36 Tollensstraat 1.1 

1.1 

13 mei 

13 mei 15.26— llengelo 
15.48 

CPA AAD- 
Oost 

Verpleegkundige AAD-Oost wordt privé gebeld over de brand en wordt 
direct aansluitend door de CPA gealarmeerd- voor de functie OvDG. Hij is 
binnen enkele minuten ter plaatse. 

Detonatie bij SE Fireworks 

Door centmiist in gang gezette automatische alarmering GHOR: OvDG, 
HSGA, CGV, directeur AAD-Oost, hoofd CPA, MLRT. 
p.nt. Tijden zoals aangegeven door de stand-alone alarrneringscornputer. 
p.nr. directeur GGD/RGF is niet via dit systeem gealarmeerd. maar direct 
door gealarmeerde 11SGA gewaarschuwd, 

OvdG meldt zich telefonisch. Krijgt instructies over de locatie 
Tollenstraat/Roomweg. Kan daar moeilijk komen. Politie-escorte wordt 
voor hem aangevraagd. 

Reconstructie 
cluster 3 

Meldingsbericht 
AAD-Oost 

Centralist CPA 
AAD-Oost 

1.1 13 mei 15.36 Blijdensteinlaa AAD-Oost 
n 

Diverse 
plaatsen in 
Enschede en 
omgeving 

Centralist CPA 
AAD-Oost-, OvDG 

LCI 893 

1.1 13 mei 15.36 

1.1 13 mei Kort na de MST Enschede 
explosies 

Dossiers IGZ; 
diverse 
interviewverslage 
n 

LCI q Ziekenhuis 

Hoorbare explosies, zichtbare rookkolom en op diverse plaatsen zichtbare 
schade doet vele hulpverlenerauit de gezondheidszorg besluiten zich bij 
hun organisatie te melden. l Dienstdoende chirurg MSTneemt actie tot 
inwerkingstellerr van ziekenhuis-rarnpeWlan. 

Anesthesioloog MST hoort op de OK de klap en gaatpoolshoogte nemen. Leden MMT MST 
Hij komt op de SEH een ambulanceverpleegkundige tegen. die hem 
verzoekt mee te gaan. Hij beschouwt dit als een oproep van de CPA om 
als MMT uit te rukken en laat anesth-assistent van de OK halen. M'MT 
MST gaat naar het Van Heekpark. 
Probleem aldaar: geen directe communicatie mogelijk met OvDG, 
middels koerier opgelost. 
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Logboek RCC Centralist CPA 
AAD-Oost 

Hengelo 15.39 13 mei 1.1  

Versie.. 

AAD-Oost Herhaling alarmering sleutelfunctionarissen 
GHOR. 
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VelrSie Datum - Ti, dstlpz ;: Plaats. )±u tnaris 

1.1 13 mei 15.40 Thuis 

,Org$ttisade 

GGD/ 
GHOR 

GHOR 1.1 13 mei Kort na 
15.36 

Hengelo 

'ren 

LCI al 

LCI an 

LCI z 

HSGA Twente; wnd. 
directeur GGD 

HSGA; Spec. 
geneeskundige 
verzorging 
Vliegbasis Twenthe 

LI 13 mei Vanaf kort 
na de 
explosie 

Dr. 
Coppesstraat 
Enschede 

Dr. 
Aridnsplein 

ONDERZOEK. VUUR WERKRAMP ENSCH,-4 
. Deelreconstructie cluster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen - GHOR 

- Beschr)llvinggebeurtenW.toelièhdn . 

HSGA Twente belt direct na de ontvangen alarmering de waarnemend 
driecteur GGD, die direct naar de CPA AAD-Oost gaat. 

HSGA alarmeen functionaris Vliegbasis Twenthe via callmax en laat kort 
daarna telefonisch weten aanvraagprocedure tot inzet Vliegbasis.via CdK 
in gang te hebben gezet. Functionaris Vliegbasis is in het westen van het 
land, doet direct alarm uitgaan en gaat op weg naar Twente. 

Officiële toestemming voor inzet Vliegbasis via de hiërarchische weg. 
(Burgemeester. UK, Minister, Defensiestaf).ls na 1 % uur verkregen. 

Tengevolge van de explosie bij SE-fireworks loopt het nabijgelegen 
verzorgingshuis schade op. Opvang bewoners wordt intern geregeld, 
spontane toeloop van vrije medewerkers. Opvang van wijkbewoners (later 
ook maaltijden en nachtopvang). Tot avond van 15 mei is een 
vestigingsmanager permanent in huis. 
Informatievoorziening middels telefonisch contact toet de politie. 
Wachtdienstarts GGD (MLRT) meldt zich na oproep. Na enige discussie 
krijgt MLRT instructie waar zich te melden bij het rampterrein. 
Wachtdienstarts doet dienst voor diverse taken: buiten kantooruren de 
forensische geneeskunde, MLRT, infectieziektenbestrijding, milieu en is 
eerste aanspreekpunt voor andere voorkomende vragen aait de GGD. 
Voor alarmering wordt per dienst een. semadigit en mobiele telefoon 
overgedragen. Maakt gebruik van een (niet-herkenbare) giachtdienstauro. 

Coordinator Duitse geneeskundige hulpverlening ontvangt diverse 
berichten over explosie te Enschede. Doet navraag bij RAC te Ilengelo, 
bericht bevestigd. 
Later kamt telefonisch contact (mogelijk wegens overbelasting 
telefoontiet) tiet meer tot stand. 

Alarmering Sigma NRK Backup regio iJssel-Vecht. Sigma: NRKl 

Ensched~K2 Haaksbergen(is één team), NRK3 Hengelo, NRK4 
Rijssen. NRKS Almelo en diverse chauffeurs. 
HSGA belt.met de CPA en vraagt naar stand van zaken alarmering. 
Antwoord: alle Sigmagroepen, ambulancebijstand andere CPA's, 
ziekenhuizen. MMT. Afspraak ook de helikopter Rheine te alarmeren. 

Dossier IGZ 

1.1  13 mei 15.47 Borne GGD Twente 
1 GHOR 

MLRT GGD 
Twente: centralist 
CPA AAD-Oost 

LCI 893 

LCI ai 

1.1 . 13 mei 15.48 Gronau GHOR Coordinator Duitse 
geneeskundige 
hulpverlening 

LCI af 

1.1 13 mei Hengelo CPA AAD- 
Oost 

GHOR 

15.50— 
16.00 

1553 - 
15.56 

Centralist CPA 
AAD-Oost 

Meldingsbericht 
AAD-Oost 

1.1 13 mei Onbekend LCl 893 HSGA; centralist 
CPA AAD-Oost 
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Datám = •>;jdstlp . Flatus , ".` 
'handeling 

ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCI.1h oE 
Deelreconstruedecduster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen - GIIOR 

BeschíijvLnebeurtenW toelichting 
`_ -. 

Functionaris Bron flt≥te 
_ (e+ettltetd 

GGD 1 
GHOR 

1.1 13 mei 1.5.50 Hengelo Beide HSGA's Twente en wnd. Directeur GGD / RGF komen aan op de . HSGA (2x); 
CPA. Krijgen daar een sitrap over situatie en over stand van zaken 
opschaling. 
£én van de HSGA 's zorgt voor de faciliterisg van het vertrek van de GNK 
(omval in Twente géén MMT). 

Wnd. Directeur 
GGD 

Chauffeur Signtaream is door de explosie gealarmeerd en meldt zich 
spontaan. Hij vertrekt vervolgens met het mareriaal en luialt hij het SMT 
5 signaaleden op en vervolgens bij het MST (tevoren bepaalde 
verzamellocatie Sigma). 

Logboek RCC 

LCI an 

LCI k 

1.1 13 mei vanaf 
15.50 

't Roessingh Revalidatie- 
centrum 

Dossier IGZ 

LCI ae 

1.1 13 mei 15:55 Hengelo, 
Westermaat 

GHOR HSGA (2x) 
Wnd. Directeur 
GGD 

LCI 980 

1.1 13 mei Regio Zwolle GHOR 

Na de alarmering van de eigen BHV komende eerste 8HV'ers binnen. 
Uitval van extern telefoonverkeer, zowel vast als mobiel. Spontane 
toeloop van gewonden en twee huisartsen. Afvoer van gewonden middels 
assistentie politie, evenals registratie. Tijdelijk opvang buurtbewoners, 
ook voor nachtopvang. Geen contact met de rampenorganisatie. 
Informatievoorziening, via de politie. 

Eerste inschatting wnd. directeur GGD en IISGA: 
Inschatting omgewijzigd. 
Opschaling resulteert in bijstand uit diverse regio's tot verwacht 
aantal van 120 ambulances en 4 GNKcombi's, 
KIMT-heli's uit Amsterdam; Rotterdam en heli Rheine. 
Veel ongevraagde hulp uit Duitsland aangeboden. 

HSGA IJssel-Vecht wordt per mobiele telefoon gealarmeerd door de 
bedrijfsleider van de CPA Ijssel-Vecht en direct daaropvolgend via de 
maxer en door de wachtdienstarts. 

In het Van Hoekpark aanwezige OVDG's spreken met elkaar een 
taakverdeling af.. 

RGF Regio iJssel-Vecht wordt door zijn HSGA op de hoogte gesteld van 
de gebeurtenissen in Enschede en van de inzet uit de eigen regio. Daarna 
met regelmaat telefonisch overleg. 

Coordinerend waehtdienstarts geeft voorwaarschuwing aan alle 
(potentiële) wachtdienstartsen in de regio IJssel-Vecht. 

14SGA Twente belt CPA IJssel-Vecht (Zwolle) met verzoek voor 
complete geneeskundige combinatie (GNK). Zwolle draagt daar zorg voor 

15.58- 
15.59' 

.16.00 

16.00 

HSGA' IJssel-Vecht LCI 0934 

AAD-Oost / 
GHOR 

GHOR 

1.1 

1.1 

Van Hekpark 

Zwolle 

13 mei 

13 mei 

Dossier WZ 
LCI 1248 

LCI ah 

1.1 13 mep 16.00 Regio IJssel- 
Vecht 

GHOR 

OVDG 

RGF en HSGA 
IJssel-Vecht 

Coordinerend wacht- 
dienstarts Ussel-
Vecht 

HSGA 

LCI ah 

1.1 '13 mei 16.05 CPA AAD- AAD-Oost 
Oost 

LCI 893 
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Versie= Datum . TUdstïp , plaats --•_ ,.Organisatie mm 

handeling. (eenheid) 
Functionaris Bron 

1.1 

1.1 

13 mei 

13 mei 

16.10 

16.10 

Gronau 

Van Heekpark 

GHOR 

GGD 1 
GHOR 

MLRT 

CCHP-E 

Zwolle 

Huisartsen- 
zorg 

MMT 

MMT 

Huisarts 

Leden MMT 

1.1 

l.1 

1.1 

1.1 

13 mei 

13 mei 

13 mei 

13 mei 

16.15 

16.15 

16.15 

16.15 

LCI af 

LCI 1185 

LCI ai 

LCI ad 

LCI w 

LCI x 
LCI am 
LCI v 
Dossier IGZ 

ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEDE 
Deelreconstructie cluster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen - GHOR 

= - - ,Beschrijving gebeurtenis/ fdzllehting 

en hoort nog waar ze zich moeten melden. 
Coördinator Duitse geneeskundige hulpverlening vertrekt naar 
rampgebied 
Aankomst MLRT bij locatie Boddenkampsingel. 
Zaustat is ter plaatse, evenals 3 OYDG 's. Sitrap: meerdere explosies 
vuurwerkfabriek, veel gewonden, grootschalig opgeschaald. 
Verpleegkundige eerste ambulance is zoek. Tevens aanwezige voormalige 
wachtdienstarts krijgt functie tMLRT. Ontvangst portofoon. 
Huisarts met achterwachtdienst heeft de explosie gehoord en meldt zich 
spontaan op de post. Is vervolgens op diverse. gewonden- en 
opvanglocaties ingezet geweest. 
MMT Zwolle wordt door de CPA IJssel- Vecht gealarmeerd en gaat voor 
uitruk naar de CPA. 
Alarmering diverse MMT's. Na aankomst ter plaatse inzet op diverse 
locaties: Van Heekpark, Miracte Planet, Spartastadion. 

NRK-Sigmaleider Ussel-Vecht wordt gealarmeerd op basis van de 
bijstandsaanvraag regio Twente en doet na telefonisch contact met de 
CPA Ijssel-Vecht de alarmering Sigma (team 1) uitgaan: 8 mensen 
ingezet. 
Sigma Achterhoek wordt gealarmeerd, niet duidelijk is door wiens besluit: 
8 mensen ingezet. 

Waarnemend dinxteur GGD verrekt van de CPA AAD-Oost naar het 
gemeentehuis Enschede in de veronderstelling dat er aldaar een 
rampenstaf zal worden geformeerd. 
Daartoe heeft hij nooit een oproep of alarm ontvaaen. 

Aankomst HSGA Ussel-Vecht bij de CPA Ussel-Vecht: verleent 
assistentie voor het klaarmaken voor vertrek van de GNK (inclusief het 
MMT). Verpleegkundige aangewezen als leidinggevende GNK. Na 
overleg met aanwezige brandweercommandant IJssel-Vecht wordt 
besloten tot instellen van CTPI-overleg Zwolle. 
Spontaan gemelde huisarts is na verwijzing door de CCHP-E in het 
gewondennest aangekomen, waar veel hulpverleners aanwezig zijn. 

Zwolle GHOR IJssel- 
Vecht / Sigma 

GHOR 
Achterhoek / 
S•Bma 
GHOR 

NRK-Sigmaleider 
Ussel-Vecht 

13 mei 16.15 Doelinchem 1.1  

1.1 

Dossier 1G7-

13 mei 16.25 Hengelo RGI--Twente LCI al 

1.1  13 mei 16.30 Zwolle GHOR/CPA HSGA Ijssel-Vecht 
medewerkers GNK 
Ijssel -Vecht 

Huisarts 

LCI 0934 

1.1 13 mei 16.30 Van Heekpark Huisartsen- 
zorg 

LCI ad 
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ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCH.--,F. 
Deelreconstructie cluster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen - G1IOR 

• . Beschrijving gebeurtenis/ toelichting Verst ' Datum Tijdstip,: _ .. P ts - OcganlsaNe 
. (eenheid) 

;. •nctionaris, , ; ° . Bron 

Centralist CPA 
Nijmegen 

1.1 

1.1  

1.1 

1.1 

13 mei 

13 mei 

13 mei 

13 mei 

16..30 

1633 

16.36 

16.37 

Nijmegen 

Nijmegen 

Gronau 

Van Heekpark 

LCI aq 

LCI 893 

LCI af 

LCI 893 

16.40 

GHOR 

GHOR 
Nijmegen 

GHOR 

Huisartsest- 

zorg 

GFIOR 

GHOR / 
GNK 

Huisartsen- 
zorg 1 GHOR 

Van Heekpark L 1 

1.1  

13 mei 

13 mei 

LCI v 

LCI aq . 16.40— Nijmegen 
16.45 

16.39— Onbekend 
16.44 

Huisarts; 
Central ist CPA 
AAD-Oost 

Leden MMT 
Twemeborg 

OvDG Gelderland- 

Zuid; leden GNK 
Gelderland-Zuid 

Huisarts Enschede; 
Centralist CPA 
AAD-Oost 

1.1 

Vervolgens gaat huisarts uit voorzorg naar praktijk op de UT, waar zich 
geen patiënten melden. 
Dienstdoende OvDG van de GHOR-Regio Gelderland-Zuid wordt 
gealarmeerd door de CPA Nijmegen. 

De CPA Twente wordt gebeld door GHOR-Nijmegen met aanbod MMT 
en haakarmbak naar Enschede te sturen. Dat aanbod wordt aanvaard. 

Coördinator Duitse geneeskundige hulpverlening alarmeert 'Schnelle 
Einsatzgruppc' (SEG). 

In gewondennest aanwezige (spontaan gekomen) huisarts verzoekt CPA 

AAD-Oost om via CCHP-E huisartsen te verzoeken ter plaatse te komen 
met materiaal.. 

Aankomst in Van Heekpark van MMT Twenteborg ziekenhuis, krijgen ter 

plaatse taak toebedeeld door de coordinerend arts van het MMT MST. 

Aankomst OvDG Gelderland-Zuid bij de CPA Nijmegen, alwaar de 
medewerkers GNK (2 ambuteams en 8 sigmaleden) zich verzamelen_ 
MMT Nijmegen is dan reeds vertrokken naar Enschede. Vertrek OVDG en 
rest GNK 5 minuten later. 
Een huisarts is al enige tijd aan de telefoon met de CPA. De centralist 
meldt hem nu het verzoek van de andere huisarts voor huisartsen en 
materialen nabij het ramptermin. Hij wordt verwezen naar het Van 
Heekpark. waar een Sigmatent komt, de Zaustat en alle ambulances. 
Centralist zegt dat er heel veel gewonden zijn. Huisarts geeft aan artsen te 
zullen sturen. 

Vertrek GNKcombi Ussel-Vecht onder politie-escorte bestaande uit: 
chauffeur brandweer (haakarmbak inclusief container), sigmawagen met 8 
sigmaleden, ambulance met MMT uit ziekenhuislocatie Sophia (Zwolle), 
2 ambulancemedewerkers met AL S-w5en. 

Telefoonverkeer is niet mogelijk, portofoonverkeer is overbelast. Overleg: 
brandweer kan geen volledige sitrap geven. 
Afvoer gewonden gaat goed: 3 bussen met elk circa 35 lichtgewonden 
naar Almelo. Hengelo en Gronau; 2 zwaargewonden naar MST. 
Voldoende ambulances aanwezig. 

Beoordeling andere kant rampterrein. (Vermiste) eerste verpleegkundige 

Inspectie voor de Gezondheidszorg 

13 mei LCI 893 

1.1 13 mei 16.45 "Zwolle GHOR HSGA Ijsscl-Vecht Dossier IGZ 

1. t 13 mei 16.45 GGD / 
GHOR 
Brandweer 

Boddenkampsi 
ngel 
/Lasondersingel 
1 
Deurningerstra 
at 
Voortsweg/Hul 

MLRT. tMLRT 
Brandweer ter 
plaatse 

LCI 1185 

GHOR 1.1 13 mei 16.45 
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=Verste : Datum Tijdstip Plaats .-> 

smaatweg 
1.1  13 mei 16.52- Hengelo 

17.00 

1.1 13 mei 17.00 Zwolle 

Orgaftisatie 

AAD-Oost 

CPA IJssel- 
Vecht 

Brgix 

LCI 893 

Dossier IGZ 

Funetionaris. 

OvDG 
Centralist CPA 
AAD-Oost; CGV 
Zaustat 

Diverse 
functionarissen CPA 
IJssel-Vecht en 
HSGA IJssel-Vecht 

Centralist RMC; 
centralist AAD-Oost 

ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEuE 
Deelreconstructie cluster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen - GHOR 

- B"cbrijving gebeurtenis/ toeli¢htmg 

blijkt daar bezig.met inrichten gewondennest. 
Centralist deelt CGV in Zaustat mee dat huisartsen uit Borne naar een 
"spontaan ontstaan gewondennest" gaan aan de Hulsmaatstraat 1 
Voortseweg, waar allerlei gewonden zijn en nog geen hulp. 
Eerdere gegevens hierover staan niet op de bard. Gewande l' 
verpleegkundige i~ op deze locatie een gewondennest gestart. 

HSGA Ussel-Vecht en medewerkers CPA IJssel-Vecht doen 
voorwaarschuwing naar ziekenhuizen in wijde omgeving (met aandacht 
voor brandwondenslachtoffers) en waarschuwen brandwondencentra en — 
teams, o.a. brandwondenteam Rotterdam (met één arts Rotterdam en één 
arts uit brandwondencentrum Groningen). 

Centralist.RMC vraagt aan centralist AAD-post of een huisarts nodig is 
en wordt verwezen naar de Pathmoshal. 

Eerste Duitse geneeskundige hulpverleners verzamelen zich bij de 
grensovergang en worden vandaar reit naar Van lleekpark geleid. Daar ter 
plaatse wordt in overleg met OvDG een Duitse coMinator aangewezen. 
Tevens vooraanmelding Duitse ziekenhuizen. 

Bijeenkomst CTPI-Zwolle: informatie-uitwisselingen afspraak op afroep 
beschikbaar te zijn. 

1.1 

1.1 

13 mei 

13 mei 

Politie 

GHOR 

Meldkamer 
politie 
Grensovergang 
Duitsland 

Zwolle 

LCI 893 

LCI af 

17.03 

17.08— 
17.11 

17.10 1.1 13 mei CTPI-Zwolle OVD politie; HSGA 
Ijssel-Vecht; CvD 
brandweer 

Dossier IGZ 

1.1 

1.1 

1.1 

13 mei 

13 mei 

13 mei 

Zwolle 

Enschede 

Dossier IGZ 

LCI no 

LCI ai 

17.15 

17.15 

17.15— 
1Z30 

GHOR IJssel- Voor Sigma Flevoland wordt een stand-by alarm gegeven. 
Vecht 1 Sigma 

GHOR 1 Alarmering voor functie hoofd AC-GGD. 
GGD 

GHOR Waarnemend directeur GGD Twente 1 RGF komt aan bij gemeentehuis 
Enschede. Hij verzoekt direct burgemeester Mans om een officieel 
verzoek te doen tot inzet van de Vliegbasis Twenthe. Vervolgens neemt 
hij contact op met de CPA voor een actueel sitrap. 

Wnd. Directeur 
GGD I RGF 

1.1 13 mei 17.25 Van Heekpark GHOR Sigmateam ter plaatse in Van Heekpark. Na ruim 50 minuten was tent 
gewondennest opgezet en operationeel voor de opvang van T I en T2 
slachtoffers. Tot aankomst MMT (van waaruit functie hoofd 
Gewondennest is vervuld) heeft een OvDG een (spontaan gekomen) 
verpleegkundige tijdelijk hoofd gewondennest gemaakt. 
T3 slachtoffers werden in het park opgevangen  dom spontaan 

LCI k 
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Versíe. -Datum Tijdstip ' •_ Plaats 

handeling 
Fianctionaris Bron Organisatie 

:- (eenheid) 

GHOR 

GHOR 

NRK 

Flengelo 
Westermaat 

Enschede 

Enschede 

1.1 

1.1 

1.1 

13 mei 

13 mei 

13 mei 

17.30 

17.30 

17.30 

LCI 980 

LCI 981 

Dossier IGZ 

1.1 13 mei 17.30 GHOR LCI z Vliegbasis 

Twenthe 

Hengelo 

Demmersweg 
Hengelo 

1.1 

1,1 

13 mei 

13 mei 

17.30 

17.30 

GHOR 

GHOR 

LCI ao 

LC197911244 

ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHt✓..E 
Deelreconstructie cluster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen - GHOR 

_ ' $eschrijviág gebeu tenis/.toelichting 

toegestroomde EHBO'ers. 

Vorming van gewonden nesten Arkestadion en Spartavelden. Opvang en 

verzorging wordt uitgevoerd in de sporthallen Pathmos en Diekman. 

Bijstandsaanvragen zijn geaccordeerd door de CdK. 

Vrijwilligers afdeling NRK Enschede komen als ongeplande 

hulpverlening in actie en melden zich op diverse locaties, zoals bij 
gewondennesten en in de opvanghallen: van 30 mensen inzet bekend. 

Door HSGA gealarmeerde functionaris Vliegbasis arriveert. Eerste 
gewonden worden dan reeds binnengebracht. Functionaris neemt 
_coördinatie op zich en regelt eveneens inzet helikopters. 

Aankomst hoofd AC op de locatie Westermaat 

Start AC-GGD; 
Alle medewerkers AC worden gealarmeerd. 
AC wordt ingericht, telefoonnummers AC vastgesteld. 
Ziekenhuizen in de regio worden gebeld of en hoeveel slachtoffers men 
kan opva Wen. 

Apotheker verneemt van de ramp, neemt met de werknemer in de 
apotheek contact op en meldt zich vervolgens in persoon. 

L.oter is een koppeling tot stand gebracht met de patiëntengegevens van 
de apotheken in het ranrpgebied, zodat over eiedicatlegegevens beschikt 
kon warden. 

NRK groep Haaksbergen ontvangt vanuit de GGD Twente een eerste 
Marmering, maar verder geen informatie: inzet 2 mensen. 

Ongeorganiseerde hulpverlening vrijwilligers NRK: 8 mensen ingezet. 

Vrije medewerker (getraind als OvDG) neemt contact op met de CPA 
AAD-Oost en krijgt instructie om naar de loodspost op de A 1 te gaan. 

Coördinator CCHP-E meldt zich (spontaan) op de post. alwaar ad hoc een 
crisisteam wordt geformeerd_ Melden zich als hulpverleners aan bij de 
HSGA, . waarvan vanuit de millenniumperiode het mobiele 
telefoonnummer bekend was. 

Verzoek verplaatsen gewondennest naar parkeerplaats bij het 
Spartastad ion. 

Aankomst OvDG en.GNK Gelderland-Zuid, melden zich bij de ter plaatse 

1.1 13 mei 

Directeur GGD 1 
RGF; 

Hoofd AC-GGD; 
staf AC-GGD 

Apotheker 2 uur na 
de ramp 

Enschede Centrum . 
apotheek 

Dossier IGZ 

Hengelo 1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

13 mei 

13 mei 

13 mei 

13 mei 

17.40 

1800 

1800 

18.00 

NRK 

GHOR Maas 
en Waal 

AAD-Oost 

Huisartsen- 

zorg 

Dossier IGZ 

Dossier IGZ 

LCI 1263 

LCI ac 

Thuis 

CCHP-E 

Medewerker AAD- 

Oost 

Huisartsen Enschede 

HSGA 

Voortsweg/Hul 
smaatweg 

-, Avia- 

1.1 

1.1 

13 mei 

13 mei 

18.00 

18.00 

Brandweer 

GHOR / 

LCI 1185 
LCI 893 

LCI aq OVDG Gelderland- 
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ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEuE 
Deelreconstructie cluster 6, 

Geneeskundige-hulpverleningsketen - GHOR 

Versie -. Datum- TIJdstip 

- 

•• - , -; ~Orgapisatle 

' •(ee nhdd) 

GNK 

: •.- Plaats I- 

hanáël*u , 

tankstation 
Enschede 

hr•ving gebeurtenW toelichting •, ; , 

- - 

Brute Ftttltt[onurl§ 

•- 
Zuid. OvDG AAD-

Oost 

1.1 13 mei Enschede GHOR Medewerker SEH 
MST 

LCI 979 1 1244 

Lid AC-GGD 

Lid AC-GGD 

18,06 

18.10 

18.05 

18.05 

18.10 

18.10 

18.15 

18.20 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

13 mei 

13 mei 

13 mei 

13 mei 

13 mei 

.13 mei 

AC-GGD 

AC-GGD 

Enschede 

Zwolle 

AC-GGD 

AC-GGD 

G140R 

GHOR 

GHOR 

GHOR Ussel- 
Vecht 1 Sigma 

GHOR 

GHOR 

LCI 97911244 

LCI 9791 1244 

Dossier IGZ 

Dossier IGZ 

LCI 9791 1244 

LCI 979 1 1244 

aanwezige OVDG van de AAD-Oost en krijgen opdrachtzich elders op 
een industrieterreintje op te stellen. 
Wachten daar 30 minuten zonder verdere informatie en krijgen dan 

opdracht naar Miracle Planer te gaan. 

MST Enschede; belt terug. Men kan de komende uren 25 slachtoffers 
opvangen in alle categorieën. Op dit moment 50 - 100 slachtoffers 
aanwezig. 
MST Oldenzaal; op dit moment ca. 40 slachtoffers aanwezig. Komende 

uren kan men nog 25 slachtoffers opvangen in categorie T2 en T3-
Ziekenhuis Twenteborg te Almelo: onbeperkte opvang mogelijk. 

Ziekenhuis SMT te Hengelo: 3 IC, overige onbeperkt. 

Aankomst Sigma Ussel-Vecht bij Spattastadion te Enschede, alwaar tent 
wordt opgezet en ingericht. 

Alarmering door NRK van Sigmateam-2 voor eventuele aflossing van het 

in Enschede ingezette team. 

Streckziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) Winterswijk: belt zo terug, 
medisch coördinatoren regelen dit. 

Deventer Ziekenhuis: 1 hele afdeling vrijgemaakt voor slachtoffers. Op 
eigen houtje zijn 3 slachtoffers binnengekomen. Men belt wanneer ze 
vervoerd moeten worden. 

Sophia Ziekenhuis Zwolle: 4 IC bedden, cat T1. T3 onbeperkt. Naam 
contactpersoon ziekenhuis. 

Centralist CPA AAD-Oost meldt CGV dat: 
MMT Nijmegen'nog steeds staat te wachten bij Avia-tankstation. 
er inmiddels 20 ambulances staan. 
de lichtgewonden naar het vliegveld de Zuidkamp kunnen 

en zwaargewonden naar het MST Enschede en het SKB in 
Winterswijk-

CGV deelt mee te moeten "gaan inpakken" bij het Van Heekpark wegens 

ontploffingsgevaár en dus niet meer bereikbaar zal zijn. CPA kan hem nog 
op zijn mobiele telefoon bereiken. 

Verplaatsing gewondennest naar Miracle Planet is reeds in gang. Was niet 
overlegd met de MLRT. 

Op moment van bekend worden van de in gang gezette verplaatsing 

Lid AC-GGD 

Lid AC-GGD 

1.1 

1.1 

13 mei 

13 mei 

18.25 

18.26 

AC-GGD 

CPA AAD- 

Oost 

GHOR 

AAD-Oost 

LCI 9791 1244 

LCI 893 

Lid AC-GGD 

Centralist CPA 
AAD-Oost; CGV 

AAD-Oost 

1.1 13 mei Na 18.26 Van Heekpark AAD-Oost 1 

GHOR 
Bemanning Zaustat LCI 1185 

LCI an 
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Versie ' `=Datum- Tijdstip - Plaats_ 
hendelin 

Organisdtlè 
(eenheid) - 

Functionaris 

. ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHRE 
Deelreconstructie cluster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen - GHOR 

`- •-~ rijvinggebeurtenisttoelichting 

van het gewondennesr bleek al dat er geen actueel explosiegevaar 
was, derhalve waren er geen volksgezondheidsrisieo's, die evacuatie 
van de bevolking noodzaakten. 
OvDG geeft. sigmateam opdracht naar Arkestadion te verplaatsen 
Op dat moment was haakarmbak pas gebracht bij het Van Heekpark 
en ntoest daar achterblijven omdat de brandweer weer vertrokken 
was. 

Van meldkamer CPA komt bericht: 
dat via de GGD een apotheker'uit Hengelo aanbod doet voor 
materialen: brengt vervolgens (op verzoek) medicijnen naar de 
Vliegbasis en naar de Diekmanhal 
dat voorzitter Interzorg verzorgings- en verpleeghuizen 
opvangmogelijkheden aanbiedt 

1.1 13 mei 18.30 Meldkamer 
CPA Twente 

GHOR 

Bron 

LCI k 
LCI 9791 1244 

Dossièr IGZ 

Centralist CPA 
Twente; 
Lid AC-GGD-, 
Apotheker 

GHOR 
GHOR 
AAD-Oost 

1.1 
1.1 
1.1 

1.1 

13 mei 
13 mei 
13 mei 

13 mei 

18.34 
18.55 
19.00 

19.00 

AC-GGD 
AC-GGD 
Loodspost Al 

Hengelo 

LCI 9791 1244 
LCI 979 11244 
LCI 1263 

Sitrap opgesteld over gewondenopvat g Lid AC-GGD 
Slachtofferopvang doorgegeven aan Vliegbasis Twenthe Lid AC-GGD 
Aanwezige ambulatweverpleegkundige krijgt van OvDG opdracht als OvDG; 
OvDG met brandwondenteam Rotterdam naar Arkestadio~racle Planet Leden 
te gaan. _ brandwondenteam 

GHOR 1 
nazorg 

LCI 9791 1244 Centralist AAD- 
Oost; 
Lid AC-GGD; 
Coordinator Mediant 

Lid AC-GGD 

MLRT 
HSGA 

AC-GGD 1 
Ziekenhuizen 
Plaats incident 

13 mei 

13 mei 

19.00 

19.00 

GHOR 

GHOR 

Centralist CPA AAD-Oost vraagt namens directeur AAD-Oost of er 
geestelijke opvang geregeld kan worden voor hulpverleners. Actie AC: in 
het Dish-hotel in Enschede wordt opvang geregeld. Coordinator 
Riagg/Mediant wordt gebeld om contact op te nemen met psychosociale 
hulpverlener en minimaal 3 teams op te zetten. 
Ziekenhuizen wordt gevraagd namenlijsten te faxen. SMT komt er niet 
door, geregeld wordt dat deze info wordt opgehaald. 
Eerste telefonische contact met de MISGA: MLRT geeft sitrap. 
Telefoonverkeer weer redelijk mogelijk. 

Medewerker departement VWS deelt tree dat crisiscentrum VWS is 
gestart. VWS biedt aan verwanteninformatie te starten middels daar 
aanwezig callcentre. 
Weezenlanden Zwolle: kan 4 TI -slachtoffers opvangen, T2 en T3 
onbeperkt. 
Ziekenhuis Hardenberg: capaciteit 5 personen: 1 T1 en 4 T2/T3. Locatje 

Inspectie voor de Gezondheidszorg 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

13 mei 

13 mei 

19.05 

19.06 

LCI 9791 1244 

LCI 1185 

LCI ai 
LCI 981 

LCI 979 1 1244 

LCI 979/1244 

Enschede 

AC-GGD 

AC-GGD 

GHOR 

GHOR 

GHOR 

Lid AC-GGD 

Lid AC-GGD 1.1 13 mei 19.10 
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Datum Tijdstip Plaats I-,- 
handeling. 

 , Orgs nisatle. 
Cee►1teId):: 

Functionaris '• 
_ 

Bron 

ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCIjt oE 
Deelreconstructie cluster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen - C HOR 

_ Besc Nving•gebeurhoW toeltehting _ _ 

- Coevorden heeft geen spoedeisende hulp. 
Door RCC wordt gevraagd bij ziekenhuizen te informeren naar 3 vermiste 
hulpverleners. 
In Zwolle en Doetinchem blijken deze mensen niet opgenomen. 

GHOR Lid RCC: 
Lid AC-GGD 

RCC 

Weerselo 
Ootmarsum 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1  

LCI 97911244 

LCI 979 1 1244 

13 mei 

13 mei 

13 mei 

13 mei 

19.20 

19.25 

19.30 

19.30 

Verzorgings- 
huizen 1 
GHOR 
GHOR 

GHOR Miracle Planet 

Verzorgingshuizen Weerselo en Ootmarsum bellen dat ze 8 
bejaardenbedden vrij hebben. 

Overdracht reguliere forensische taken aan collega-arts van de GGD. 

Aankomst bij Miracle Planet, veel hulpverleners aanwezig, geen OVDG 
aanwezig, gemis aan coördinatie. OvDG Gelderland-Zuid start met 
organiseren en cot rdineren. Na 10 minuten aankomst OvDG AAD-Oost: 
overleg, uitwisseling bereikbaarheid. 

Bijaankomst 5ignra uit de regio Twente.blijkt er niets rnéer nodig, omditt 
Nijmegen alles al heeft opgezet. 

LCI 1185 
LCI ai 
LCI aq 

MLRT; GL 

OVDG en 
medewerkers GNK 
Gelderland-Zuid. 

1.1 13 mei 19.30 Nijverdal Brandweer 

LCI k 

LCI 97911244 

1.1 13 mei 19.30 Apeldoorn GHOR 

Brandweer 
1Nijverdal, 
Lid AC-GGD 

Hoofd SEH 
ziekenhuis 
Apeldoorn 

NRK-Sigmaleider 

IJssel-Vecht 

LCI 9791 1244 

1-1 

1.1 

13 mei 

13 mei 

19.30 

19.55 

GHOR 

GFIOR 

Zwolle 

Miracle Planet 

Brandweer in Nijverdal belt dat een medewerker van een firma aanwezig 

is, die aangeeft dat zij 02-apparaten kunnen leveren: ca. 10 
concentratoren, ca. 25 cilinders 10 liter en ca. 60 cilinders 2 liter. Er moet 
wel stroom aanwezig zijn. 

Hoofd spoedeisende hulp van ziekenhuis Apeldoorn vraagt om informatie 

over te verwachten aantallen slachtoffers. 

NR,K-Sigmaleider IJssel-Vecht doet vooraankondiging voor een 2• team 
uitgaan voor eventuele aflossing. 

Iemand van geneeskundig team bij Miracle Planet vraagt wat ze kunnen 
verwachten. Er staat een hele GNK combinatie van Nijmegen en een 
Haakarmbak, een "hele partij artsen" en men wil weten wat er komt. 
Centralist CPA AAD-Oost zal informeren. 

• OVDG AAD-Oost meldt via de CPA aan de CGV dat een anesthesist 
uit Groningen onderweg is naar het Arkestadion met twee 
verpleegkundigen en twee chauffeurs. in een privé-auto. 

• Centralist geeft bericht door aan CGV, die meedeelt dat na overleg 

Dossier IGZ 

LCI 893 

1.1 13 mei 19.59 Onbekend AAD-Oost OvDG; 
Centralist CPA 
AAD-post; CGV 

LCI 893 
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=- Verste - , _ Datumr- 
_ 

ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCII"jE 
Dectreconstructie cluster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen - GHOR 

Stiescf• jving g•e• isfrtentoelichting _ ' T{jO$Op _ -r . Plaa ts 

"b1 ndeli4 
- - - funcdi naris Kron. - Organlsat#e . 

(«4eid).=' 

Sigma 

NRK 

GHOR 

1.1 

1.1 

1,1 

13 mei 

13 mei 

13 mei 

20.00 

20.00 

20.00 

Rijssen 

Enschede 

Dossier IGZ 

Dossier IGZ 

LCI af 

1.1 13 mei 20.00 Hengelo LCI 97911244 

1.1 

CPA AAD-
Oost 

GHOR 

GHOR 
Brandweer 

GHOR 

GHOR 

13 mei 10.10 Locatie Zaustat 

met hoofd CPA er voorlopig voldoende materieel en ambulances zijn. 

Alarmering van Sigma's Wcst-Veluwe Vallei en Arnhem, waarbij de 
gevolgde procedure onduidelijk is. 

NRK groep Rijssen biedt op eigen initiatief ondersteuning aan groep 
Haaksbergen aan. 

Telefonisch overleg OvDG en coördinator Duitse geneeskundige 

hulpverleners: verzoek of Duitsers later die avond aflossing van 
Nederlandse collega's willen verzorgen. 

CPA Twente geeft aan geen extra ambulances meer nodig te hebben, 

bericht wordt doorgeven aan GGD IJssel-Vecht. In handen gegeven van 
HSGA Twente.. 

Info: 9 zwaargewonden afgevoerd. geborgen overledenen 4; 3 
brandweermensen vernist. Vanuit Brandweer geen zicht op te verwachten 
slachtoffers. 

SMT geeft door dat, na overleg met MST Enschede, in het ziekenhuis 
gestart wordt met afschaling. 

HSGA infonn~ GRS: o.a. inventarisatie slachtoffers en opvang loopt, 
psychosociale opvang geregeld, slachtoffers opgevangen op vliegbasis, in 
Dish hotel komt opvang hulpverleners. 

Gerucht dat ' t Roessingh Enschede bezig is met interne evacuatie wordt 
telefonisch nagevraagd: Roessingh heeft tijdelijk mensen naar de eigen 
sporthal gebracht, deze zijn nu weer terug in het centrum. 

Centralist CPA 

AAD-Oost; HSGA 
Twente; 

MLRT: centralist 
Zaustat. Brandweer 

Medewerker SMT 

HSGA 

LCI 1185 

1.1 

1.1 

13 mei 

13 mei. 

20.15 

20.20 

Hengelo 

Enschede 

LCI 9791 1244 

LCI 981 

1.1 13 mei 20.20 Enschede Revalidatie- 
centrum 
GHOR 

NRK 

Lid AC-GGD; 
Medewerker 't 

Romsingh 

LCI 9791 1244 

1.1 13 mei 20.30 Dossier IGZ 

1.1 

1.1 

13 mei 

13 mei 

AC-GGD 

AC-GGD 

20.30 

20.42 - 

20.45 

GHOR 

GHOR 

LCI 9791 1244 

LCI 893 

Vanuit NRK wordt contact opgenomen met VWS, waarna het centrale 
telefoonteam van het NRK wordt gealarmeerd: in totaal 20 mensen 
ingezet. 

Sitrap wordt opgesteld Lid AC-GGD 

AC-GGD belt met CPA: hebben vanuit Duitsland bericht gekregen over , Lid AC-GGD 
mogelijke opzet noodhospitaal met 60 IC plaatsen en aanbod helikopters 
en hondenbrigade. CPA deelt mee dat er niet meer verder wordt 

opgeschaald, verwijst voor de aangeboden hondenbrigade naar de 
brandweer. 

Opvang in het verpleeghuis van bewoners uit het rampgebied. Over 
ontwikkelingen ramptermin geïnformeerd dooreen politieagent. 

1.1 •13 mei . Middag 

eer avond 
Enschede 
Locatie 
'Kleijne Vaert 

Zorgpalet. 

insteilling 
verpleging en 

Dossier IGZ 

Inspectie voor de Gezondheidszorg Blad 13 van 67 



1 november 2000, versie 1.2 

ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHie.,E 
Deelreconstructie cluster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen- GHOR 

beschrijving gebeurtenis/toelichtin Versie. <Datum„ Tijdstip, -Rmetionaris Bron ; Organisatie 

(eenheid) 

verzorging 

GHOR 
GHOR 
Politie 

handeling 

Locatie Zaustat 
Van Heekpark 

1.1 

1.1 

13 mei 
13 mei 

20.50 

20.30 ? 
Centralist Zaustat 

Functionaris politie; 
MLRT 

1.1 13 mei 20.50 Deventer Ziekenhuis 
GHOR 

LCI 1185 

LCI 1185 

LCI ai 
LCI 979 1 1244 

LI 13 mei 21.15 

Staken van verdere geneeskundige opschaling 

Verplaatsing gewondennest verloopt voorspoedig. Afspraak over een 
eerste CTPI-overleg. 

MLRT juist dan nog altijd informatie over het aantal gewonden. Er waren 
100 ambulances aanwezig, terwijl het leek dat er sedert 19.00 uur ►weinig 
gewonden van het ratnpterrein waren vervoerd 

Deventer ziekenhuis belt dat zij 45 minuten geleden vooraankondiging 
hebben gekregen van een bus met gewonden onder politiebegeleiding. Er 
is echter nog steeds niemand binnen. Wat nu? AC belt CPA, daar is niets 
bekend door hen geen bus naar Deventer gestuurd. Met Deventer 
afgesproken dat ze- nog even wachten. 
Directeur algemene zaken GGD Ussel-Vechten RGF Ussel-Vecht hebben 
telefonisch contact en bespreken stand van zaken en mogelijke 
i nzettondersteu n i ng. 
Deventer ziekenhuis belt dat de politiebegeleiding wel is aangekomen, 
maar ronder bus. 

Situatierapport opgesteld van aantallen slachtoffers in ziekenhuizen: 
MST: 19.30 uur. 25 personen, 3 TI en 22 T2 
MST: 21.00 uur. 18 personen, 3 TI en 15 T2 
SMT: 21.00 uur 13 personen, 3 TI en 10 T2, wordt afgeschaald. 
Twenteborg: 19.30 uur 29 personen 
Twenteborg: 21.00 uur. 35 personen, 5 TI en 30 T2 
Winterswijk: 19.30 uur 6T3 
Deventer. mogelJk 1. 

Eerste CTPI, afspraak over de locatie en over deelnemende 
functionarissen. 

Zwolle GHOR 

Medewerker 
ziekenhuis Deventer; 
AC-GGD; 
CPA AAD-Oost 

RGF en directeur 
GGD Ussel=Vecht 

LCI ah 

1.1 

1.1 

Ziekenhuis 
GHOR 

GHOR 

13 mei 

13 mei 

21.15 

21.15 

Deventer 

AC-GGD 

LCI 9791 1244 

LCI 979 1 1244Lid AC-GGD; 

1.1  13 mei 21.30 VC brandweer CTPI LCI 1185 MLRT; (OvDG) 
Functionaris 
politiefunctionaris; 
OVD Brandweer 

RGF IJssel-Vecht 1.1 

1.1 

13 mei 

13 mei 

21.30 . 

21.30 

Zwolle 

Twente 

GHOR 

GHOR 

LCI ah RGF Regio. Ussel-Vecht krijgt vanuit het BT te Enschede het verzoek 
later die avond de RGF/wnd. Directeur te vervangen in GRS/BT. 

Vliegbasis Twenthe, Hangar 9 informeert dat er daar geen catering nodig 
is. Aanwezig zijn ca. 60 slachtoffers, 35 Duitse piloten aanwezig en veel 
vrijwilligers van de vliegbasis. 

LCI 9791 1244 Medewerker 
Vliegbasis Twenthe 
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Versie .. Datum :Tijdstip :,, Pleats'• Q>fganisatie 
Mandeling 

Functiot t5,1 - _ Bron 

Na 21.30 Zaustat 'MLRT; tMLRT; 
OvDG; centralist 
Zàustat 
Medwewerker AC 
GGD 
Medewerker SKB 

1.1 

1.1 

I.1 

1.1 

13 mei 

13 mei 

13 mei 

13 mei 

GHOR 

GHOR 

GHOR 

GHOR 

LCI z 
LCI 1185 

LCI 979 !-1244 

LCI 979 1 1244 

'Hengelo 

Winterswijk 

Hengelo 

21.45 

21.55 

22.00 LCI 979 1 1244 Centralist CPA 
Twente; 
Lid AC-GGD 

LCI k 1.1 13 mei 22.00 Miracle Planet GHOR 

ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHt,..,E 
Deelreconstructie cluster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen - GHOR 

 - . ;;$eschrijving gebeurtenis/ t,oeiichting _: , , 

fit rotaal zijn op de vliegbasis circa 80 gewonden opgevangen en 
verzorgd. 
Besluit tot ontmantelen tweede gewondennest (Sparta) wegens uitblijven 
gewonden. 

1 
Informatiecijfers ziekenhuizen wordt gefaxt naar CRI B. 

Ziekenhuis Winterswijk meldt aankomst bus met slachtoffers. Onduidelijk 
is redea,.aangezien ze al behandeld zijn. 
CPA belt dat bij Miracle Planet een oude mevrouw zit, die niet gewond is 
maar volledig uitgeput. Ze kan niet terug naar huis omdat ze in het 
rampgebied woont. AC belt CPA dat mevrouw naar Sporthal Diekman 
gebracht kan worden, waarvandaan evt. ook vervoer geregeld wordt. AC 
neemt zelf contact op met Miracle Planet om dit .verder af te spreken. 
Overleg teamleider Sigma HengeWEnschede en Sigma Nijmegen: 
afgesproken dat eigen regio naar huis gaat tot 02.00 uur en dan Nijmegen 
aflost. 
(aflossing bleek later niet meer nodig) 

Sophia ziekenhuis meldt dat oren daar afschaalt, kan binnen een half uur 
weer paraat zijn. Biedt aan dat ziekenhuis Weezenlanden dialyse van 
MST van maandag overneemt. Afgesproken met MST dat zij hierover 
contact opnemen met de beller. 
Ziekenhuis Deventer meldt afschaling. Is tot 8.00 uur stand-by. Bellen zelf 
zondag rond 7.30 uur voor actuele stand. 
Miracle Planct belt dat opgevangen personen vervoerd worden naar 
Diekmanhal. Geen•problemen verwacht. Alsnog opvang voor de nacht 
(individueel), dan wordt alsnog gebeld. 

CCHP-E verzoekt een huisarts.om naar de Diekmanhal te gaan voor 
permanente hulpverlening en vervanging van de dan aanwezige huisarts. 
HuLvartsen nemen coordinatie van de geneeskundige hulpverlening 
aldaar op zich 
Sitrap opgesteld van slachtoffers in ziekenhuizen: 

MST Enschede 104 patiënten, 84 weer vertrokken, G op de IC, 
waarvan 1 naar Groningen (brandwondencentrum) en 14 opgenomen. 

1.1 13 mei 22.30 Zwolle GHOR Medewerker Sophia 
ziekenhuis 

LCI 9791 1244 

1.1 

1.1 

22.35 

22.45 

GHOR 

GHOR 

13 mei 

13 mei 

13 mei 

Deventer 

Gewondennest 
Miracle Planet 

CCHP-E 

LCI 979 1 1244 

LCI 979 1 1244 

Medewerker 
Ziekenhuis Deventer 
Functionaris bij 
Miracle Plangit 

Huisarts 1.1 23.00 Huisartsen- 
zorg 

GHOR 

LCI ad 

1.1 13 mei 23.00 AC-GGD Lid AC-GGD LCI 9791 1244 
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Versie-' Datum _ -Tijdstip , , Plagts 
'bandelit-  ' .. (eenito) 

Functionaris , •„ ;. Bron-

Dossier IGZ 

LCI ah 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

Hengelo 

Gemeentehuis 
Enschede 
AC•GGD. 

Vliegbasis 
Twente 

CTPI 

13 mei 

13 mei 

13 mei 

13 mei 

13 mei 

23.00 

23.00 

23.00 

23.00 

23.10 

Sigma 

GHOR 

GHOR 

GHOR 

CTPI 

ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHtwE 
Deelreconstructie cluster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen - GHOR 

Beschrijving gebeurtenis! toelichting . 

MST Oldenzaal: 35 patiënten T2 en T3, 6 nog opgenomen. 
SMT 36 patiënten, 25 weer vertrokken. 3 op de,IC, 1 ernstig ziek en 
11 opgenomen. 
Twenteborg: 49 patiënten T2 en T3,46 weer vertrokken, 3 
opgenomen. 
Winterswijk: 6 patiënten, 4 weer vertrokken, 2 T3 opgenomen. 
Totaal 230 gewonden. 
Brandweer gemeente Almelo stuurt fax met naam traumapsycholoog. 
die hulp aanbiedt. 

Door GGD Twente wordt Sigma Almelo gealarmeerd, gevolgde 
procedure niet duidelijk: inzet 9 mensen, 
RGF Ussel•Vecht lost de RGF Twente af in GRSIBT 

AC stuurt fax naar GRS met aantallen slachtoffers. 
AC stuurt fax naar CRIB met aantallen slachtoffers. . 
Na overleg met HSGA besloten tot afschaling van de inzet van de 
Vliegbasis Twenthe. Deel personeel blijft achter. 

Vaststellen vaste locatie CTPI. 
Bespreking verkenningsplan rampterrein in vier ploegen, met in elke 
ploeg een OVDG. 
Navraag door MLRT bij ROC over risico's hulpverleners t.g.v. 
blootstelling luchtverontreiniging. Vermoeden van asbest in verband 
met ouderdom van de wijk. 
Vermelding nazorg Dish Hotel. 

NRK-Sigmateamleider doet vanuit Zwolle na overleg met HSGA Twente 
alarmering van het Sigmateam Almelo. 
Afschaling met inpakken en vertrek van de Duitse geneeskundige 
hulpverleners. 

HSGA wordt gebeld door centralist AAD-Oost met mededeling dat Rode 
Kruis, wegens een misverstand niet in het Dish Hotel is geweest voor 
debriefing. 
Terugkomen sigmateam om 02.00 uur lijkt niet aangewezen, team was 
samengesteld uit Hengelo en Enschede, afzonderlijk via 06nummers 

1.1 

RGF (2x) 

Lid AC-GGD 

HSGA 
Functionaris 
Vliegbasis 
MLRT.• (OvDG) 
Politiefunctlortaris; 
OVD Brandweer,-
RIT voorlichter 
gemeente; ondergen 

LCI z 

LCI 1185 

NRK-Sigmaleider 
IJssel- Vecht 

1.1 

1.1 

1.1 

Dossier 1G2 13 mei 

13 mei 

13 mei 

23.10 

2.3.00 

2331 

Zwollè 

Enschede 

Hengelo 

GHOR 

GHOR 

AAD-Oost 

LCI af 

HSGA; 
Centralist AAD-Oost 
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Veobe --Datum .- •, T jdstjp 
. 

Plaats 
hàndelutg 

:Organlsstie 
- (eenheid) 

ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCJ-t—PE 
Deelreconstructie cluster .6 

Geneeskundige hulpverleningsketen, GHOR 

`• . 1 z.- : =_ Bes vrijvin ebeueteriisl tóélichff g 

opgeroepen en niet gealarmeerd via de computer -> mededeling aan 
OvDG: team ontbonden. 
Alle Duitsers zijn naar huis en 40 ambulances staan nu opgesteld. 

- . "Functionaris - - 13r" 

1.1 l3 mei - 
14 mei 

GIiOR 24.00- 
14 mei 
02.30 

00.00 
00.15 

00.22 

00.30 

Lid AC-GGD LCI 979/1244 Hengelo -> 
Almelo 4 
Zaustnt 3 AC- 
GGD 

CTPI 

? 

Zwolle 

Hengelo 
Westermaat 

Dish hotel te 
Enschede 

14 mei 
l4 mei 

14 mei 

14 mei 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

Lid AC-GGD vertrekt om 24.00 uur naar Almelo (GGD gebouw) om 
portofoons en accu's op te halen (en laptop en kantoorbenodigdheden) en 
brengt deze bij de Zaustat ( locatie CTPI, Boddenkampsingel Enschede), 
Rapporteert daarna terug op de Westermaat, installeert laptop met Cd-
foongids en vertrekt. 
Boddenkampsingel CTPI vraagt om nieuwe portofoons met opladers. 
Bedrijfsmaatschappelijk werk (BMW) heeft 2x gebeld voor rampenstaf. 
Zij zullen zelf contact opnemen. 
CPA Ijssel -Vecht informeert volgende ziekenhuizen over de verdere 
afschaling: Hardenberg, beide locaties Isala te Zwolle. Stedendriehoek, 
Doetinchem 
Volop voorbereidingen voor aflossingen. Vliegveld Twenthe nadrukkelijk 
betrokken in de hulpverlening. Onduidelijkheid omtrent namen 
omgekomen hulpverleners. 
Coordinator Mediant vraagt verwachting komen& uren: personeel 
vliegbasis nazorg niet nodig 
10.00 uur bijeenkomst crisisteam Mediant 
namiddag bijeenkomst brandweer. Coordinator Mediant vraagt waar 
ambulancepersoneel naar toe gaat: Komen in het DISH hotel alleen 
brandweer en politie? 

BMW wordt teruggebeld met mededeling dat rampenstaf contact zal 
opnemen. 

GHOR 
GHOR 

CPA IJssel-
Vecht 

GHOR 

GHOR 1 
nazorg 

LCI 979 1 1244 
LCI 979/1244 

Dossier IGZ 

LCI 980 

LCI 979 1 1244 14 mei 00.30 Coordinator 
Mediant; 
Lid AC-GGD 

Lid AC-GGD 1.1 

1.1 
1.1 

14 mei 

14 mei 
14 mei 

00.35 

00.40 
00.46 

GHOR 

GHOR 
Sigmateam 

? 

Rampterrein 
onbekend 

LCI 979 1 1244 

LCI 1185 
LCI 893 

Twee OVDG's wachten. nog op de verkenningsploeg. 
Chauffeur Sigmateam belt met mededeling dat met team de afspraak is om Centralist CPA 
02.00 uur bij elkaar te komen. Centralist.zegt te hebben begrepen dat het AAD-Oost; 
sigmateam niet meer wordt ingezet, ambu's worden wel ingezet. Afspraak: chauffeur sigmateam 
hij komt met de sigmaauto (stat nog voor zijn deur) en met de aanhanger 
die nog bij Miracle Planet staat. Hij belt het sigmateam op dat ze niet 
meer inzetbaar zijn. 

NRK. 
GHOR Nijmegen 

1.1 14 mei 01.00 
1.1 14"mei 01.00 
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Dossier IGZ 
LCI aq 

Aflossing eerstè centrale telefoonteam van het NRK 
Aankomst OvDG en medewerkers GNK Nijmegen bij de CPA Nijmegen. 
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ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEDE 
Deelreconstructie duster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen - GHOR 

,• _Beschrijving gebeurteitïs/ toelichting, .Datum Titjdstlp 

- 

Organisatie 
ecitbld) 

- Bron - 

1.1 14 mei 01.00 

Plaats _ 

_ bandeiing 

V 

Vliegbasis 
Twenthe 

Diekmunhal 
Enschede 

Functionaris 
_ -

medewerkers GNK 
Gelderland-Zuid 

Medewerker 

Vliegbasis Twenthe 

Coordinator 

Diekmanhal 

GHOR I 
nazorg 

GHOR 

Ter plaatse opvang en nazorg door hoofd CPA/ambulancedienst. 

Vliegbasis Twenthe meldt dat alle overledenen naar de vliegbasis 
vervoerd worden en vraagt of er opvang is voorde familie van deze 
overledenen. 

Diekmanhal/co8rdinator slachtofferhulp. Wil graag informatie over 
registratie. Doorverwezen naar gemeentehuis Enschede: 

LCI 9791.1244 

1.1 14 mei 01.00 LCI 9791 1244 

AC-GGD 
Hengelo 

? 

1.1 

1.1 

14 mei 

14 mei 

01.00 

01.10 

GHOR 

GHOR 

Ziekenhuizen Enschede (2z), Oldenzaal, Hengelo, Almelo, Winterswijk 

en Deventer worden gebeld over aantal opnamen en gewonden. 

Gewondennest Sparta is ontmanteld. Aantal standby-ambu's wordt naar 
10 teruggebracht. 

LCI 979 1 1244 

LCI 1185 

Lid AC-GGD 
_ 

MLRT; 
OvDG 

1.1 14 mei 01.30 CTPI CTPI/CTPI MLRT.- (OvDG) 
Politiefunerionaris; 
OVD Brandweer 

LCI 1185 

GHOR 

GIIOR 

GHOR 

Grolsch nog risico. Vanaf 05.00 uur 30 brandweermensen uit Assen ter 

ondersteuning van het RIT. Zoeken slachtoffers tussen binnen- en 
buitenring. 325 geregistreerde slachtoffers, waarvan 56 in ziekenhuizen, 6. 
overledenen. 2 vermiste brandweermensen. Vermelding dodelijke 
slachtoffers via RIT naar gemeentelijk lijkschouwer (GL)(GGD-arts), die 
MLRT informeert, die informatie in CTPI brengt en aan ROC doogreeft. 

DMO wil informatie over vermistenlijst.-Doorgegeven aan rampenstaf. Zij 
bellen terug. 

Verkenning rampterrein door politie, brandweer en OvDG in vier ploegen. 

Ziekenhuizen gebeld om navraag te doen naar vermiste brandweermensen. 
Niets bekend. 

MLRT belt collega-arts GGD en verzoekt om aflossing 

Afspraak met RIT over inzet GL. Overlijdensdatum zal 13 mei zijn, 
tijdstam niet nader vast te stellen. 

Ziekenhuizen worden gebeld over opnamen en gewonden. 

Zoeken slachtoffers heeft (nog) geen gewonden opgeleverd. Aflossing 
MLRT met mededeling: asbest gering probleem wegens eenmalige 

blootstelling,en nathouden puin en asbest. 

Terugkomst bij de CPA IJssel-Vecht van MMT Zwolle, Sigmateam en 

ambulancemedewerkers (GNK). Nabespreking met medewerkers Riagg, 

1.1 

I.1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

Enschede 

Enschede 

AC-GGD 

ramp-terrein 

ramp-terrein 

AC-GGD 

CTPI 

14 mei 

14 mei 

14 mei 

14 mei 

14 mei 

14 mei 

14 mei 

01.30 

02.00 

02.00 

02.00 

02.20 

02.30 

02.50 

LCl 9791 1244 

LCI 893 
Dossier IGZ 

LC1979 11244 

LCI 1185 

LCI 1185 

LCI 9791 1244 

LCI 1185 

GHOR 

CTPI 

Lid AC-GGD 

MLRT 

MLRT; functionaris 
RIT 

Lid AC-GGD 

MLRT (2x); 
(OvDG); 
Politiefunctionaris. 
OVD Brandweer 

Medewerkers Riagg 
Zwolle 

1.1 14 mei 03.00 Zwolle CPA IJssel- 
Vecht 

Dossier IGZ 
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•►ersie A Datlmu ;, ".T•dstlp _ - _ -Plaats 
handéling 

organisatie 

(eenWd) 

GHOR 

FunctionarL• ° 

1.1 14 mei 04.00 Haaksbergen 

Bron 

LCI 0934 

LCI 979 1 1244 Lid Rode Kruis 
Haaksbergen 

1.1 

1,1 

Dish hotel 
Enschede 

AC-GGD 

14 mei 

14 mei 

04.00 

04.00 

Ambupersoneel Den 
Helder 
Lid AC-GGD 

LC[ 9791 1244 

LCI 9791 1244 

GHOR 1 
nazorg 

GHOR 1 
nazorg 

GHOR 1 
nazorg 

GHOR 

GHOR 

1.1 14 mei 04.15 Enschede 

ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCI#r JE 
Deelreconstructie cluster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen - GHOR 

BeschclJvi g gebeurten / toefieÍidng 

MMT-leden nemen geen deel. 

Lid van colonne Rode Kruis Haaksbergen is gebeld door "ene.xxxx.', 
moet hij hieraan gehoor geven? Normaal komt info van de GGD. 
Doorverwezen naar de Diekrianhal, naar persoon, die verantwoordelijk is 
voor hulpverlening eerste opvang. 
Dish hotel: ambulancepersoneel den Helder meldt zich af. 

Maatschappelijk werk (MW) wordt door AC gebeld met vraag opvang te 
verzorgen in Diekman. MW zorgt voor. hulpverleners of geleide i,s.m. 
bureau slachtofferhulp. GRS bepaalt welke plek vanaf welk uur open. 

Directeur GGD (rampenstaf) deelt voor opvang mee: familie van de 
overledenen naar Dollardstraat (—de Dollard'; slachtoffers naar 
Diekmanhal. Pathmoshal (PSHO opvang) vanaf 08.00 uur open. 
HSGA belt stand van zaken slachtoffers door: 320, waarvan 62 in 
ziekenhuis 

Verzoek crisisteam/burgemeester omlijst met namen van slachtoffers met 
geboortedatum. AC belt ziekenhuizen Enschede, Oldenzaal en de overige 
over aantal opnamen en gewonden. 

Nog incidentele ontploffingen. Binnenring wordt aangepast. Werkwijze 
RIT besproken. 10 ambu's paraat. Vragen over ziekterisico's in verband 
met warme weer, medische zorg en vervuiling binnenring met asbest. 
Vraag naar risico's asbest bij blootstelling van enkele dagen wordt 
doorgegeven aan MRT.. 

AC belt nogmaals-met MST waar fax met namenlijst blijft. Namen 
worden opnieuw nagekeken. Zijn nog bezig. 

Opnieuw naar het-MST gebeld. Waar blijft de lijst? Komt er nu aan. Er is 
een brandweerman bijen er is een persoon naar Groningen vervoerd, naar 
het Martini ziekenhuis (brandwondencentrum). 

Directeur GGD/RGF LC1 979 1 1 244 

1.1 

1.1 

14 mei 

14 mei 

Rampterrein 

GRS-BT 

04.30 

04.30 

MIRT-2 
HSGA 

Lid GRS-BT 

LCI 1185 

LCl 9791 1244 

1.1 14 mei 04.45 CTPI CTPI MLRT-2; (OvDG); 
Politiefunctionaris; 
OVD Braruhveer 

LCI 1185 

1.1 

1.1 

14 mei 

14 mei 

04.45 

05.00 

AC-GGD 

AC-GGD 

GHOR 

GHOR 

Lid AC-GGD 

Lid AC-GGD 

LCI 979 1 1244 

LCI 979 11244 

1.1 

1,1 

14 mei 

14 mei 

05.30 

06:00 

AC-GGD 

AC-GGD 

GHOR Lijst met namen en geboortedatum per fax naar rampenstaf. 

GHOR 1 deels Overdracht: 
nazorg RIAGG overleg over folder trauma 10.00 uur 

Opvang Diekman: voldoende RIAGG hulp geregeld 
Vliegbasis: vanaf nu_geen opvang gewonden enz., opvang 

Lid AC-GGD 

Lid AC-GGD 

LCI 9791 1244 

LCI 979 1 1244 
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Verste Dms atu .-Ti<jdátlp.- „•i'leatF 
haardeling. 

Organisatie 
(~ëid)_ 

-1 . Functionaris B ron , 

ONDERZOEK VUURWERKRAMP"ENSCh,..rE 
Deelreconstructie cluster b 

Geneeskundige hulpverleningsketen - GHOR 

•. •. Besehrijvinggebeurtenis/toekith ng ,. 
• - " .'• 

overledenen. 
Vanaf 08.00 uur gaat de Pathmoshal open. 
DMO regelt opvang van hulpverleners, betreffende medewerker 
DMO wordt op de hoogte gesteld door AC over openingstijd. 
Doorgeven aan rampenstaf welke apotheken er dienst hebben 
vandaag. 
Voorlichter Politie wil graag weten wie er van ons naar het bezoek 
van Kok/Beatrix gaat, later wordt nasim doorgegeven. 
Om 08.30 uur zal•er een briefing zijn voor de hulpverleners in de 
Diekmanhal. 
Vervanging directeur GGD Twente in BT/GRS is geregeld. 
Elk uur worden lijsten bijgehouden van opnames/SEH contacten enz. 
bij de ziekenhuizen welke direct worden doorgefaxt naar de 
rampenstaf. 

Verdeling binnenring in twee sectoren. Nog brand bij fabriek en aantal 
woningen. Instortingsgevaar is aandachtspunt voor RIT. CRIB is bezig 
met lijst vermisten. Punt voor GGD. problemen met grondwater door 
uitzakken van bluswater. 
Vraag naaUatiL'nten Gronau? 

1.1  14 mei 06.25 CTPI CTPI MLRT--2; (OvDG); 
Politieff usctionaris, 
0 V Brandweer 

LCI 1185 

1.1 

1.1 

14 mei 

14 mei 

06.45 

07.02 

Hengelo 

Enschede 

GHOR 

Thuiszorg 

CPA Twente verzoekt catering ambulancepersoneel aan de Trdmplaan te 
verzorgen (25 personen). AC belt veel hotels en slaagt moeizaam. 

Er ontstaat een knelpunt in de continuering van de zorgverlening door de 
Thuiszorg. 

Door prioritering van verbindingen bij de AAD-Oost, 
Door de verspreiding van zorgafhankelijke cliënten, 
Door het moeilijk kunnen traceren van die cliënten, 
Continuering van zorg aan 0-4 jaarigen. 

(zie ook CPA-band 14 mei 10.45, 11.30, 11.41) 

LCI 979 11244 

LCI 893 

Dossier IGZ 

Centralist CPA 
Twente 
Medewerkers 
Thuiszorg; 
Centralist CPA 
AAD-Oost 

1.1 14 mei 0220 ROC GHOR Overleg MLRT met HSGA over stand van zaken. MLRT; LCI 1185 
HSGA 

1.1  

1.1 

14 mei 

14 mei 

rampterrein . 

AC-GGD 

08.05 

08.05 

GGD . 

GHOR / 
nazorg 

MLRT-2 belt collega-arts voor dienst GL vanaf 09.00 uur 

Medewerker DMO wordt gebeld met naam van de contactpersoon voor de 
Pathmoshal. Zij zal haar mensen naar hem verwijzen. 

MLRT-2 
GGD-arts 
Lid AC-GGD 

LCI 1,185 

LCI 979 11244 
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Organisatie 
(eenlïeitl 

GHOR 

Plaats 
haidéling 

AC-GGD 

CTPI 

Tijdstik- • 

08.10 

08.20 

Datum 

14 mei 

14 mei 

1.1 

1.1  

Bron " ; 

LCI 979/1244 

CTPI 

runcdiona•_ 

Lid AC-GGD 

MLRT-2; (OvDG); 
Poliliefuncrionaris; 
0 V Brandweer 

LCI 1185 

1.1 

1. t 

1.1 

14 mei 

14 mei 

14 mei 
. 

08.40 

09.49 

Overdag 

GHOR 

GHOR 

Apotheek 

MLRT-2 
HSGA 
Medewerker GGD 

Apotheker 

LCI 1185 

LCI 97911244 

Dossier IGZ 

ramp-terrein 

Diekmanhal 

Centrum 
Apotheek 

Onbekend 

GRSIBT 

CTPI 

ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHLI jE 
Deelreconstructie cluster 6 

Geneeskundige.hulpverleningsketen - GIiOR 

s- Bescttrijving geb~enw. toelieliting _ 
__ 

Apotheken geregeld en doorgegeven aan rampenstaf. 
Dienstdoende apotheken: apotheek 't Centrum; apotheek Deppenbroek tot 
17.00 uur. 

Er wordt een beeld van de instortingen gegeven. 
Vragen waar asbest op het terrein ligt. 
Brandweer onderzoekt evt. Gevaarlijke stoffen Bamshoeve. 
Registratie van mensen op het rampterrein via CTPI. 
10 ambu's handhaven. 
MMT gaat terug naar Rheine. 

Terugkoppeling CTPI en,mededeling dat MMT terug kan naar Rheine. 

Medewerker GGD bezoekt de Diekmanhal, faxt AC en rampenstaf wat 
daar besproken is. 

Vanwege grote vraag naar alledaagse medicatie extra bestelling 
gedaan bij groothandel. 
Tevens insulinepennen, bloedglucosemeters. 
Op verzoek. MST: bestelling letanusvaccin. 

Bericht komt dat AAD geen lijken vervoert. Vraag om alle 
begrafenisondernemers te laten verzamelen. 
Directeur GGD vraagt waar deze verzamelplaats is. Vraag doorgegeven 
naar HSGA in het RCC. 

Onduidelijkheid over de luchtverontreiniging en het aansturen van de 
metingen. Onduidelijkheid over aantallen vermisten. 

Grote toeloop van patiënten op de CCHP-E. Goede samenwerking en 
afspraken over medicatie met de Centrumapotheek. Tevens in overleg met 
MST opvang van patiënten voor tetanusvaccinatie. 
Persbericht tetanus wordt vertaald in het Turks en wordt onmiddellijk naar 
AC gezonden en van daaruit naar TV Oost. 
Er wordt de hele ochtend vanaf 08.00 uur getracht een lijst te krijgen met 
patiënten die door de huisartsen op.de CCHP-E gezien zijn. Lijst komt 
binnen en wordt opgenomen in de telling en onmiddellijk naar rampenstaf 
gefaxt. 

RCC deelt mee dat landelijk infonummer overbezet is. er worden extra 

Inspectie voor de Gezondheidszorg 

1.1 

1.1 

1.1 

14 mei 

14 mei 

1,4 mei 

09.50 

09.55 

10.00 

GHOR 

GHOR 

CTPI 

LCI 979 1 1244 

LCI 9791 1244 

LCI 1185 

1.1 Hele dag Huisartsen- 
zorg 

GHOR 

GHOR 

CCHP- 
Enschede 

AC-GGD 

CCHP-E 

Directeur GGD; 
HSGA 
MLR7;- (OvDG); 
Polirieja►crionaris; 
OVD Brandweer 
Huisartsen en 
doktersassistentes 

Lid AC-GGD 

Medewerker CCHP- 
E; 
Lid AC-GGD 

Lid RCC: 

14 mei 

14 mei 

14 mei 

1.1 

1.1 

10.,30 

10.07 

Dossier IGZ 

LCI ad 
LCI 979 1 1244 

LCI 9791 1244 

RCC-Hengelo _ GHOR 1.1 14 mei 10.30 
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Datum < ̀ Tijdstip ': 
  -  

~e 

• 

1.1 

O isatie•'% 
(etn`beld}-. 

GHOR 

• Piaats •, 
 handeling 

rampterrein 

Bron 

14 mei 10.55 LCI 1185 

Functionaris >Il 
 -

Lid AC-GGD 

MLRT 
Lid AC-GGD 

Medewerker SMT; 
centralist CPA 

AAD-Oost 

1.1 14 mei 11.18 SNIT Hengelo LCI.893 Ziekenhuis 

Huisartsen- 

zorg 

GHOR 

GHOR 

Gezendheidsz 
orginstelling 

1.1 

1.1 

1.1 

^?? 

11.25 

Overdag 

14 mei 

14 mei 

14 mei 

Vliegbasis 
Twente 

Ramptenrein 

Revalidatiecent 

rum 't 
Roessingh 

LCI z 

LCI 1185 

LCI ae 

ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHri►E 
Deelreconstructie cluster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen - GHOR 

T. -.:•hBes~vbig g~urtenW_toetkhttng - 
..  - 

lijnen geopend. Advies: mensen zeggen het te blijven proberen. 

Telefonisch contact met AC-GGD: over uitslag metingen LUVO en 

aansturing van de metingen geen duidelijkheid; naam brandweercontact 
voor asbest wordt doorgegeven. 

SMT meldt via CPA Twente: antwoordapparaat van de dokterstelefoon 
werkt niet. Centralist geeft het rechtstreekse-nummer van twee 

dienstdoende huisartsen en gaat achter het probleem aan. Het bandje-van 
het antwoordapparaat blijkt niet te functioneren. 

Functionaris Vliegbasis is thuis opgebeld met het advies zijn kleding.te 
wassen in verband met een mogelijke blootstelling aan asbest-

Slachtoffers uit de Diekmanhal gaan binnenstad in: navraag naar opvang 
-> is goed geregeld 

Puin aanwezig op en rond de gebouwen. Buitenterrein door eigen 
medewerkers opgeruimd en (droog) schoongemaakt. Na enige tijd blijken 
op het terrein asbestmetingen verricht te worden, hetgeen tot onrust onder 

de werknemers leidt. liet was de directie niet bekend dat er een neogelijk 
asbestbestnertingsrisico zou bestaan, er is geen contact gelzoclu met de 
directie. Directie heeft zelf uitslag metingen moeten. achterhalen. 

Overdracht: 

Om 16.00: informeren wie de apotheekdienst van apotheek 
Deppenbroek overneemt, dit doorgeven aan rampenstaf en 
Diekmanhal. 

Elk uur worden de lijsten ziekenhuizen bijgehouden: alle 
ziekenhuizen bellen en registreren of er verandetingen zijn enz., deze 
lijsten invoeren in de computer en faxen naar de rampenstaf. 

Tientallen vrijwilligers NRK ingezet in de Diekmanhal, bij de crematies 

en begrafenissen, de stille tocht en het gezondheidszogonderzoek. 

RIT & Brandweer: gaat goed. 13 dodelijke slachtoffers. Er blijkt veel 
asbest aanwezig te zijn: nathouden en adembescherming hulpverleners. 

MLRT geeft advies over persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm). 

Telefonisch informatie van Brandweer over neerslag van stof en roet, 
mogelijk met asbest in een groot gebied 
(UT/Hengelo/Borne/Wierden/Nijverdal). 
MLRT doet navraag bij medisch milieukundige (MMK) naar Pbm: 

MLRT 
HSGA 

Medewerker van 't 

Roessingh 

1.1 14 mei 11.30 ror AC-GGD 
12.00 

GHOR Lid AC-GGD LCI 9791 1244 

Vanaf 
12.00 

12.00 

1.1 

1.1 

Enschede 

CTPi 

14 mei 

14 mei 

NRK 

CTPI 

Dossier IGZ 

LCI 1185 

1.1 14 mei 12.50 Rampterrein 

Vrijwilligers NRK 

MLRT.• (OvDG), 
Politiefunctionaris; 
OVD Brandweer 

Brandweerfunctionar 
is; 
MLRT; MMK; 
HSGA 

LCI 1185 
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Verste.` ..Datum , „.Tijdstip , 

ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHi.._#E 
Deelreconstructie cluster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen - GHOR 

Beschrijvingtebeurl~ toeiiéhting . -e;- .Plaats 
handeling 

Or~e 
(eénheid) 

<_ _ 
Y 

Functionaris Bron 

1.1 14 mei 13.15 Rampterrein AVI-Twente LCI 1185 

_ 
Rampterrein 

ROC 

1.1 

1.1 

14 mei 

14 mei 

?? 

?? 

GHOR 

GHOR 

LCI 1185 

LCI 1185 

1.1 14 mei 13..30 CTPI CTPI 

MLRT 
Medewerker AVI-
Twente 

MLRT 
OvDG 
HSGA 
MLRT 

MLRT, (OvDG),- 
Poliriejuncrionaria; 
OVD Branrhveer 

Medewerker DMO 

P3-mondmasker is afdoende; halfgelaatsmasker is niet nodig en geeft 
hogere ademweerstand. Informatie over verkrijgbaarheid van P3-
maskers wordt gegeven. Stukken asbest moeten verpakt en afgevoerd 
worden. In rook kunnen PAC's, asbest en metalen gevaarlijk zijn, 
geeft echter alleeneen blootstelt ingspiek. 
Verzoek om P3-maskers wordt aan HSGA doorgegeven, evenals 
mededeling dat deze binnen de binnenste ring gedragen snoeten 
worden. 

Medewerker van AVI meldt dat zij in verband met de asbest-problematiek 
het ROC zullen ondersteunen en tevens. de P3-maskers gaat regelen. 

MLRT en OvDG regelen in afwachting van de P3-maskers 
ziekenhuismondkapjes bij de Zaustar. 

HSGA belt met mededeling dat over asbest een voorlichtingsbrief wordt 
opgesteld in verband met vragen uit het `roet-neerslag' gebied. 

Aparte telefoonlijnen vanaf ongeveer 16.00 uur beschikbaar. Aflossing 
voor komende drie dagen geregeld. Ontruiming Roomweg. Nog brand bij 
Grolsch. Info ~T: P3-mondmaskers komen, tot dan ziekenhuismaskers 
via Zaustat verkrijgbaar. 

Medewerker DMO: Pathmoshal loopt helemaal vol, grote chaos. Zij heeft 
nu 7 maatschappelijk werkenden (inclusief 3 Turkse) aan het werk. Kan, 
als het moet er nog meer inzetten. Nemen in de loop van de dag nog 
contact op. 

GGD Amsterdam biedt hulp aan, hebben ervaring met de Bijlmerramp. 
Behandeld en afgehandeld door medewerker AC-GGD 

Overleg MLRT met OvDG in verband met door ME aangetroffen 
demente dame. 

Stichting C: biedt (indien nodig) kinderopvang aan, heeft ruimte op de UT 
en op het Ribbelt, dit kan in ieder geval vanaf maandag 15 mei 08.00 uur. 

- Overleg MLRT met Brandweer inzake asbest: maatregelen alleen 
binnen de binnenring nodig. Brandweerpersoneel kan zich laten 
afspuiten, voor anderen worden wegwerpoveralls geregeld. Nathouden 
puin blijft essentieel. Geïnventariseerd wordt welk gebied besmet is 

LCI 1185 

1.1 . 14 mei 1.3.,30 Pathmoshal GHOR 1 
nazorg 

LCI 9791 1244 

GHOR 

GEIOR 

0HOR 

L 1 

1.1 

1.1 

1.1 

14 mei 

14 mei 

14 mei 

14 mei 

Amsterdam 

Rampterrein 

Stichting C. 

Rampterrein 

13.30 

14.15 

14.15 

14.15- 
14.50 

LCI 979 1 1244 

LCI 1185 

LCI 9791 1244 

LCI 1185 

Medewerker GGD 
Amsterdam 

MLRT 
OYDG 

Medewerker 
Stichting C. 

MLRT 
Brandweerfunctionar 
is 

Inspectie voor de Gezondheidszorg Blad 23 van 67 

- 



1 november 2000, versie 1.2 

tVersie" Dati•ttn LL tip ,• '; -`Ptáats 
handeling 

Organisáité 
eenheld . • 

Bron. 11unGt[onarís 

HSGA 

1.1 14 mei 15.00 Opvanghal 
Enschede 

CTPI 

GHOR 1 
nazorg 

CTPI 

Medewerker DMO LCI 979 1 1244 

1.1 14 mei 15..30 MLRT-
Folifiefunctionaris', 
OVD brandweer 

'LCI 1185 

1.1 14 met -GHOR 15:00 - 
16.00 

Gemeente 
Enschede 

ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHt jE 
Decireconstructie cluster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen - GHOR 

," `•- : 13et>hrljving8ebeuïxeriis/tcellclt6ng:.. 
x 

met asbest. Plastic zakken voor besmet materiaal besteld. 
MLRT regelt via HSGA bestelling van de wegwerpoveralls. 
Voorstel tot verkleining van de buitenring 
Reactie MLRT op fax persbericht asbest 

Medewerker DMO•belt dat de mensen niet inde Pathmoshal zitten maar 
in de,Diekmanhal, het zijn ongeveer 300 persomen. Als er nog wijzigingen 
.zijn geeft zij dit door. 

Branden onder controle. Dodelijk slachtoffer aangetroffen. Verkleining 
buitenring tot.ongeveer binnenring afhankelijk van toestemming ROC. 
Aflossing RIT-ondersteunende brandweer moeizaam. Advies gegeven om 
veel te drinken i.v.m. uitdrogingsgevaar. Heli.gaat naar vliegbasis. 
Voorstel ambo's naar vijf terug te brengen wordt door MLRT met OvDG 
besproken, Advies afspuiten kleding brandweer en wegwerpoveralls voor 
anderen: (zijn besteld) .P3-maskers nog niet aangekomen. 
Gemeente Enschede geeft door dat GGD-medewerkers in het rampgebied 
een identiteitsbewijs moeten tonen. Alle medewerkers verschillende keren 
proberen te bereiken om dit door te. geven. Doorgefaxt aan rampenstaf en 
lijst met medewerkers overhandigd. 
MMK van GGD Groningen:tn verband met eventueel :asbest wordt door 
de arbeidsinspectie (Al) Arnhem geadviseerd om te beschermen met 
maskers en wegwerpoveralls. In het weekend is de firma 3M bereikbaar 
voor bestellingen. MMK geeft aan dat het moeilijk is te werken met die 
speciale maskers, omdat er moeilijk inspanning te verrichten is. Wel 
advies om kleding te reinigen. Doorgegeven aan rampenstaf. 

Huisartsen berichten dat ze te druk zijn om de mensen te kunnen 
registreren: vanuit AC fax verzonden met mededeling in ieder geval 
mensen te vertellen, dat ze zich bij Dickman of via de informatielijn 
moeten melden i.v.m. de vermistenlijst. 

Directeur DHV wil informatie•over de crisisaanpak voor de komende 
week. 

• Aankomst P3=maskers, aan brandweer en politie gemeld, distributie en 
uitleg via Zaustat. 

• Overleg MLRT en OVDG: terugschalen naar S ambu's. 

LC1 979 1 1244 

1.1 14 mei 

Gemeente Enschede; 
Lid AC-GGD; 
Medewerkers-GGD 

MMK; 
Lid AC-GGD 

Groningen GHOR 15.00- 
16,00 

LCI 979 1 1244 

1.1 14 mei GHOR 15.00- 
16.00 

Huisartsen 
Enschede 

LCI 979 [ 1244 Medewerker CCHP- 
E; directeur DHV 

1.1 14 mei Ramptermin GHOR 15.30- 
16..35 

LCI 1185 MLRT; 
Politiefunctionaris; 
Brandweer; 
centralist Zaustat. 
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ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEDE 
Decireconstructie cluster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen -'GHOR 

Datum•dstip r;:' i.;Piaats 
'bandelutg ' 

AC-GGD 

Beshrj•lg gelieurteftisl tó lichting . 
,. : 

..Oianisatiè 

- 

GHOR 

Biton 

1.1 16.00 

uncbnart4 
fre 

OvDG 
Lid AC-GGD 14 mei 

14 mei 

14 mei 

LCI 97911244 

L t 

1.1 

16.35 

17.00 

GHOR 

CTPI CTPI 

LCI 1185 

LCI 1185 

Rampterrein d. I 

1.1 

14 mei 

14 mei 

GHOR 

GHOR 

17.45 

18.05- 

18.10 

Apotheek Centrum gebeld om te vragen tot hoe laat apotheek 
Deppenbroek open is. Deppenbroek blijft geopend tot 17.00 uur. De 
Centrumapotheek blijft geopend. 

Inhoud CTPI telefonisch doorgegeven. 

Afspraken over tijdstip aankomst GL voor de volgende dag. Distributie 
P3-maskers via Zaustat voor werkenden in de binnenring. 

Voor uitruk naar de binnenring zal ambupersoneel alteen een mondkap 
dragen. Voor reservekleding na uitruk wordt gezorgd. 

Advertentietekst asbest voorgelezen aan MLRT: is akkoord met de 
inhoud. 
AC-GGD belt met vraag de tekst nog aan 2e cijns MMK voor te 

leggen: is akkoord. 

. 

Brandweercompagnieën gaat terug naar 1. Inspectie bouw- en 
woningtoezicht tussen de binnen- en buitenring, Brandweer maakt binnen 

CORT voor alle disciplines één kaart. 
Info.MLRT: nog dodelijke slachtoffers; 5 ambu's paraat. 

MLRT informeert HSGA (21.00) over CTPI-inhoud. 

MLRT; HSGA 

MLRT; 
Pofiliefunctionaris, 
0 V Brandweer 

MLRT 

OvDG 

HSGA; 
MLRT; 
Lid AC-GGD 

MLRT; 
Politiefunctionaris, 

0 V Brandweer 

LCI 1185 

LCI 1185 

1.1 14 mei 19.00 CTPI CTPI 

HSGA 

LCI 11.85 

GHOR 1 
nazorg 

GHOR 

1.1 

1.1 

14 mei 

14 mei 

Etsschede 

Hengelo, AC- 
GGD 

19,20 

Vanaf 
20.00 uur 

Coordinator Mediant zit in DISH hotel (voor opvang brandweerlieden 
enz-), en vraagt of kan worden afgeschaald. Hoofd AC-GGD zoekt dit uit 
en neemt opnieuw contact op met Mediant. 
AC regelt de volgende zaken: 
Verwachte overloop huisartsen: overloopstation Tromplaan: DMO regelt 
2 maatschappelijk werkenden; verder 2 artsen GGD, 2 verpleegkundigen 
GGD. 
CCHP-E wordt geïnformeerd over overloopstation Tromplaan. 
Medewerker GGD zot een briefing organiseren om 07.30 uur- voor de 
werkenden in de Tromplaan. 

Coördinator Mediant 

_ 
Lid AC-GGD 

LCI 979 1 1244 

LCI 9791 1244 

1.1 14 mei Vanaf 
20.00 uur" 

CCHP-E GHOR Huisartsen delen mede dat ook zij een overloop geregeld hebben in het 
Gezondheidscentrum Noord, dat wordt bemenst door huisartsen en een 
psycholoog. 

Directeur DHV LC19791 1244 

Inspectie voor de Gezondheidszorg Blad 25 van 67 

jY . Vërt:ie



1 november 2000, versie 1.2 

Datum 

14 mei 

Plaats 
Imndeltug 

Enschede 

Fuietionaris Tjjdá6p 

Vanaf 
20.00 uur 

yOrgun3satle 
= (eerel il) 

GHOR 1 
nazorg 

Bron 

1.1 LCI 979 11244 Lid AC-GGD; 
Medewerker RIAGG 

1.1 14 mei AC-GGD GHOR Lid AC-GGD 20.00- 
20.35 

20.30 

20.35 
20.50 

LCI 979 1 1244 

1.1 

1.1 

1.1 

Vanaf 
rampterrei n 
AC-GGD 

Rampterrein 

14 mei 

14 mei 

14 mei 

MLRT 

GHOR 

RIT 

LCI ai 

LCI 979 1 1244 

LCI 1185 

1.1 14 mei 21.00 

MLRT; 
MLRT-2 

Lid AC-GGD 

Lid RIT 
MLRT 

MLR7' 
Polfriefunctionaris; 
OVD Brandweer 

lid AC-GGD 

CTPI CTPI LCI 1185 

ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCH,..iE 
Deelreconstructie cluster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen - GHOR 

BesehriJving gebeurtenis/toelichting 

Opvang scholen in het rampgebied: AC regelt met medewerker RIAGG de 
aanwezigheid van 2,mensen RIAGG om 07.30 uur in de kantine Emos 
t.b.v. Anna van Burenschool. Doorgegeven dat er voor deze 2 mensen 
geen briefing is. Bericht per fax naar rampenstaf. 

Reactie op persbericht van MMK Groningen: goed, positief en helder. 
Suggestie: in het groot verspreiden. Niet vertalen in het Turks uit ervaring 
dat deze mensen zich geen tot.weinig zorgen maken. 

MLRT-2 wordt gebeld voor overdracht_, welke formeel later plaatsvindt. 

Fax persbericht asbest. verzonden naar rampenstaf. 

RIT werkt ook vanuit de vliegbasis en gaat uit van 13 of 14 slachtoffers 
(vanwege lichaamsdelen). Afspraak over doorgeven van aantal doden 
herhaald. 

Gebiedskaarten komen. Asbest is met zekerheid binnen de binnenring 
aangetroffen, een verspreidingskaartje volgt. RIT zal alleen overdag 
werken, naar verwachting de hete week. 
Fax ontvangen in actiecentrum laatste stand van zaken patiënten 
opgenomen MST. 

Op moment dat er blijkt geen opvang te zijn voor een school A., bereikt 
het AC de directeur van deze school. Opvang wordt geregeld middels arts 
1GZ en een Arabisch sprekende maatschappelijk werkster, die om 07:30 
uur aanwezig zijn op de school. Directeur toont zich zeer dankbaar. 
DMO belt: zet 2 algemeen maatschappelijk werkenden in voor de 
Tromplaan en houdt zodoende 2 schoolgericht maatschappelijk 
werkenden achter de hand voor eventueel voortgezet onderwijs. 
Directeur GGD/RGF in BT belt: fax bij de gemeente Enschede binnen van 
directeur van school B., die veronderstelt dat een van de leerlingen 
overleden zou zijn. AC zoekt onmiddellijk contact. AC deelt mede dat er 
2 mensen zullen komen (zie boven). AC vraagt directeur school dringend 
haar vermoedens "binnenshuis" te houden en stelt haar gerust. 

Hoofd 1GZ deelt mee dat manager jeugdzorg bij.het directeurenoverleg 
scholen aanwezig zal zijn. 

Plaatje binnen- en buitenring. Emissie zoutzuur-H:S (bron 
productieproces) verwaarloosbaar, bedrijfsbrandweer blijft meten. 

1.1 

1.1 

14 mei 

14 mei 

MST Enschede 

Enschede 

21.30 

22.05 

LCI 979//244 GHOR 

GHOR 1 
nazorg 

LCI 9791 1244 Lid AC-GGD; 
Directeur school A. 

1.1 14 mei 22.15 Enschede GHOR 1 
nazorg 

GHOR 1 
nazorg 

LCI 9791 1244 Medewerker DMO; 
Lid AC-GGD 

1.1 14 mei 23.25 Enschede- 
GRS/BT 

LCI 97911244 Directeur GGD; 
Lid AC-GGD; 
Directeur school B. 

1.1 

1.1 

AC-GGD 

CTPI 

14 mei 

14 mei 

23.25 

23.50 

GHOR 

CTPI 

LCI 979 1 1244 

LCI t is5 

Hoofd JGZ GGD 

MLRT-2; (OvDG) 
Politiefiurctionarís; 
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Versie . :Qalum ;Tijjdstip . —Plaats ,--,' 
hundelirtgr ' 

ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCh...iE 

Deelreconstructie cluster 6 
Geneeskundige hulpverleningsketen - GHOR 

Oe anisatie: 
nhetd)"3 3 

;= Beschrijving gebeurtenis/-tàielichting . t• 

Diverse gascylinders op middenterrein. Politie meldt dat om 9.00 uur 
onder begeleiding pers het gebied in zal gaan. Eéh huisarts kan als de 
grens wijzigt zijn praktijk in het gebied in, anders moet software praktijk 
aangepast worden. 

<, - Bron -Funedonarts' 
. 

0 V Brandweer 

1.1 

1.1 

15 mei 

15 mei 

00.40 

01.00. 

GHOR 

GHOR 1 
Nazorg 

Hengelo 

AC-GGD 

MLRT-2 
HSGA 

Lid AC-GGD 

LCI 1185 

LCI 979 1 1244 

1.1 15 mei 01.15 Hengelo, AC- 
GGD 

GHOR 

Terugkoppeling inhoud CTPI. 

Psychosociale nazorg: 17 mei overleg gepland met de huisartsen, Mediant 
en GGD over psychosociale nazorg op langere termijn. Tijdstip nog niet 
bekend. In de loop van de ochtend bij de GG&GD Amsterdam, 
informeren naar specifieke deskundige, die ervaringen heeft opgedaan bij 
nazorg Bijlmerramp. 

Als belangrijk aandachtspunt wordt frequente terugkoppeling met 

VWSI(Borst) genoemd met kopie aan gemeentelijke rampenstaf. 

Naar aanleiding van persbericht aan huisartsen waarin de laatste alinea 
verwezen wordt naar een opmerking van de microbioloog;dat 

teianusinjecties alleen zin hebben wanneer ze binnen 24 uur na het 

ongeval worden toegediend, is gebeld met arts GGD en het MST. Het 
MST houdt 48 uur aan. Afspraak: 09.00 uur wordt dit besproken in het 

crisisteam van_ MST. Tot die tijd mag bericht op RTV-Oost gehandhaafd 
blijven. 

Voorstel rooster schouwende artsen is gemaakt. Inroostering artsen: 

inroostering artsen reguliere wachtdienst, MLRT en lijkschouwer 
rampterrein-

Fax naar rampenstaf met cijfers tellingen. 

Lopende zaken GGD: Medewerker directiesecretariaat gaat om 08.00 uur 
naar Almelo en vangt de nieuwe directeur op (treedt 15 mei in dienst). 
Memo voor medewerkers moet gefaxt worden naar Almelo, evenals 

actielijst na accordering in de briefing geaccordeerd. 

Geen branden meer, wijziging binnenring aan zuidzijde. Koelen versnelt 
toegang voor RIT. Cylinders waarschijnlijk 02. Bespreking 
asbestproblematiek, asbestprotocol als actiepunt. 

Lid AC-GGD; 
Arts GGD 

LCI 979 1 1244 

1.1 15 mei 01.50 AC-GGD GHOR Lid AC-GGD LCI 9791 1244 

1.1 

1.1 

15 mei 

15 mei 

02.00 

02.00 

AC-GGD 

AC-GGD 

GHOR 

GGD 
Lid AC-GGD 

Lid AC-GGD 

LCI 979 1 1244 

LCI 9791 1244 

1:1 15 mei 02.10 CTPI CTPI LCI 1185 

1.1 15 mei 04.05 CTPI CTPI 

MLRT-2: (OvDG) 
Polirief►rncrionaris; 
OVD Brandweer 

MLRT-2; (OvDG) 
Poliriefuncrionaris, 
OVD Brandweer 

- 

- 

Advies ten aanzien van gezondheidsaspecten en schoonmaken 

kleding voor politie, die in rampterrein zijn geweest. 
Bolle hete container gevonden, die wordt gekoeld. 

LCI 1185 
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Tijdstip,- _ Plaats 
endels g 

Organisatie-
( hew) 

Fi►nctionaris Bron >.. 

1.1 

1.1 

.15 mei 

15 mei 

GHOR 

AC-GGD 

AC-GGD 

04.20 

05.00 

05.00- 
05.30 

LCI 1185 

LCt 9791 1244 GHOR 

GHOR 1.1 15 mei 

HSGA 
MLRT-2 
Lid AC-GGD 

HSGA; 
Lid AC-GGD 

ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSChL..E 
Deelreconstructie cluster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen - GHOR 

Beschrijving gebeurteuW toelichting 

- Procedure asbest is aan de orde geweest. 
- Locatie wasplaats is bepaald. 
- Locatie voor het puin is besproken. 
- Gesproken is over bijstellen van het kaartje met besmet gebied. 
HSGA verzoekt om exact overzicht vóór de rampenstaf van 5.30 uur 

Alleen burgerzaken heeft een lijst met vermisten en beheert deze. 
Actiecentrum GGD en CTPI krijgen geen exemplaar. Van belang blijft: 
namenlijsten (van de ziekenhuizen) blijven doorgeven aan de GRS. 

Openstelling 2e ring voor bewoners: onder politiebegeleiding worden 
bewoners van de 2e ring in de gelegenheid gesteld terug te gaan naar hun 
huizen. Opdracht AC: kijken welke eerstelijnsvoorzieningen binnen dit 
gebied vallen. HSGA leven de omtrek van dit gebied, vervolgens is een 
lijst gemaakt van straatnamen en een overzicht van 
.eerstelijnsvoorzieningen gemaakt en aan HSGA gegeven. 
Informatie voor. telefonistes GGD: de telefonistes in Almelo en Enschede 
moeten de informatienummers doorgegeven waar burgers informatie 
kunnen vragen, nummer 536918, 536916. 
Via de fax op GGD-kantoor Almelo (bij afdeling IZ) moet de volgende 
informatie naar de medewerkers van het informatienummer. persbericht, 
notitie wat geregeld is voor scholen. 
Overdracht en aflossing door MLRT. 

LCI 979 1 1244 

1.1  15 mei 05.00- 
05.30 

AC-GGD GHOR 1 
GGD 

LCI 97911244 Lid AC-GGD 
Telefonistes GGD 

15 mei 5.30 Rampterrein GHOR 1.1 

1.1 
1.1 

LCI 1185 

15 mei 6.00 CTPI CTPI Geen echte branden meer, zeecontainers geen probleem. P3 en P2 
maskers aanwezig, Alleen P3 wordt uitgereikt, want-beschermen beter. 
Maskers zijn verplicht in de gehete binnenring, moeten wel tijdig ververst 
worden. Locatie van onismettingsplaats (LasondersingeVDeurningerstraat) 
wordt doorgegeven. Zaustat zal zorgen voor voorraad maskers, overalls en 
plastic zakken. Voertuigen en schoenen afspoelen. Op verzoek van Politie 
maakt MLRT korte handleiding over persoonlijke bescherming asbest, die 
bij AC-GGD komt te liggen. 
MLRT koppelt info terug naar ROC en OVDG. 
Via MLRT in CTPI het verzoek tot opstellen protocol hulpverlening en 
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MLRT-2 
MLRT 

MLRT; 
Politiefunctionaris: 
0 V Brandweer 

LCI 1185 

Hengelo GHOR 1.1 15 mei 06.55 
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ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCh,...#E 
Deelreconstructie cluster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen - GHOR 

Yeme . •.• Datum; Tijd tip Be -', =: 
• .. 

rlj,Fitt$ gebewunlsÍ.%oelichthg T w 1f?unctionaris _ Bron tixgannisatie 
(eenheid) 

GHOR 

GHOR 

aattk : -,. 
;handel;ing 

Westermaat 

AC-GGD 
Hengelo 

AC-GGD 

1.1 

1.1 

15 mei 

15 mei 

07.00 

na 07.00 

Lid AC-GGD 

Lid AC-GGD 

_ 

LCI 9791 1244 

LCI 9791 1244 

CCHP- 
Enschede 

CTPI 

Huisrusten- 
zorg- 

CTPI 

1.1 

1.1 

Ociuend 

08.00 

15 mei 

15 mei 

Dossier IGZ 
LCI ad 

LCI 1185 

1.1 15 mei Vanaf 
08.00 

AC-GGD GHOR LCI 97911244 

1.1 15 mei 08.00 Hengelo 1 
Enschede 

77 

Huisartsen 

MLRT; (OvDG) 
Poliriefuncrio►iaris; 
OVD Brandweer 

Lid AC-GGD; 
Huisartsen 2` ring; 
DHV Twente 

Lid AC-GGD; 
Coordinator Mediant 

Hoofd JGZ-GGD; 
Lid AC-GGD 

MLRT 
HSGA 
Hoofd AC-GGD 
Lid AC-GGD 

voor bewoners, die vanmiddag in de•eerste ring komen. 

Rondje ziekenhuizen over patiëntenbestand. 

Er is veel tijd nodig om nu exact de buitenring en de omsluitende straten 
te traceren. Uiteindelijk: lijst met straten: verzonden naar de GRS en aan 
de voorlichters. 

Twee huisartspraktijken uit het rampgebied worden tijdelijk 
ondergebracht bij de CCHP-E, logistieke zaken daarvoor geregeld. 

Brandje bij Grolsch. Politie regelt toegankelijkheid buitengebied. 
Brandweer regelt routing afvoer van puin. Afvoer van puin in overleg met 
de GGD (asbestprotocol) en de milieudienst. 
De huisartsen in de 2e ring worden gebeld: bewoners van de 2e ring 
mogen'mogelijk vanmiddag naar huis. Ook wordt nagegaan welke 
huisartsen geen praktijk kunnen doen in hun eigen praktijk. De DHV 
wordt daarbij betrokken en helpt praktijken "terug te vinden". 
Psychosociale begeleiding centralisten bij brandweer regio. AC belt 
coordinator Mediant, deze zal om 16.00 uur iemand naar de Demmersweg 
(Hengelo) sturen. 

Hoofd JGZ_ vraagt naar tolkenaanbod. AC zoekt contact met 
tolkencentrale: houdt alle tolken beschikbaar. AC geeft dit door naar 
administratie JGZ. 

• Terugkoppeling CTPI met HSGA. 
. Overleg hoofd AC-GGD: 1` lijps arts milieu beschikbaar voor 

voorwerk asbestpamtlet en zal voorwerk doen. 

Concept rooster schouwartsen rampterrein per Fax uit naar GGD. 
Er dient een berichtje voor hulpverleners te worden opgesteld over hoe 
om te gaan met asbest (kleding wassen énz.) ontwerp eerst naar MLRT. 

Bijbestellen P3 maskers. 
Instructie tot het innemen van gebruikte maskers bij de 
ontsmettingsplaats en voor regelmatige verversing. 

Vraag wordt gesteld of de gewonden van de vliegbasis zijn meegeteld. AC 
geeft aan geen cijferslinformatie van de vliegbasis te hebben. 
Een huisarts geeft tijdens de belronde aan dat hij erg weinig patiënten ziet 
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GHOR 1 
nazorg 

GHOR / 
nazorg 

GHOR 

LCI 9791 1244 

1.1 15 mei 08.25 LCI 979.1 1244 

1.1 15 mei 08.45 Rampterrein LCI 1185 

1.1 15 mei 09.40 AC-GGD GHOR 1 
GGD 

GHOR 

LCI 9791 1244 

1.1 15 mei 10.00 Rampterrein MLRT; HSGA 
MLRT; 
brandweefunctionari 
s 

LCI 1185 

1.1 15 mei 10.00 GHOR 

Huisartsen- 

?? 

Enschede 

LCI 979 11244 

LCI 979 1 1244 1.1 15 mei 10.00 

Blad 29 van 67 

Huisarts; 



1 november 2000, versie '1.2 

Vtrsle 
,11. .01 

. Aatum" 
•1, .t 

Tlutlstip. 
' _ 

Plaats 
..:handeling 

YOt anlsatle 
(eer+heid}- 

zorg 

GHOR 

Bron Y§ 

1.1 15 mei 10.00 Enschede LCI 979112" 

1.1 15 mei 

Funriior>ar•: , 
_ 

Lid AC-GGD 

r 

Lid GRS/BT; 
Lid AC-GGD; 
Medewerker 
Vliegbasis Twenthe 

MLRT,• (OvDG) 
Politiejuncrionaric; 
0 V Brandweer 

11:00 CTPI CTPI LCI 1185 

GHOR 1 
nazorg 

GHOR 

1.1 

1.1 

'11.00 

11.20 

15 mei 

1 S mei 

Lid AC-GGD 
iemand in Dish-hotel 

ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHrUE 
Deelreconstructie cluster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen - GHOR 

- : 
Beschrijving gebeurtenis/ "Ikhtlog 
?. 1.1 

:.•; ; 
_ 

en biedt aan de overloop voorde overige huisartsen te regelen. 
AC belt dit door naar DHV. 

Rampenstaf informeert of in de telling van gewonden de vliegbasis 
meegenomen is. AC heeft die lijst nooit gezien, maar zoekt dit uit: belt 
vliegbasis met de vraag of er een lijst is. Vliegbasis zoekt het na. 

Binnenring dicht. Alles binnen buitenring valt onder coördinatie 
CTPI. Asbest via noodstort. Volgende CTPI tevens milieudienst. 
Info Politie: Binnenring aangepast.. Voertuigen vanuit binnenring 
moeten afgespoten. Reeds afgevoerde wrakken moeten alsnog 
gedecontamineerd (actie brandweer via ROC) 
Info MLRT: asbestpamflet in voorbereiding, verzoekt ROC met 
spoed om info voor terugkerende bewoners. 

Dish hotel wordt gebeld of er nog opvang voor brandweermensen enz. is. 
Dit blijkt gisteren na overleg gestopt. Is doorgegeven aan de rampenstaf. 

Steeds meer vragen vanuit ingezet brandweerpersoneel betreffende 
eventuele nadelige gevolgen inzet op hun gezondheid 4 doorgegeven aan 
t` lijn arts milieu: opstellen A4 en verspreiden onder de ingezette korpsen. 

Wnd. Directeur GGD vanuit rampenstaf vraagsof de tetanus vaccinatietijd 
verlengd is naar 48 uur. Dit wordt bevestigd. 

1•ISGA vraagt het AC-GGD een bericht te maken voor brandweerlieden 
die in het rampgebied waren (zonder bescherming) voordat het 
asbestverhaal relevant werd. 
AC-GGD sluit dit kort met I` lijn arts milieu. 

Iemand van slachtofferhulp belt, zij voelt zich in de steek gelaten in de 
opvang van medewerkers van slachtofferhulp. Zij had al eerder contact 
met AC opgenomen, waarna signaal direct was doorgegeven aan de 
coördinator Mediant. 
Hoofd AC-GGD geeft uiteindelijk het 06 nummer van de coordinator 
Mediant. 

Overleg met V lijns arts milieu: werkt aan 2 berichten asbest 
(hulpverleners eerste uur en huidige hulpverleners); bouw- en 
milieudienst ook bezig met asbest; zal tevens aan pamflet terugkerende 
bewoners gaan werken, die er om 14.00 uur moet zijn_ Fax asbestinfo 

LCI 979 1 1244 

LCI 980 

Hengelo 1 
Enschede 
Hengelo 
Westermaat 

Enschede 

Enschede 
Hengelo 

1.1 

1.1 

11.20 

11.25 

15 mei 

.1S mei 

GHOR 

GHOR 

I-Cl 9791 1244 

LCI 9791 1244 

Wnd. Directeur 
GGD 
H GA 

Lid AC-GGD 
1` lijns arts- milieu 

1-1 15 mei 11.35 7 Enschede GHOR 1 
nazorg 

LCI 979 1 1244 Medewerker van 
slachtofferhulp; 
Lid AC-GGD 

1.1 1S mei 11.00- 
13.45 

GHOR MLRT 
1` Zijns arts milieu 

LCI 1185 

Inspectie voor de Gezondheidszorg Blad  30 van 67 



1 november 2000, versie 1.2 

Versíe, Dat~. Tijdstip ; 5 Pll;afs -<` 
handeling 

O nniaat•c 
(ëenheld)_ 

Beón 

1.1 15 mei Rest dag Almelo 1 
Hengelo ? 

GHOR / 
milieu 

uncf nart= 

MLRT 
HSGA 
l` lijn arts milieu LCI ak 

GHOR 1 
nazorg 

GHOR 

1.1 

1.1 

15 mei 

15 mei 

12.00 

12.20 

Hengelo 

Hengelo 

Assistentie PSH; 
HSGA 

Lid AC-GGD 

LCI 979 1 1244 

LCI 9791 1244 

ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSChL aiE 
Deelreconstructie cluster b 

Geneeskundige hulpverleningsketen - GHOR 

Btrschri•v)ng gebeurteitts/tflèfEchtiri 

burgers wordt doorgenomen. 
Rapporteert afspraken 1` lijns arts milieu. Bespreking terugbrengen 
aantal ambu's naar 2 en afbouw Zaustat. Faxen van AC-GGD naar 
CTPI lukt niet goed. 

Verrichtingen 1° lijns arts milieu: 
Op verzoek AC-GGD voorlichtingsbrief bewoners tweede ring 
opgesteld, die in Turks is vertaald. Brief is niet verspreid , mogelijk 
wegens logistieke redenen. 
Start gemaakt met voortichtingsbrief hulpverleners. 
Gezondheidsvragen in relatie tot vrijgekomen stoffen beantwoord. 
Overleg met MMK Gelderland 

2. (ter assistentie vanuit Amsterdam) arriveert en komt polshoogte nemen 
i.v.m. organisatie PSFI. Wordt in contact gebracht met betreffende 
functionaris en daarna door HSGA ingepraat. 
Uit een cliëntencontact blijkt dat telefoonnummer AC op teletekst staat als 
zijnde organisatie slachtofferhulp. 
Hoofd AC onderneemt onmiddellijk actie naar de rampenstaf. Een half 
uur later is het nummer van teletekst verdwenen en heeft AC de 
infonummers van Enschede ook op de hoogte gebracht. 
Vanuit RCC contact met MLRT over stand van zaken asbest en nummers 
van milieu voor vragen vanuit de algemene bevolking. 
Fax met lijstje le lijpers, lijstje PSH en lijst met laatste stand van zaken 
ziekenhuizen naar de GRS verzonden. 
Via centrale nummer komt de mededeling. Stichting stelt 5 logeerkamers 
ter beschikking; 5 andere logeerkamers worden op dit moment al bezet 
door slachtoffers; Ook is er nog plek voor 4 PG-patiënten. AC geeft dit 
door aan de Diekmanhal (volgens DMO) waar de gegevens overgenomen 
en bijgehouden worden. AC informeert beller dat hij door de 
medewerkers van de Diekmanhal gebeld worden. 
l` lijn arts milieu wordt aanspreekpunt asbest. 

De nummers milieu (op te nemen in persbericht asbest) worden 
doorgegeven aan AC. De nummers worden in het bericht gebruikt. 

Hengelo 
Westermaat 
Hengelo 

Enschede 

t.1 

1.1 

1.1 

15 mei 

15 mei 

15 mei 

12.30 

12.30 

12.35 

GHOR 

GHOR 

GHOR 1 
opvang 

LCI 980 

LCI 979 1 1244 

LCI 9791 1244 

Lid AC-GGD; 
GRS 
Lid AC-GGD 

Medewerker DMO 
Diekmanhal 

1.1 

1.1 

Ereschede 1 
Hengelo? 
Hengelo 

15 mei 

15 mei 

12.50 

13.05 

GHOR 

GHOR 

1` Cijns arts milieu 

Lid AC-GGD 

LCI 97911244 

LCI 979 11244 
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.Versie ̀  ̀Datum . Tijdstip 
_ 

Organisatie', 

CTPI 

—plaáts 

CTPI 1.1 15 mei 1.3.45 

Bron -

LCI 1185 

1.1  15 mei 14.20 Enschede GHOR / 
nazorg 

Functionaris 

h4LRT; (OvDG) 
Politiefunctionaris; 
0 V Brandveer 

Directeur GGD; 
Lid AC-GGD 

ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCh...£ 
Deelreconstructie cluster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen - GHOR 

—Beschijvin#,gebeurtenWAoelichting 

Afvoer puin i.o.m. bouw & woningtoezicht. Aandacht afspuiten alles uit 
de binnenring. Aandachtspunten voor toelaten bewoners doorgenomen, 
middels 7 sectoren. Vermelding van voorbereiding van 3 soorten 
asbestbrieven. Overweging afschalen ambu's gemeld. 

Dir. GGD (GRS/BT) belt over PSH, wil regelen dat gezondheidscentrum 
Noord en de Tromplaan worden geactiveerd als opvangcentrum. GRS 
regelt in overleg met DMO de bezetting (zo nodig van buitenaf). 
Bezetting Tromplaan moet geregeld worden. Gezondheidscentrum Noord: 
blijft tot nader order open. naam coordinator doorgegeven. Alle expertise 
is op beide-plekken aanwezig. Bezetting wordt aangevuld met 2 
psychiaters. In wijkcentrum Noord is sociaal pedagoge aanwezig. 
Aanspreekpersoon vanuit DMO wordt genoemd, evenals haar 
bereikbaarheid. 

Bij terugkeer bewoners gaan begeleiders mee i.v.m. te verwachten 
emoties. Verzocht wordt om de zichtbare opstelling van ambu's: 
Deurningenstraat/Pieriklaan, Raiffeissenstraat/Deurningenstraat, 
Oldenzaalsestraat/Bentrotstraat. 
Parate ambu's rampterrein 's nachts terug van 5 naar 2. 
Zaustat 's nachts onbemand, sleutels in VC Brandweer. 
's nachts 1 OVDG aanwezig 
Overdag 1 centralist, MLRT. 1 OVDG 
Door GGD opgestelde asbestbrieven afgekeurd door voorlichting 
gemeente. 

Op verzoek van HSGA krijgt coordinator Mediant een kopie van het 
procesplan psychosociale hulpverlening bij ongevallen en rampen (PSHO) 
regio Twente. 

LCI 979 1 1244 

1.1 15 mei 15.00 Rampterrein GHOR 
(telefonisch) 

MLRT 
HSGA 

aanvullend: MLRT 
& OVDG 

LCI 1185 

1.1 15 mei 15.10 Hengelo GHOR 1 
nazorg 

LCI 9791 1244 HSGA; 
Lid AC-GGD; 
coordinator 
Mediant 

1.1 

1.1 

15 mei 

15 mei 

GHOR 1 
nazogr 

GHOR 

15.40 

16.00 

LCI 9791 1244 Stichting Correlatie neemt contact op met coordinator Mediant over 
eventuele ondersteuning 

Utrecht 

Hengelo LCI 979 112" Briefing Hoofd AC-GGD: Hoofd AC-GGD 
HSGA wordt aangepast, 
Hoofd JGZ gaat RGF rol vervullen, 
AC scheiden: Logistiek/ Milieu/PSH/Operationeel Ondersteuning 
HSGA: logboeksehrij ver 
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Datum T,l dshp ~ts 

'handeling (cenheldy= 
Funttionoris _ Bron 

L 1 15 mei 16.05 CTPI CTPI LCI 1185 MLRT., (OvDG) 
Polkiefunctionaris; 
OVD Brandweer 
MLRT. 
hoofd AC-GGD 

1.1 

1.1 

15 mei 

15 mei 

16.10 

16.15 

GHOR 

GIJOR 

rampterrein 

Hengelo 
Westermaat 

Hengelo 

LCI 9791 1244 

LCI 980 

1.1 

ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCEh—jE 
Deelreconstructie cluster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen • GHOR 

Seschr jv#pg gebeurtenW toeliebting 

Milieu: 1` lijns arts milieu 
Logistiek: persoon aangewezen 
PSH: administratieve ondersteuning wordt geregeld. 
Afgesproken door wie AC-GGD bemenst blijft als administratieve 
ondersteuning voor de dagdienst. 

Voor de logboeken zal administratieve ondersteuning gezocht 
worden. 

Verbetering toegankelijkheid buitenring/binnenring. 
Info uit telefoongesprek 15.00 uier meegedeeld. 

MLRT belt over vervanging RIT-ans. In overleg met hoofd AC worden 
afspraken gemaakt. 

RCC maakt met afdeling voorlichting om alle informatie over asbest om te 
zetten in een.duidelijke memo ten aanzien van voorzieningen aangaande 
asbest in Enschede. 

Hoofd JGZ/wnd RGF doet mededeling over afspraken 
schotenikinderopvang enz. Info wordt doorgegeven aan GRS/BT. 

Medewerkers GGD ontvangen een bericht zich stand-by te houden. 

Een huisarts deelt de.huisartsen mee dat de Tromplaan voorlopig 
operationeel wordt. 

Procedure aanwezigheid geneeskundige staf nacht en de volgende dag 
besproken. Op 15 mei: Zaustat dicht vanaf 23.00 uur, op 16 mei vanaf 
20.00 uur. OvDG is 's nachts hoogste aanspreekpunt geneeskundigen 
overlegt desgewenst telefonisch met de MLRT. 

Telefonisch bericht: Info lijnen GGD (Almelo) blijven open tot 22.00 uur, 
daarna wordt doorgeschakeld naar Enschede. Voor de bezetting is een 
rooster gemaakt. 
Hoofd AC vraagt. AC om te bellen i.v.m. lijkschouw RIT 

15 mei 16.25 LCI 979 1 1244 

1.1 

1.1 

GHOR / 
nazorg 

GHOR / 
GGD 
GHOR / 
huisartsen- 
zorg 

GHOR 

15 mei 

15 mei 

16.45 

/7.00 

Hengelo 

Enschede 

Hoofd JGZ; 
Lid AC-GGD 
GRS/BT 

Lid AC-GGD 

Huisarts Enschede; 
Lid AC-GGD 

MLRT 
OVDG 
CGV's 

LCI 97911244 

LCI 97911244 

1.1 15 mei /Z30 Zaustat LCI 1185 

1..1 15 mei 1Z310 Almelo GHOR LCI 97911244 Lid AC-GGD 
Hoofd AC-GGD 

1.1 15 mei 18.03 Hengelo 
Westermaat 
CTPI 

GHOR 

CTPI 

Medisch leider raadt af om 8 busjes met bewoners gebied binnenring te 
laten betreden. Afspraak: acties uitsluitend na overleg met RCC. 

MLRT,•  (OvDG) 

LCI 980 

LCI 1185 ln verband met asbestbesmetting van het terrein zijn risico's op 
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ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEDE 
Deelreconstructie duster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen - GHOR 

V,ersle 
a 

:_ Datum - 
. • 

Tijdstip _ . .Plaats : 
hand ,, 

°Organisatie . 
(eenheid) 

Besdtrjjving-gebeurteníbrl:toelichting- .-._  
t ••" • _• 

-bron !!uacfiottaiis 
;_ 

Poliriefuncrionaris; 
0 V Brandweer 

besmetting (van zowel bewoners als ook begeleidend 
politiepersoneel) reden om deze avond geen busjes met bewoners toe 
te staan, 

Namen en taken worden geregistreerd van mensen, die de volgende 
dag in het Museum reparatiewerkzaamheden moeten uitvoeren. 

MLRT informeert politie en brandweer over nachtelijke afschaling. 

GRS belt over fax profiel Z. die vanochtend verzonden is. GRS kan deze 
fax niet terugvinden. AC faxt nogmaals. 

GHOR 1 
nazorg 

CTPI 

Enschede 

CTPI 

1.1 

1.1 

15 mei 

15 mei 

18..10 

20.00 

Lid GRSBT; 
„Lid AC-GGD 

LC1 979 1 1244 

LCI 1185 

1.1 15 mei Na 20.00 telefonisch 
vanaf 
rampterrein 

GHOR 

MLRT,• (OvDG) 

Pofiriefuncrionaris; 
OVD Brandweer 

MLRT 
HSGA 

LCI 1185 

1.1 

1.1 

rampterrein 

Hengelo 

15 mei 

15 mei 

20.00 

20.00 

GHOR 

GHOR 

Brandweer deelt mee dat ROC opdracht heeft gegeven tot aanpassing van 
de binnenring. 

In CTPI besproken asbestplan blijft van kracht. Voorlichting werkt aan 
asbestbrieven. 

Bevoorrading met verbandmiddelen van' de hal is geregeld. 
AC-GGD maakt rooster voor de functie GL 
MLRT_ alleen aflos op aangeven MLRT, vanwege continuïteit in 

persoon en gevolgde scholing op medisch milieukundig gebied. 
Afspraak gemaakt met MLRT-2. 

Info pers uitsluitend via gemeente Enschede 
628 slachtoffers. waarvan 15 overleden. 

MLRT werkt lopende zaken af; neemt pieper mee naar huis. MLRT-2 is 
zo nodig achterwacht komende nacht. , 

Op een tafel in hét AC wordt eert fax gevonden van de vliegbasis met een 
overzicht van-gewonden. Deze fax is gedateerd op zaterdag 13 mei, maar 
niemand van het AC heeft deze ooit eerder gezien. Ook volgende ochtend 
wordt dit aan nieuwe AC-leden, gevraagd, maar ook die hebben de fax niet' 

eerder gezien. 

Ziekenhuizen worden gebeld voor de stand van zaken betreffende aantal 

gewonden die na 14.00 uur zijn binnengekomen en het aantal, gewonden 
dat op dit moment nog is opgenomen. Bij het-telefoontje,naar het. MST 
wordt duidelijk dat men geen gegevens heeft van Oldenzaal, hoewel in 

eerder stadium. is gezegd dat cijfers van Enschede en Oldenzaal waren. 
Lijst per fax. 

Lijsten cijfers tellingen van diverse uren gefaxt naar rampenstaf. 

Inspectie voor de Gezondheidszorg 

MLRT 
Lid AC-GGD 

Lid AC-GGD 

LCI 9791 1244 

LCI 979 1 1244 

1.1 15 mei 21.00 Hengelo GHOR Lid AC-GGD LCI 9791 1244 

Hengelo GHOR 1.1 15 mei na 21.00 
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ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEDE 
Deelreconstructie cluster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen - GHOR 

' Datum " •:. u  :;•. t' B~rijving-- heurt 
y 

ist. toelic ting ,. • • -- T (jdst 1 p rr 

uur 

21.30 

23.00 

06.30 

•Organikiatie 
(eenheid) 

GHOR 

Huisartsen- 
zorg 

GHOR 

Plaats: -, r. 

handeling 

rampterrein 

CCHP- 
Enschede 

Hengeto 

1,1 

1.1 

1.1 

15 mei 

15 mei 

16 mei 

. •%nctionaM 
' 

MLRT 

OYDG 
-Vertegenwoordiger 
van departement van 
VWS 
Lid AC-GGD 

:Bron 
z 

LCI 1185 

Dossier IGZ 

LCI 9791 1244 

1.1 16 mei 06.45 Hengelo Lid AC-GGD LCI 979 1 1244 

1 Overdracht MLRT aan OvDG 

Eerste contacten vanuit VWS met de huisartsen over de start van het 
IACen_de structurele nazorg. 

Schriftelijke overdracht 16 mei: 
Verzoek van de GRSBT voor "rondje ziekenhuizen, in de telling MST 
blijkt Oldenzaal niet meegenomen, 
Gevraagd wordt naar rooster bezetting diverse plekken. 
Overleg PSH woensdag 17 mei 11.00 uur: vertegenwoordiger van dhr. 
Kaasjager komt. 
AC informeert hoofd JGZ, die welhouder zal informeren. 
AC informeert wethouder om 14.35 uur. 

Belronde ziekenhuis wordt gedaan. 

Verzoek is-gedaan om een laptop, floppy's enz..+ administratieve 
ondersteuning voorde MLRT in het CTPI. 

AC belt telijns arts milieu met verzoek een rapport te maken "welke 
schadelijke stoffen zijn vrijgekomen" 

Cijfers tellingen worden naar rampenstaf gefaxt. 

AC faxt verzoek om rapport 'Schadelijke stoffen" naar 1` lijps arts milieu 
met kopie naar MLRT via CTPI. 

Directeur GGD belt het AC om te vragen hoe het gaat en wordt door 
hoofd AC geïnformeerd. 
GRSIBT vraagt AC om te informeren naar: folder kinderen en fouten te 
halen uit de Turkse folder. Wordt doorgegeven aan betreffende 
functionarissen. 
Contact AC met bezetters centrale nummers Almelo. 
Afgesproken wordt dat de lijnen in ieder geval bezet gaan worden door 
twee personen met aanvulling. Rooster wordt nader bekeken. 

Hoofd JGZ/wnd RGF"belt AC met stand van zaken avond 15 mei j.l.: 
Gezondheidscentrum N. en Tromptaan sluit om 20.00 uur. Almelo 
centrale nummers om 20.00 uur uit de lucht. Alle gaan op 16-5 om 08.00 

l A 

1.1 

L 1 

1.1 

1.1 

1.1 

1,1 

LID AC- 
GGD 

GHOR 

GHOR 

GHOR 

GHOR 1 
GGD 
GHOR 

GHOR 

GHOR % 
nazorg 

16 mei 

16 mei 

16 mei 

16 mei 

16 mei 

16 mei 

16 mei 

07.15 

07.25 

07.50 

08.00 

> 08.05 

08.10 

08.11 

Lid AC-GGD 
1` lijps arts milieu 

Lid AC-GGD 

Lid .AC-GGD; i` 
lijns arts milieu; 
MLRT 
Directeur GGD; 
Hoofd AC-GGD 
Lid GRSIBT; 
Lid AC-GGD 

Lid AC-GGD 

LCI 9791 1244 

LCI 979 / 1244 

LCI 9791 1244 

LCI 97.91 1244 

LCI 9791 1244 

LCI -979 1 1244 

Hengelo 

Hengelo 

Hengelo 

Hengelo 

Enschede 

Hengelo 

Enschede of 
Hengelo? 

LCI 9791 1244 Hoofd JGZlwnd 
RGF; 
Lid AC-GGD; 
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Dalut ` riP. ,'Plaats'- 
hmdeHdg 

Organisatie 
(eenheid) 

Bron Vrnctlonaris 

Coordinator Mediant 

1..1 16 mei 08.20 Enschede GHOR Wnd, RGF; Lid AC- , 
GGD; medewerker 
GGD 

LCI 9791 1244 

1.1 16 mei 08.45 Hengelo GHOR 

ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHwE 
Deelreconstructie cluster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen - GHOR 

8ëscttt••virig gebenrtenis/.foelicht%ng 
;.. 

uur weer open. Hij vraagt aan AC of er aandacht voor begeleiding 
werknemers Fire Works is. 
AC overlegt over deze vraag met coordinator Mediant. Deze meent dat 
Mediant zich moet beperken tot 2 groepen: hulpverleners 1 slachtoffers. 
Een Arbo-dienst zou eventueel de medewerkers Fire works kunnen 
ondersteunen. 

Op verzoek van de wnd RGF gaan via een medewerker GGD en de CPA 6 
mobiele telefoons naar Enschede voorde medewerkers die beschikbaar 
moeten zijn. 
HSGA deelt mee: 
GRSW communiceert alles via RCC en AC. 
Slachtoffers vliegbasis moeten structureel op tellijsten, namen vliegbasis 
zo volledig opnemen 
Overzicht patienten HA post moet uitgedraaid worden, evt. met 
ondersteuning door GGD. 
Informeren naar de.toestand van de IC mensen en van de patiënt 
opgenomen in Groningen. 
Fax met deze info om 10.30 uur naar , rampenstaf verzonden. 
Hierop zijn direct acties ondernomen door het AC. 

GL gaat met RIT mee-het terrein mee. 
Van wnd RG)" wordt vernomen dat er een fax komt met informatie van de 
gemeente Enschede en een persbericht van Mediant. Deze Fax komt om 
11.50 uur. 

Overdracht OVDG aan MLRT: verhoogde paraatheid wegens geluiden 
bleken geen overlevenden; rampenstaf besloten dat toch bewoners in 

bussen gebied in gaan; OvDG druk geweest met distributie maskers en 
overalls. 

Vraag naar info LUVO en asbest. RNM niet aanwezig. I` lijps arts 
milieu (op AC) vraagt na. 
MM  RIVM zoekt contact, naar AC-GGD verwezen 

DHV Twente zegt toe dát de lijst patiënten klaar is om 12.00 uur vandaag. 
De lijst wordt door AC-GGD gehaald. 

Melding ongeval, inzet ambulance, alleen EIIBO voldoende. 

LCI 9791 1244 HSGA; 
Lid AC-GGD 

1.1 

1..1 
16 mei 
16 mei 

Rampterrein 
Enschede 

09.00 
09.05 

GHOR - 

GHOR 1 
nazorg 

GHOR 

LCI 1185 
LCI 9791 1244 

GL 
Wnd RGF 

1.1 '16 mei 09.15 Rampterrein OVDG 
MLRT 

LCI 1185 

1.1 16 mei 10.00 Telefonisch milieu LCI 1185 

1.1 16 mei - 10.00 Enschede GHOR 

MLRT 
1` lijns arts milieu 
MMK RIVM 

Lid AC-GGD 
Medewerker DHV 
Twente 
Centralist Zaustat 

LCI 979 1 1244 

1.1 16 mei 10.05 Rampterrein AAD-OOST LCI 1185 
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ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEDE 
Deelreconstructie cluster 6 

Geneeskundige hulpverleningskenen - GHOR 

Beschr(jvin$ gebettrtettlsl.toellchhng . Datum Tijdstip , : _. Plaats . 
.bandetlég 

Enschede 

Organisatie 
Aeinheid)>`• 

GHOR 1 
nazorg 

.13tron 

1.1 16 mei 10.15 

I+•unctionarÍs ` 

Ambulanceteam 

Lid AC-GGD LCI 979 1 1244 

1.1 16 mei 10.30 Enschede GHOR 1` lijns arts milieu; 
Lid AC-GGD 

LCI 979 1 1244 

GHOR 1 
nazorg 

CTPI 

1.1 

1.1  

16 mei 

16 mei 

10.55 

11.00 

? 

CTPI 

Verzoek van een basisschool voor een ouderbijeenkomst door de GGD 

georganiseerd om ouders te informeren over omgaan met vragen van 
kinderen maar ook voor henzelf. Vraag is of er een gecombineerde 

bijeenkomst georganiseerd kan worden. Verwachting dat dit door meer 
scholen gevraagd zal worden 
10.45: AC geeft de vraag door aan medewerker Riagg, deze neemt 
contact op met de beller. 

1` lijns arts milieu belt over de opdracht gevaarlijke stoffen. RIVM geeft 
niet alles in verband met nog lopende analyses. Brandweermetingen 
leveren op dit moment nog geen helderheid. Geen gevaarlijk beeld. Rest 

volgt z.s.m. Rapport komt per fax naar AC. 

Medewerker kindertelefoon geeft nummer op voor teletekst RTV Oost. 
Bericht doorgegeven aan de afdeling voorlichting Enschede. 

Binnenring blijft werkterrein CTPI. daarbinnen blijft asbestprotocol van 
kracht. RIT stopt om 20.00 uur en is bezig op 2 slachtofferplaatsen. 
Bewoners in het gebied mogen de bussen niet uit. Het verwachte onweer 
kan tot heftige emoties leiden. Vanwege de verwachte regen voorraad 

maskers en overalls in container bij VC-brandweer, distributie via Zaustat. 
Arbeidsinspectie (Al) aanwezig rond het CTPI, vraag naar duidelijkheid 
rol Al. 

Waarnemend directeur GGDIRGF verzoekt de op 15 mei in dienst 

getreden directeur GGD om taken inzake op te zetten ] AC over te nemen. 

Lwer zijn daarbij taken gekomen Inzake het gezondheidszorgonderzoek. 

GL vraagt bij MLRT aandacht voor instructies verversen maskers en voor 
nathouden puin. 

Uit de briefing RCC: 

Op twee plekken wordt met beschermende kleding naar slachtoffers 
gezocht. 

Er zijn deskundigen naar de regio gekomen om de procedures rond 
het opruimen en afvoeren van puin te bewaken. 

Er is behoefte in Enschede aan een centraal coördinatiepunt i.v.m. 
eenduidigheid. Coordinatie zou moeten binnen GRS. 
Na contact met RIVM is arts GGD bezig met beschrijving van de 

LCI 9791 1244 Medewerker 
kindertelefoon 

LCI 1185 MLRT;  (OvDG) 
Poliriefuncrionaris; 
0 V Brandweer 

1.1 16 mei 11.00 GGD Enschede 1 
Almelo 

Rampterrein 

Hengelo 

Westermaat 

LCI al RGF Twente; 

Directeur GGD 
Twente 

GL 
MLRT 

11.00- 

11.50 

11.45 

1.1 

1.1 

16 mei 

16 mei 

GHOR 

GHOR 

LCI 1185 

LCI 980 

Inspectie voor de Gezondheidszorg B lad 37 van 67 

Versie 
- 



1 november 2000, versie 1.2 

ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHiwE 
Deelreconstructie cluster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen - GHOR 

Datum Jdstip $laats _ _. 
hdndelibi= 

tgttnlsotie 

(~held) 
, - & hti•vmg gebenrtenls! toelis hing . Ftu ctidnqris =-- 

1.1 16 mei 11.50 GHOR HSGA 
MLRT 

LCI 1185 

1.1 16 mei Rampterrein LCI 1185 Brandweerfunetionar 
is; 
MLRT 

HSGA; 
Lid AC-GGD 

HSGA 

beschikbare gegevens. Plan van aanpak wordt in opdracht GRS 
gemaakt. 
Voorlichtingrinformatie hulpverleners met risico's en gevaren met 
terugweerkende kracht verdient aandacht. GRS zorgt dat vandaag 
plan van aanpak er ligt. 

Telefonische informatie van de HSGA: 
inrichten m̀ilieukamer' bij de gemeente Enschede, die direct onder 
BT is gebracht en waarin MMK van het RIVM zitting heeft. evenals 
de l` lijns arts milieu van de GGD. 
ROC bouwt vanmiddag af naar OT, dat naar Ereschede zal verhuizen, 
Asbest is op alle niveaus punt van aandacht. Taak voor de 
milieukamer. 
AC zeer druk en krijgt waarschijnlijk extra ondersteuning. 

Brandweer geeft aan blijven Zaustat te wensen i.v.m. distributie 
persoonlijke, beschermingsmaatregelen en zichtbare zorg voor de 
hulpverleners. 

HSGA geeft aan dat er een verschil is in de telling vliegbasis. AC zoekt 
dit verschil uit. 

HSGA kondigt verhuizing AC naar Almelo aan. 

AC-GGD regelt de verhuizing naar Almelo. AC wordt ingericht in kamer 
123124. Informatienummer in de artsenkamer. 

Verrichtingen 1` lijn arts milieu: 
Op verzoek AC-GGD informatie verzameld voor quicksean en deze 
gemaakt. 
Deel gaan uitmaken van coördinatiepunt gevaarlijke stoffen bij 
Bouw & Milieudienst te Enschede. 
Voorlichtingsbrieven: hulpverleners, bewoners inzake blootstelling, 
terugkerende bewoners. 

Gezondheidsvragen beantwoord. 
Ondersteuning in persoon MMK Gelderland en MMK RIVM. 

Mededeling HSGA dat milieukunde verhuist naar Enschede met 
ondersteuning van het RIVM. Hij stelt l` lijns arts milieu op de hoogte. 

11.50- 
13.00 

11.25 

11.50 

12.00 

dag 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

16 mei 

16 mei 
16 mei 

16 mei 

GHOR 

GHOR 
GHOR 

GHOR 1 
milieu 

Hengelo 

Hengelo 

Hengelo 

Almelo 1 
Hengelo 1 
Enschede 

LCI 9791 1244 

LCI 979 1 1244 

LCI 9791 1244 

LCI 985 l` lijns arts milieu 

1.1 16 mei 12.05 Hengelo GHOR HSGA; 
Lid AC-GGD; 
l` lijns arts milieu 
MLRT 

LCI 979 1 1244 

rampterrein GHOR LCI 1185 Overdag Zaustat open met 2 centralisten, OvDG, MLRT en 5 ambu's. 
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Yetsft Datara T dstlpr Plaetts " . 
handeling 

Orgatti:! tie 
(eenheid) 

Bron. "nctwnaris 

OVDG 

1.1 16 mei 13.00 Hengelo 
Westermaat 

GHOR LCI 980 

1.1 16 mei 13.00 Hengelo GHOR 1 
informatie- 
nummers 

Lid AC-GGD, LCI 979 1 1244 

1.1 16 mei Overdag Enschede Centrum 
apotheek 

•CTPI 

ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEDE 
Deelreconstructie cluster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen -"GHOR 

,, c Bc r•"ving $e eurtenisl 6àelielti#ing > 

Vanaf 20-21 uur afschalen naar 1 centralist, 2 ambu's en OvDG. Dan 
MLRT oproepbaar. 
Uitwisseling van de om 11.50 ontvangen info van de HSGA. 
Personeel van dierenambulances (om dieren op te halen) moeten 
beschermingsmateriaal dragen. 
Er komt één aanspreekpunt/coördinatie-team voor alle gevaarlijke stoffen 
met medewerker TNO, milieudienst Enschede, gemeentelijk ambtenaar en 
vanuit de GGD arts l' lijn milieu en MMK. Medewerker TNO als 
contactpersoon. 

AC bezig met fax naar de GRS/BT i.v.m. persbericht informatienummers 
gezondheidsvragen ramp Enschede. Rond de avond wordt geconcludeerd 
dat infonummers alleen Enschedese nummers moeten zijn. Informatie 
over gezondheidsvragen zal naar centrale informatienummers GGD 
worden doorgestuurd. 

Apotheek krijgt uiteindelijk contact met de rampenorganisatie. Lijst met 
namen van_geregistreerden vanuit apotheek beschikbaar gesteld. Verzoek 

vanuit centrumapotheek naar alle apotheken in rampgebied om dat 
eveneens te doen. 

ROC akkoord met adequaatheid van bescherming door P3-masker. 
RIT heeft slachtoffers gevonden 
Logistiek eiland van RIT verhuist naar Grolsch 
Politie is bezig met plan van aanpak voor redding van goederen. 
MLRT vraagt aandacht voor asbestprotocol. 

MLRT informeert over afschaling geneeskundig voor vanaf 20-21 uur 
Politie neemt zaken dierenambulances over. 

1` lijns arts milieu gaat met MMK RIVM en MMK Gelderland naar 

milieukamer bij gemeente Enschede. l` lijns arts milieu houdt contact met 
ROC en met MLRT 

Er bellen mensen die woonruimte aanbieden, worden doorverwezen naar 
de Diekmanhal. 

HSGA: er zijn nog steeds problemen met de telling vliegbasis. AC zoekt 
dit uit. 

Aanbod RTV/Oost. heeft gehoord dat er een tekort zou zijn aan 
jeugdhulpverleners. Wil dit opnemen op teletèkst. AC sluit dit kort met 

Apotheker Dossier IGZ 

1.1 16 mei 14.00 CTPI LCI 1185 MLRT: (OvDG) 
Poliriefrmeriouaris: 
OVD Brandweer 

1.1 16 mei 14.00 - telefonisch 
vanaf 

rampterrein 

Onbekende 
locaties 

Hengelo 

Hengelo 

LCI 1185 GHOR/Milie 
u 

GHOR 

GHOR 

GHOR 

l' lijns arts milieu 

MLRT 

Lid AC-GGD 

HSGA; 

Lid AC-GGD 

1.1 

1.1 

1.1 

16 mei 

16 mei 

16 mei 

14.00 

14.01 

14.20 

LCI 9791 1244 

LCI 9791 1244 

LCI 9791 1244 
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Datum Tijdsfip 
_ 

14.40 

Ptarats . 
-handding 

Hengelo 

Funoonaris Organisatie 
t« íhelti - 

GHOR 

•w _ Bron 

1.1 16 mei Hoofd AC-GGD; 
medewerker Mediant 

LCI 9791 1244 

1.1 16 mei 15.00 Hengelo GHOR LCI 979 1 1244 HSGA; Lid AC- 
GGD; 
1°fijns arts milieu 

GL 
MLRT 

Lid AC-GGD 

1.1 

1.1 

16 mei 

16 mei 

rampterrein 

_ 
Enschede 

15.30 

15.30 

GHOR 

GHOR 1 
huisartsen 

GHOR 

LCI 1185 

LCI 97911244 

1.1 16 mei 15.55 Enschede 

ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHt;UE 
Deelreconstructie cluster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen - GHOR 

Re cheijving •ebetartenislloeJichtitig• 

hoofd JGZ. Na uitzoeken blijkt er geen tekort te zijn. 
Briefing Hoof AC-GGD: Roosteren vervolgtraject AC worden gesproken 
en voorgelegd. 
Mediant heeft teruggebeld over vraag omtrent de bijeenkomst op de 
Noordlinde. 

IISGA belt voor direct contact met V lijns arts milieu, die ook bij de 
gemeente Enschede onvindbaar blijkt; of niet te storen. Daar wordt bericht 
achtergelaten. 

Melding door de GL: totaal aantal, dodelijke-slachtoffers is 16 

Medewerker AC belt dat ze klaar is met de lijst bij de DHV. Lijst is om 
15.30 uur gefaxt. (N.B.: bij de brandweer duurt het binnenkomen van 
faxen erg lang). 

1̀  fijns arts milieu meldt zich is te bereiken bij de dienst bouw- en milieu 
geeft telefoonnummer door. AC biedt haar een mobiele telefoon aan, welk 
aanbod zij op dat moment afwijst_ 
Fax met tellingen naar rampenstaf. 

Ontmanteling RCC te Hengelo. HSGA gaat naai Enschede. 

AC-GGD verhuist naar GGD-gebouw Almelo. 
HSGA bereikbaar via OT te Enschede 

Aankondiging fax met meetuitslagen R1VM over LUVO en stof, niet over 
asbest. Milieuteam bezig met brief voor terugkerende bewoners en met 
brief voorfiulpverleners. 

Brandweer houdt extra nat i.v.m. de wind. 

GGD verzorgt aanleg en onderhoud van voorraad beschermende. 
kleding. Daarvoor komt een tentbij de binnenring met verkleedruimte. 
Bij de binnenring-zal gecontroleerd gaan worden of beschermende 
kleding gedragen wordt. 
Mededeling MLRT over vondst slachtoffer 
mededeling MLRT over komende asbestbrieven 

Directeur GGD: GRS/BT is niet tevreden met de tellingen, men wil 
..zuivere" cijfers. Lijsten worden nagekeken op dubbeltellingen. 

LCI 979 1 1244 1̀  lijns arts milieu; 
Lid AC-GGD 

Lid AC-GGD 1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

16 mei 

16.mei 

16 mei 

16 mei 

Hengelo 

Hengelo 
Westermaat 

telefonisch 
vanaf AC-GGD 

Enschede 

GHOR 

GHOR 

GHOR 

Milieu 

M 9791 1244 

LCI 990 

LCI 1185 

LCI 1185 

16.00 

16.19 

16.50 

16.50- 
17.00 

17.00 1.1 16 mei CTPI CTPI 

Ud.AC-GGD 
MLRT 

1` Cijns arts milieu 
MLRT 

MLRT.•  (OvDG) 
Politiejuncrionaris: 
OVD Brandveer 

LCI 1185 

-1.1 16 mei 17:00 Enschede GHOR GRSBT 
Lid AC-GGD 

LCI 979 1 1244 
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Versies',. -Datum 
. - '•_.. 

Tjjdstlp . _ Plaai 
. -wa, ` ; .::: banden g 

QrganLsatle 

-". eenhetdj, 

GHOR 1.1 16 mei Almelo 

Functionaris 

Lid AC-GGD 

Bton 

LCI 979 1 1244 Vanaf 
17.00 

/7.00 - 
17.45 

17.45 

1.1 

1.1  

16 mei 

16 mei 

ramptetrein 

rampterrein Milieu 

LCI 1185 

LCI 1185 

1.1 

1.1 

16 mei 

16 mei 

MLRT 

Medewerker Al 

MLRT 
Milieuteam 

l` lijn arts milieu 

V lijns arts milieu 
MLRT 

18.56 

19.15 

GHOR 

Milieu 

Almelo 

telefonisch 

LCI 979 11244 

LCI 1185 

ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEDE 

Deelreconstructie cluster 6 
Geneeskundige hulpverleningskelen - GHOR 

r Beschr jvá,nggebeurCenist~lchting 
: 1 

Stan ÀC-GGD in Almelo. 

AC-GGD Hengelo begint op te, ruimen en verlaat om 19.00 uur het pand, 
aan de Demmersweg. 

MLRT ontvangt fax l` lijns arts milieu: conclusie uit onderzoek LUVO 
van RIVM: geen gezotidheidsbedreigende situatie. 

Al informeert MLRT over schouwen op asbest door Al voordat een 
gebied wordt vrijgegeven. MLRT neemt vervolgens met milieuteam 

contact op: informatie klopt, daarnaast,doet bouwdienst de bouwkundige 
schouw. 

Faxvan V lijns arts milieu aan AC betreffende resultaten onderzoek 
luchtverontreiniging 

1` lijns arts milieu informeert over rol van het 'eoordinatiepunl gevaarlijke 
stoffen ': coordinatie metingen, coordinatie maatregelen, coordinatie 
diverse diensten, in kaan brengen'van de blootstellingen. 

Bijeenkomst milieuteam (door RCC georganiseerd) heeft eensluidend 

advies van brandweer, Arbeidsinspectie. Bouw & Milieudienst, politie en 
GGD tot gevolg inzake asbest. 
Milieuteanr.dinsdagavond 16 mei opgeheven zonder vervolgafspraken. 

Van bespreking milieuteam is geen verslag. - 

In het overleg is door de MMK's o.a. gesproken over de noodzaak 
van metingen bij een steekproef van personen uit de binnenring 
(blootstelling zware metalen). Onduidelijk is waarom met dit advies 
niets is gedaan. 
Waarom met tijdens het overleg opgestelde voorlichtingsbrief niets is 
gedaan is niet duidelijk. 

MM K's hebben zich gericht op bevolkingsadvies asbest en zware 
metalen. 

Alleen de voorzitterr rapporteerde aan de GRS. 

MMK's hebben onduidelijkheid ervaren over taakopdracht en 

onduidelijke'status van het milieuteam 
Reden van opheffen vanher team was eveneens onduidelijk. 
Daarnaast is de MMK-expertise niet voldoende als inhoudelijke 

deskundigheid ingezet_ De komst van vele VWS-ers, die uitvoerende raken,, 

t.1 16 met avond Enschede GRS/BT LCI al 

1.1 16 mei Avond Enschede GHOR 
LCI an 

LCI ar 

1.1 16 mei Avond en 

opvolgend 
e dagen 

Enschede GHOR MMK's LCI ar 
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Datum Tijdstip , Plaats 
-Oe 

Orpnisaüe Functionaris bron , 

IA 16 mei 19.30 CTP1 CTP1 Lei 1185 MRT; (OvDG) 
Politiefunctionaris; 
OVD Brandweer 

1°.lijns arts milieu 
MLRT 

telefonisch 

? 

Milieu 

? 

1.1 

1.1 

16 mei 

16 mei 

20.15 

20.40 

LCI 1185 

LCI 1185 

ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCIiItrUE 
Deelreconstructie cluster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen - GHOR 

3eschrljjving gebeurtenis/ toelichting r 
- _ 

aan hen delegeerden heeft daaraan geen goed gedaan. 
Ten aanzien van het gezondheidonderzoek is evenmin van de GGD-
MMK-expertise gebruik gemaakt. 
Informatie uit de metingen kwam niet direct bij de MMK's terecht, renvijl 
zij adviezen reu aanzien ian volksgezondlteidsrisicd's moeten geven. Al 
geeft adviezen over xerkgerelareerde risico's. 
Brandweer checkt bij BT of de binnenring (grens voor maatregelen) 
gehandhaafd moet blijven. 
GGD blijft bevoorrading beschermingsmiddelen diten,.brandweer neemt 
uitgifte over. 

l` lijn.[ arts milieu geeft aan dat brief bewoners volgende dag verspreid 
wordt. Brief hulpverleners is nog steeds in discussie. 

BT maakt plan van aanpak op basis van de meet- en testresultaten. 
Verkleining binnenring moet afgedekt zijn door BT. 
Voor nieuwe bemonstering binnenring (i.v.m. verwaaiing asbesthoudend 
stof) wordt plan van aanpak gemaakt 

MLRT draagt over aan OvDG 

AC doet rondje ziekenhuizen. 

Directeur GGD vraagt namens GRS/BT het volgende lijstje "tellingen', 
cijfers om 08.00 uur te faxen. 

Vraag hoe lang het "ovérige" personeel nog stand-by moet. zijn wordt 
doorgestuurd naar GRSIBT. 
GL gebeld dat ze paraat moet zijn- 

Fax aan directeur GGD in GRS/BT met toelichting patiënten. 

Afspraken: MST en SNIT zullen in de loop van de ochtend lijsten faxen 
met gegevens aantal behandelde en opgenomen patiënten, zo mogelijk 
(alleen SMT) met letsel. MST beschikt ook over gegevens van de andere 
ziekenhuizen. SMT merkt op dat alhoewel 23 patiënten geregistreerd 
staan maar er ver boven de 100 geweest zijn, die in de drukte niet 
geregistreerd zijn. 

AC belt met RIAGG: alle aangeboden diensten op PSH-gebied doorfaxen 
naar het RIAGG. AC belt de betrokkenen, geeft door dat hun gegevens 
doorgegeven zijn en er zonodig contact met hen opgenomen wordt. 

1.1 

1.1 
1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1  

16 mei 

17.mei 
17 mei 

17 met 

17 mei 

17 mei 

17 mei 

21.30 

07.00 

0245 

08.20 

08.30 

08.35 

08.40 

GHOR 

GHOR 
GHOR 

GHOR 

GHOR 
GHOR 

GHOR 

rampterrein 

Almelo 

Enschede 

? 

Almelo 

Almelo 

Almelo 
Enschede 
Hengelo 

MLRT 
OvDG 

Lid AC-GGD 

Directeur GGD 

Lid AC-GGD 

Lid AC-GGD; GL 
Lid AC-GGD 

Lid AC-GGD 

LCI 1185 

LCI 979 1 1244 

LCI 979 11244 

LCI 97911244 

LCI 9791 1244 
LCI 979 1 1244 

LCI 9791 1244 

1.1 17 mei 08.45 Almelo GHOR 1 
nazorg 

Lid AC-GGD; 
medewerker RIAGG 

LCI 9791 1244 

Inspectie voor de Gezondheidszorg BIad.42 van 67 

Versie 



1 november 2000, versie 1.2 

ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEDE 
Deelreconstructie cluster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen - GHOR 

• ;$escli•ving4ebeuc't•»isl toelkhtlïtg .Dataml r r~p „, Fleste , •- 
' handeling~ 

Versie 

1.1 

•. •  •• Funedotat• 

17 mei 

O•an"tie 
t(éënheld• 

GH.OR 1 
huisartsen- 
zorg 

CTPI 

08.55 ,Enschede 

• Bron 

LCI 979 11244, 

1'.1 '17 mei 09.00 CTPI 

GGD locatie Tromplaan (in gebruik als overloop) sluit om 1.2.00 uur 
i.v.m. massavaccinaties. Aan HA doorgegeven dat overloop naar 

Gezondheidscentrum Noord verplaatst wordt. 

Vermelding vrijgifte vak 1.11 m.u.v. flat 

Grens binnenring voorlopig aangehouden 
nieuwe asbestknart (nieuwe binnenring) komt vandaag 
Op verdere afschaling ambu's 's nachts wordt later teruggekomen 
RIT verzoekt om lijst van kelders in het gebied. 

Overleg geneeskundig over verdere afschaling ̀ s avonds en 's nachts. 

Lid AC-GGD; 
Huisarts 

MIRT; (OvDG) 
Politiefunctionaris: 
0 V Brandweer 

LCI 1185 

1.1 17 mei Zaustat GHOR 09.00- 
11.15 

09.00 

LCI 1185 

1.1 17 mei Enschede GHOR Hoofd JGZ informeert AC over bijeenkomst van 12.30 uur, AC stelt 
betreffende GGD•medewerkers op de hoogte. 

LCI 979 1124+1 

1.1 

MLR7' 
OvDG 
Centralist Zaustat 

Hoofd JG4 lid AC- 

GGD; 1` lijnarts 
milieu; GGD-
medewerkers 

HSGA; 

Lid AC-GGD 

Lid AC-GGD 

17 mei 09.15 Hengelo GHOR 1 
nazorg 

GHOR 1 
nazorg 

LCI 979 1 1244 

l.. t 17 mei 09.35 Almelo LCI 9791 1244 

1.1 '17 mei 09.45 GHOR 1 
nazorg 

HSGA belt: Met spoed dient locatie ingericht te worden voor PSH in 
overleg met coordinator Mediant. Locatie zou nog warden doorgegeven, 
echter niets teruggehoord. 

AC belt Arbo-dienst i.v.m. genoemde in overdracht. Deze is van mening 
dat.opvang personeel door organisatie opgezet moet worden. Over deze 
zaak is een fax uitgegaan naar de GRSIBT 

Medewerker GGD belt over contact met een school, die zelf een opzet 
voor nazorg heeft gemaakt en vervolgens ondersteuning eist_ Eis 

ingewilligd, vanuit Mediant zal deelgenomen worden. Vertegenwoordiger 
GGD is nog onbekend: 

Medewerker brandweer informeert of lotusmensen voor oefening van 1715 

afgezegd zijn. AC zoekt dit uit: niet gebeurd, coordinator oefening zal 
afzeggen, bericht.aan brandweer doorgegeven. 

I•ISGA vraagt naar bericht, asbest hulpverleners. AC beschikt niet over het 
origineel, is in Enschede gemaakt. 
(In logboek is aangegeven dat hierover vanaf kei begin grote 
onduidelijkheid is geweest) 

Centrum Apotheek belt: beschikt over een .lijst met namen van personen, 

Medewerker GGD 

_ 

Hengelo 

LCI 979 / 1244 

11.1 17 mei 10.00 GHOR LCI 9791 1244 Brandweerfunctionar 

is; 
Lid AC-GGD; 
coordinator oefening 

1.1 17 mei 10.15 Hengelo GHOR LCI 979 1 1244 HSGA; 
Lid AC-GGD 

1.1 - 17mei 10.30 Enschede GHOR Apotheek; LCI 9791 1244 
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ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEDE 
Deelreconstructie,cluster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen - GHOR 

Veie , 
- . 
=datum = 

- - 
' _ Tijdst[pm 

= 
.1= =Plaats •• 
handeling 

Or ~" tie : 
(eenbëíd) 

-. , - Bwhrijving geb nenW ttdiahtiit 
- • 

Bron 

1.1 17.mel 10.50 Enschede? LCI 979 11244 GHOR 1 
nazorg 

GHOR 1 
huisartszorg 
GHOR 

GHOR 1 
nazorg 

GHOR 1 
nazorg 

CTPI 

Enschede 

telefonisch 

Hengelo 

Enschede 

CTPI 

1.1 

1.1 

1.1 

1 J 

1.1 

17 mei 

17 mei 

17 mei 

17 mei 

17 mei 

11.10 

11.15 

11.25 

11.25 

11.30 

Functionárís - 

Lid AC-GGD 

Medewerker GGD 

Lid AC-GGD 

HSGA 
MLRT 
HSGA; 
Lid AC-GGD 

Politica VVD; 
Lid AC-GGD 

MLRT; (OvDG) 
Polirlefiutcrionaris; 
OVD Brandveer 

LCI 9791 1244 

LCI 1185 

LCI 979 1 1244 

LCI 9791 1244 

LCI 1185 

die medicijnen hebben gehaaid. Zal collega-apotheken vragen ook een 
lijst te faxen. 

Medewerker GGD in overleg met Mediant: verzorgt brochures alle 
scholen in Enschede, JGZ verpleegkundigen nemen contact op met 
dezelfde scholen met melding: ondersteuning kan. 
Medewerkster Gezondheidscentrum Noord: druk wordt groter, is op de 
hoogte van de sluiting Tromplaan om 12.00 uur. 
945 slachtoffers, waarvan nog 36 in ziekenhuis, 5 op IC. 16 dodelijke 
slachtoffers. 
HSGA vraagt of EHBO- en Rode Kruis medewerkers benaderd zijn voor 
nazorg. AC zoekt dit uit. Antwoord per fax om 18.00 uur. 

AC wordt gebeld door een Turkse politica van de VVD, die privé was 
benaderd door een boze Turkse man, die zijn familie niet kan vinden4 
doorverwezen Mediant. 

Nieuwe tekening gebied. wordt uitgedeeld. 
Grolschterrein beschikbaar als 2` stortplaats. 
binnenring = asbestgebied 4 protocol van toepassing 
Ontsmettingsptaats gaat van Deurningerstraatnaar de Roomweg. 
MLRT deelt stand van zaken slachtoffers mee. 

• Voorstel verdere afschaling geneeskundig. 
Politie deelt mee dat hulpverleners met busjes gebied in kunnen, pers 
echter pas na vrijgifte gebied. 
Vermelding vondst lichaamsdelen. 
Voorstel CTPI in stand te houden tot einde werkzaamheden RIT. 

DHV meldt huisartsen voor te zullen stellen alle-patientenbestanden naar 
de registratie van de gemeente Enschede te brengen. AC sluit dit kort met 
GRS: is akkoord. 
Fax rampenstaf, cijfers tellingen. 
Verrichtingen 1` lijps arts milieu: 

Multidisciplinair overleg over JAC en over asbestinformatlepunt. 
Gezondheidsvragen beantwoord. 

Gezondheidscentrum Noord: Belasting is groot- Verzoekt tevens dat 
betrokkenen beelden van het getroffen gebied (ring 1) te zien krijgen. AC 
_ geeft dit door aan GRSBT. 

L I 17 mei 11.30 Enschede GHOR LCI 9791 1244 

L 1 
1.1 

1.1 

17 mei 
17 mei 

17 mei 

Medewerker DHV; 
Lid AC-GGD 

Lid AC-GGD 
1` lijns arts milieu 

Lid AC-GGD 

11.35 
dag 

12.10 

GHOR 
GHOR 1 
milieu 

GHOR 

Almelo 
Enschede 

Enschede 

LCI 9791.1244 
LCI 985 

LCI 9791 1244 
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ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEDE 
Deelreconstructie cluster b 

Geneeskundige hulpverleningsketen - GHOR 

Versie: :,Datum.:= Tijdstlp - - ;. 
_ 

Bes¢htijvfngebeulctenisl"toelichting = , 
- - •• •` 

Orgtrnlsatie 
(eètthe}dj 

GHOR 

GHOR 

itae6onat S3roa Pltuic M. 
handeling 

telefonisch 

Enschede 

1.1 

1.1 

17 mei 

17 mei 

12.15 

12.30 

HSGA LCI 1185 
MLRT 

1.1 

1.1 

17 mei 

17 mei 

12.40 

12.45 

GHOR 

GHOR 

LCI 979 1 1244 HSGA: 
Lid AC-GGD; 
centralist 
AAD-Oost 

LCI 979 1 1244 MMK; 
Lid AC-GGD 

LCI 979 11244 HSGA; 
Lid AC-GGD 

? 

Enschede 

Nog geen volledige duidelijkheid over aantal vermisten. 

HSGA vraagt welke.ambulances van elders zijn ingezet vanaf "incident 
over". AC vraagt na bij AAD-Oost, lijsten komen per fax naar AC. Deze 
mensen moeten het voorlichtingsverhaal asbest ontvangen. Lijst eerst 
bekijken met HSGA. 
MMK Gelderland belt voor l` lijns arts milieu. Privé nummer wordt door 
AC doorgegeven. 

HSGA uit OT belt over de vraag van Gezondheidscentrum Noord: 
afdeling communicatie maakt een band met beelden van rampterrein. 
Deze band zal eerst naar Gezondheidscentrum Noord worden gebracht en 
vervolgens in de loop van de week uitgezonden worden op RTV Oost. AC 
geeft dit door. 

MLRT belt door over voortzetting van administratieve ondersteuning. 

Brandweer Enschede verzoekt om direct contact met HSGA, HSGA krijgt 
mobiele nummer door. 

MLRT verzoekt om aflossing, wordt vervolgens aan AC-GGD 
doorgegeven. _ 
Afstemming MLRT met AC: 15.30 uur aflos van GL en van MLRT. 

Voorstel voortzetting AC-GGD: 
18-5: 07.30 - 19.30 (cvt. 18.30) 
19-5: 07.30 - 19.30 (evt. 18.30) 
19-5: middag bijeenkomst (geregeld door directeur) + eventuele 
debriefing. 
Over het weekend is nog niets bekend. 
GRSBT stelt voor om voor iedereen, zo mogelijk, een vrije dag in te 
lassen. 

Hoofd AC regelt extra ondersteuning AC (in verband met lijsten, 
verwondingen). 

Apotheek 't Centrum belt: de door hen aangeleverde lijst zou wellicht een 
aantal onjuiste geboortedata kunnen bevatten. 
Medewerker naschoolse opvang Groningen belt: heeft inzameling van 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

17 mei 

17 mei 

17 mei 

17 mei 

17 mei 

Enschede 

Enschede 

telefonisch 

Enschede 

Almelo 

13.00 

13.45 

13.55 

14.00 

14.20 

GHOR 

GHOR 

GHOR 

GHOR 

GHOR 

MLRT 
Lid AC-GGD 

Braridweerfunetioanr 
is; HSGA 

MLRT 
MLRT-2 
MLRT; 
Lid AC-GGD 

Lid AC-GGD 

LCI 9791 1244 

LC1 979 1 1244 

LCI 1185 

LCI 979 1 1244 

LC1 979 11244 

1.1 

1.1 

1.1 

17 mei 

17 mei 

17 mei 

14.30 

14.35 

14.40 

GHOR 

GHOR 

GHOR 

Almelo 

Enschede 

Groningen 

Hoofd AC-GGD 

Apotheek; 
Lid AC-GGD 

Lid AC-GGD 

LCI 9791 1244 

LCI 97911244 

LCI 979 11244 
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Versie . Datum Tijdstip ". . Plaats . " 
-handëUng •:. 

- Orgadisatie_ 
(eenli d): 

Bron Runcdonoris 
• : 

.17 mei 14.58 1.1 

1.1 

Enschede 

CTPI 

GHOR 

CTPI 17 mei. 15.00 

LCI 9791 1244 

LCI 1185 

ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCREDE 
Deelreconstructie cluster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen - GHOR 

Be.4chrijving gebeurtmW toelichting. 
; • 

kinderen voor kinderen georganiseerd. 
AC regelt een rekening GGD waarop het geld geparkeerd gaat worden 
voor de afdeling JGZ. 

Rampenstaf: Fiat overbericht aan hulpverleners over gevaarlijke stoffen. 

Vrijgifte vakken lila en IV. 
Met Grolsch worden afspraken gemaakt. 
Eenincident met een mogelijke ontploffing in het buitengebied wordt 
nagevraagd. 
Gemeentelijke rampenstaf vanaf 22.04 uur: 2 personen bereikbaar 
Asbestgebied kleiner, maar oude nsbestlijn blijft gehandhaafd. 
MLRT geeft aan het niet eens te zijn met een advies, dat de OvDG in 
eerder overleg ochtend heeft gegeven ten aanzien van mogelijkheid 
werken zonder bescherming bijregen: protocol onverkort van kracht. 

Turkse medewerker GGD Rotterdam biedt zijn hulp aan, is psycholoog en- 
heeft ervaring met opvang slachtoffers aardbeving Turkije.. Gegevens per 
fax naar RIAGG. 

AC is gedurende 90 minuten druk met het uitzoeken van de gegevens 
m.b.t. de opvang van de medewerkers van SE Fireworks. 

Huisarts belt met het verzoek de DHV te houden aan de afspraak omtrent 
de patiëntengegevens. Maximale openheid naar de burgers is prima. 

Lid GRSBT 
Lid AC-GGD 
`MLRT,• (OvDG) 
Polki•farcrionaris; 
0 V Braadweer 

1.1 17 mei 15.15 Rotterdam Lid AC-GGD LCI 97911244 

Lid AC-GGD 

Huisarts; 
Lid AC-GGD 

Almelo 

Enschede 

CTPI 

Oldenzaal 

CTPI 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

17 mei 

17 mei 

17 mei 

17 mei 

17 mei 

15.00 

15.15 

15.40 

16.00 

16.30 

GHOR 1 
nazorg 

GHOR 1 
nazorg 

GHOR 1 
huisarts 

CTPI 

GHOR 1 
nazorg 

tussentijds 
CTPI 

GHOR 1 
huisartszorg 
GHOR 

Overleg met Al over de brief. Bespreking over asbestschouwing door Al. MLRT; Medewerker 
Al 

LCI 9791 1244 

I-Cl 9791 1244 

LCI 1185 

LCI 9791 1244 

LCI 1185 

1.1 17 mei 

Brandweer Oldenzaal verzoekt om herhaalde briefing met GGZ- 
ondersteuning. AC verwijst dit door naar Mediarit. 

Brief Al, gedateerd 16-5 met andere beschermingsmaatregelen voor 
asbest dan de tot nu toe gehanteerde. Brief naar HSGA gefaxt 

Telefonisch: openstelling Gezondheidscentrum Noord: na overleg 
overloopposten om 18.40 uur sluiten. 

HSGA bij rampenstaf vraagt AC de CPA Eindhoven te bellen over 
gegevens over de stille tocht n.a.v. de Herculesramp. AC zoekt contact 
met CPA Eindhoven: tentijde van de Herculesramp is geen stille tocht 
georganiseerd. Ook bij andere CPA's is geen ervaring. Veelal wordt er 

16.40 

17.20 

Brandweerfunctionar 
is; Lid AC-GGD 

MLRT; (OvDG) 
Politiefunctionaris; 
OVD Brandweer 

Lid AC-GGD 
1 

HSGA; 
Lid AC-GGD; 
centralisten diverse 
CPA's; 

Enschede 

Enschede 1.1 ' 17 mei 

LCI 97911244 

LCI 9791 1244 
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ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHtWE 
Deelreconstrucde cluster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen"- GHOR 

Verde; Dataar: Tijdstut .. , t"ts 
haitdeling 

O anisntie 
= ` jeenheid) 

.'F Beschri)ving geheurtenis/ tóelichting _ .E. " . IE'tiiicdonnris Bron 

1.1 17 mei ' 19.00 CTPI CTPI MLRT: (OvDG) 
Politiefunctionaris,-
0 V Brandweer 

LCI 1185 

Avond/ 
nacht 

20.00 

2 1. 00 

08.00 

1.1" 

1.1 

t.t 

1.1 

17 mei 

17 mei 

17 mei 

18 mei 

GHOR 

GHOR 

GHOR 

GHOR 

Enschede 

Almelo 

rampterrein 

Enschede 

LCI 980 

LCI 979 1 1244 

LCI 1185 

LCI 9791 1244 

Lid AC-GGD 

MLRT 
OvDG 

Lid GRSBT; 
Lid AC-GGD 

een ceremonie bij de begrafenis georganiseerd. 17.45 meldt AC 
informatie aan HSGA. 

Vak llib en 11Ic grotendeels onbewoonbaar. 
Vak V wellicht morgen vrijgegeven. 

Dieren worden door brandweer uit woningen gehaald. 

Onduidelijkheid over dodelijke slachtoffers ( 16 of 14) wordt via OT 
uitgezocht. 
Voorafgaand aan sloop in gebied F moet er duidelijkheid zijn over 
type van bedrijven. 

Inzake asbestbrief Al wordt standpunt BT a•gewacht. 

RCC piketdienst 

Laatste tellingen cijfers per fax naar GRSBT. 
Overdracht MLRT aan OvDG 

GRSBT vraagt naar lijsten met "verwondingen". AC kan alleen indruk 
krijgen van de soort verwondingen i.v.m. medisch geheim. AC vraagt na 

bij ziekenhuizen: 80% snijwonden, kneuzingen en schaafwonden; rest 
fracturen en psychotrauma's. 

Cijfers tellingen doorgefaxt naar GRSBT. 

AC: contact met DHV over de verzending van de vermistenlijst naar de 

huisartsen. Verloopt uiteindelijk via stadhuis Enschede. 

Hoofd PZ-GGD zoekt 1` lijns arts milieu GGD. AC geeft privé-nummer 
door. 

MLRT aanwezig, overdracht van OVDG 

AC: afspraak over openingstijden Gezondheidscentrum Noord in het 
weekend: 
Zaterdag: 11.00 - 15.00; Tromplaan: dicht 
Zondag: nog onbekend. 
Medewerker belt: heeft bijeenkomst in wijkcentrum West bezocht. waar 
o.a. gesproken werd over een dreigend tekort aan Turkse hulpverleners 

1.1 

1.1 

1.1 

18 mei 

18 mei 

18 mei 

08.50 

08.55 

08.55 

Almelo 

Almelo 

Almelo 

GHOR 

GHOR 

GHOR 

LCI 979 1 1244 

LCI 979 1 1244 

LCI 9791 1244 

Lid AC-GGD 

Lid AC-GGD 

Hoofd afdeling PZ- 
GGD; I` lijns arts 

milieu; Lid AC-
GGD 
OvDG 
MLRT 
Lid AC-GGD 

1.1 

1.1 

18 mei 

18 mei 

09.00 

09.00 

GHOR 

GHOR 

rampterrein 

Almelo 1 
Enschede 

Enschede 

LCI 1185 

LCI 9791 1244 

1.1 18 mei 09.10 GHOR 1 
nazorg 

Medewerker GGD; 
Lid AC-GGD 

LCI 9791 1244 
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ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEDE 
Deelreconstructie cluster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen - GHOR 

Beschrijving gebeurte~ toelichting - Datum Tijdstip -. Plaats 
handeling 

Organisatie , 
leegheid) 

Functionaris Bron 

1.1 18 mei 09.40 telefonisch GHOR LCI 1185 HSGA 
MLRT 

1.1 18 mei 09.45 telefonisch milieu LCI 1185 

1.1 18 mei 09.45 Enschede GHOR 

I` lijns arts milieu 
MLRT 

Lid AC-GGD LCI 9791 1244 

Enschede 

CTPI 

1.1 

1.1 

m.n. MW'ers en schoolgericht MW'ers. 
AC neemt contact op met DMO: probleem is bekend en heeft de hoogste 
prioriteit. Er wordt gezocht in heel Nederland. 

Klacht omwonenden over stank (lijklucht) 
Afstemming over dodelijke slachtoffers voortaan in BT met het RIT 
RIT heeft aangegeven niet met advies Al te kunnen werken, 
volgelaatsmasker belemmert het zicht teveel 
Asbestproblematiek aandacht voor BT 

Brokken bevatten inderdaad asbest, luchtmonsters niet of nauwelijks. 
Overleg in college volgt om 11 uur, eventueel worden nieuwe metingen in 
kerngebied gedaan. 
Schooi Het Steenriet (VSO-school) zit 800 meter van de binnenste ring. 
Hulpverleners komen met beschermende pakken uit de binnenste ring en 
de kinderen daar spelen op het speelplein. 
Na overleg geeft AC door dat: asbest alleen in de binnenring 4 verwezen 
naar informatienr. Gemeente. 

1` lijns arts milieu verzoekt om mobiele telefoon 4 direct geregeld. 
mobiele telefoon opgehaald, nummer bij AC bekend. 

Stand van zaken vrijgifte diverse vakken doorgegeven. 
Busjes met bewoners-willen verder het, gebied in. BT vraagt advies --> 
CTPI geeft negatief advies vanwege asbestgebied. 
Op lijkgeur vanuit vak IV wordt vanuit OT actie ondernomen. 
Brandweer regelt opvang van familieleden omgekomen 
brandweermensen, die gebied in gaan. 
Uit asbestmetingen zou aanwezigheid van incidentele vezels blijken. 
MLRT zoekt uit of de diverse gebruikte maskers kwalitatief gelijk 
zijn. 
Brief asbest hulpverleners is beschikbaar en wordt verspreid. 
Info dodelijke slachtoffers gaat van RIT rechtstreeks "naar BT. 

Reactie brandweercommandant op brief Al: na overleg met BT en 
deskund•gemuit het land: huidige veiligheidsmaatregelen voldoende. 

HSGA meldt dat bericht van Regionale brandweer. korpsen gaan 
evalueren. Wij bieden de mogelijkheid tot GGZ ondersteuning. AC 
schrijft memo en achterhaalt. faxnummers van de brandweerkorpsen. 

18 mei 

18 mei 

GHOR 

CTPI 

1000 

10.07 

l' lijns arts milieu; 
Lid AC-GGD 

LCI 9791 1244 

LCI 1185 MLRT,•  (OvDG) 
Politiefunctionaris; 
0 V Brandweer 

10.07— 
11.05 
10.10 

1,1 

1.1 

18 mei 

18 mei 

brandweer 

GHOR 1 
nazorg 

? 

Enschede 

Brandweer 
MLRT 

HSGA; 
Lid AC-GGD 

LCI 1185 

LCI 979 1 1244 
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ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHuijE 
Deelreconstructie cluster ó 

Geneeskundige hulpverleningsketen - GHOR 

_:: Beschkijvinggebeurtét•is/:toelichting :. Daótun , . TaJdst Vct•roe 

1.1 

=F t?leats á rganl9ati 
handeling. >(eenheld) 

t=. 

18 mei 10.25 Enschede 

4 l ron _ m 

LCI 97911244 GHOR / 
huisartszorg 

GHOR / 
nazorg 

GHOR 

1Nnctiunaets 

HSGA; Lid AC- 
GGD; huisartsen 

Lid AC-GGD 

Lid AC-GGD 

1.1 

1.1  

HSGA vraagt AC huisartsen te bellen en te informeren over nieuw 
geïdentificeerde patiënten in hun praktijken. AC koppelt dit terug naar 
GRS. 

Fax van AC aan GRSIBT m.b.t. aanbod PSHO. 

NRK biedt aan tijdens de stille tocht ondersteuning te bieden met 50 
mensen (2 aan 2 langs de route). Aanbod wordt geaccepteerd na overleg 
met de rampenstaf. 

18 mei 

18 mei 

10.32 

10.50 

Almelo 

Enschede 

LCI 979 / 1244 

LCI 9791 1244 

Li 

1.1 
1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

18 mei 

18 mei 
18 mei 

18 mei 

18 mei 

18 mei 

18 met 

18 mei 

11.05 

11.25 

11.30 

11.30 

11.45 

11.55 

11.45 

12.00 

Zaustat 

Almelo 

Telefonisch 

Enschede 

Enschede 

Almelo 

Telefonisch 

Enschede 

GHOR 

GHOR 
GHOR 

GHOR 

GHOR / 
huisartsen 

GHOR 

OHOR-BT 

GHOR / 
nazorg 

Afspraak tijdens stille tocht 3 ambu's paraat te hebben voor eventuele 
hulpverlening. 

AC verzendt.de fax actie precisering slachtofferlijsten. 
Voor eventuele inzet GL in het weekeind op aanbod Amsterdam ingaan? 

HSGA uit rampenstaf deelt mee dat de memo aan de brandweermensen 
(m.b.t. asbest) akkoord-is. AC wacht rog op namen en faxnummers. 
Huisartsen geven door naar opname "Barend en Witteman" te gaan. AC 
advies: vooraf bespreken met de afdeling voorlichting Enschede. 

AC belt AAD Oost i.v.m. extra inzet ambulances tijdens stille tocht: 3 
extra ambulances ingezet. 

MLRT vraagt directeur GGD te laten uitzoeken of flexibele P3-maskers 
dezelfde werking hebben als P3-filterbuismaskers. 

Opdracht GRS/BT: Organiseer begeleiding voor medewerkers Fire-works 
via Arbo-dienst of Avios. 
AC zal Arbo-dienst benaderen. 

LCI 1185 

LCI 979 1 1244 
LCI 1185-

LCI 979112" 

LCI 9791 1244 

LCI 979 1 1244 

LCI 1185 

LC1979 / 1244 

MLRT 
Centralist 7.austat 

Lid AC-GGD 
Hoofd AC 
MLRT 
HSGA; 
Lid AC-GGD 
Huisartsen; 
Lid AC-GGD 

Lid AC-GGD; 
eentralist 
AAD-Oost 
MLRT 
directeur GGD 

Lid GRS/BT; 
Lid AC-GGD 

1.1 18mei dag Enschede GHOR / 
milieu 

Milieu 

1` lijns arts milieu LCI 985 

1.1 18 mei 12.00 Telefonisch 

Verrichtingen 1` lijrís arts milieu: 

Resultaten metingen verzamelen en beoordelen. 
Overleg over informatienummer. 

MMK provincie Groningen geeft antwoord op vraag maskers: P3 is info 
over de poriën; kieren: mondkapje > halfgelaatsmasker > 
volgelaatsmasker; mechanische aanblazing geen factor van.bescherming 
vermindert alleen ademweerstand; gezien info zover volstaat masker in 
combinatie met de andere maatregelen. Van belang is tijdige vervanging 
van de filters. 

MMK Groningen; 
MLRT 

LCI 1185 
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Telstip ; 

12.10 

Datum 

18 mei 

Ptaa -• 
téndetuolg 

Hengelo 

Qrgaritssttte 
(een%eid)• 

GHOR 1 
nazorg 

1.1 

Bron 

LC1 979 1 1244 

Functionat is 

Brandweerfunctionar 
is; Lid AC-GGD; 
Coördinator hulp 
hulpverleners 

Lid GRSBT 
RGF; 
Lid AC-GGD 

1.1 
1.1 

18 mei 

18 mei 

12.45 
12.50 

Enschede 
Enschede 

GHOR 
GHOR 

LC1 979 11244 
LCI 9791 1244 

1.1 18 mei 13.00 ? Lid AC-GGD LCI 9791 1244 GHOR 1 
nazorg 

GHOR 

GHOR 1 
nazorg 

1.1 

1.1 

18 mei 

18 mei 

13.40 

14.00 

Enschede 

Enschede 

ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHtjE 
Deelreconstructie cluster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen - GHOR 

-:,]Beschrijving- gebeurten,W toelichting 
 - 

Regionale Brandweer vraagt namen Medianel geestelijke bijstand voor 
korpsen in de regio. 
AC zoekt uit en bespreekt dit met coordinator hulp aan hulpverleners. 
Vrijwillige brandweer dreigt tussen de wal en schip en dreigt te raken: 
groep Losser wordt meegenomen in de begeleiding. 

Medewerker GRSIBT geeft mobielnr. door van l` lijns arts milieu. 
RGF bij GRSBT vraagt na bij voorlichting wat gepubliceerd is bij 
voorlichting (denk aan 2x verhaal van gestopte publikatie hulpverleners 
en bewoners). 
Belt hierover terug. 

Directeur Arbo-dienst bevestigt dat zij mensen van Eire-works 
"geparkeerd" hebben, hem opdracht gegeven contact op te nemen via een 
06 nummer. AC meldt dit om 14.40 uur aan rampenstaf. 

Opdracht van HSGA: alles wat in de pers verschenen is over de ramp 
verzamelen. Actie ondernomen. 
Gezondheidscentrum N. belt over de vermistenlijst: 
Hoe Iaat gepubliceerd? Welke nazorg na publicatie bekend? 
Gezondheidscentrum Noord open? 
AC sluit dit kort met rampenstaf. 

Stand van zaken vrijgifte vakken gemeld. 
Herkomst (ijkgeur is niet achterhaald. 
Tijdens begrafenis brandweermensen wordt werk tijdelijk stilgelegd. 
Om 14.30 overleg met Al i.v.m. maskerproblematiek 
Politie wil ten aanzien van asbest tipschalen van de 
veiligheidsmaatregelen, hetgeen door MLRT niet nodig geacht wordt. 
Verschillende regimes vergroten onduidelijkheid. 

• RIT verwacht tot en met 21 mei bezig te zijn in het veld. 

AC belt Gezondheidscentrum Noord en zorgt voor bijstand Mediant in het 
gezondheidscentrum. 

Overleg dag eerder (met Al) heeft geleid tot advies rampenstaf aan 
CTPI het huidige asbestprotocol te handhaven. Al geeft in het veld 
instructies voor een strenger regime, hetgeen tot spanning leidt- 
Vanuit ministerie is aanpassing procedure aangegeven. bij. graven in 
puin halfgelaatsmasker met mechanische.aanblazing en tot die 

HSGA; 
Lid AC-GGD 
Lid AC-GGD 

LCI 9791 1244 

LCI 97911244 

1.1- 18 mei 14.15 CTPI CTPI LCI 1185 MLRT.•  (OVDG) 
Politiefunclionaris; 
OVD Brandweer 

1.1 

1.1  

18 mei 

18 mei 

GHOR 1 
nazorg 

deel CTPI 

14.20 

14.35 

Almelo 

CTPI ?? 

LCI 9791,1244 

LCI 1185 

Lid AC-GGD 

Medewerker AI; 
Brandweerfunctionar 
is; 
hoofd CTPL 
MLRT 
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Datum - Tijdstip 

ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEDE 
Decireconstructie cluster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen - GHOR 

Beschrijving gebeurtenis/ toelichting,,. 
•. 

Plaatla 
.'hanà•ttng 

Orgt#pisatie. i 
•(eéetM) 

Funcftoanris Btitn 

Milieu-GGD 

GHOR 

GFIOR 

na 14.35 

14.55 

15.02 

l'.1 

1.1 

1.1 

18 mei 

18 mei 

18 mei 

telefonisch 

Almelo 

Enschede 

MLRT 
1°lijns artsmilieu 

Lid AC-GGD 

RGF; 
Lid AC-GGD 

LCI 1185 

LCI 97911244 

LCI 9791 1244 

aanwezig zijn filterbussen. 
Al zou niet expliciet geïnstrueerd hebben filters tijdige te verwisselen 
en voorraad filters voor bussen is minimaal. Over P3-kapjes-is 
iedereen geïnstrueerd. 

Coördinatiepunt (milieutcam) is avond 16 mei opgeheven. 

Afspraak: doorwerken met P3-masker conform protocol; MLRT 
maakt instructie over beschermingsmiddelen-

Uitkomst van arbeidshygil nisch overleg zal door Al met brandweer 
in CTPI worden kortgesloten. 

MLRT informeert 1°lijns arts milieu over gesprek met.Al en verzoekt 
instructie over beschermingsmiddelen uit te werken. 

AC informeert nog eens bij Arbo-dienst naar de begeleiding AAD-Oost 
personeel. Er is een projectteam opgezet. 
RGF in GRSBT wil graag een overzicht (t.b.v bezoek W. Kok). Lijst met 
naam, geboortedatum, geslacht, allochtoon, overledenen. (wordt geregeld 
door GRSBT). Lijst met namen, geboortedata, geslacht, aard van de 
verwonding, geboorteland. (moet verstrekt worden door AC-GGD). Ook 

naar een lijst met aard van de verwondingen van de behandelden zal op 
termijn gevraagd kunnen worden. 4 Vraag wordt door AC voorgelegd bij 
de ziekenhuizen. 

Reactie MST (_formeel standpunt Raad van Bestuur): 
Op patientniveau worden deze gegevens niet verstrekt. Deze kunnen 

alleen verstrekt worden in het belang van de patient, met toestemming van 
de patiënt.. Er zijn op dit moment 20 patienten opgenomen waarvan er 4 
op IC liggen, de opgenomen 16 patiënten hebben diverse fracturen. 
spierletsels, handletsels, brandwonden, longcontusies, ribfracturen, 
schedelletsels en grote buiktrauma's. De 4 IC patiënten zijn stabiel doch 
zullen nog lange tijd op de IC moeten blijven. 
4 door AC aan GRSBT gefaxt. 
Fax voorstel asbestverhaal hulpverleners gaat naar regio brandweer. 

Vraag van GRSBT omtrent inlichten huisartsen wordt doorgeschoven. 
Het is problematisch de huisartsen te bereiken. 
Melding wordt gemaakt van bijstand tijdens de stille tocht up last van de 

Inspectie voor de Gezondheidszorg 

1.1 18 mei 15.10 Almelo GHOR Medewerker MST; 
Lid AC-GGD 

LCI 9791 1244 

18 mei 

18 mei 

16.06 

16.15 

1.1 
1.1 
1.1 

Almelo 

Enschede/ 
Almelo 
`! 

GHOR 

GHOR 1 
huisartsen 
GHOR 

Lid AC-GGD 

Lid GRSBT; lid 
AC-GGD 
Lid AC-GGD 

LCI 979 1 1244 
' 

LCI 9791 1244 

LCI 979 1 1244 1.1 18 mei 16.35 
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.Verste.; Datum ;Tijdstip - >l ts • 
handeling- 

Or•aisat Fiunctianark Bron -

GHOR 1 
nazorg 

CTPI 

18 mei 

18 mei 

1.1 

I. l 

18.05 

18.15 

Neede 

CTPI 

Brandweerfunctionar 
is; Lid AC-GGD 

LCI 9791 1244 

LCI 1185 MLRT; (OvDG) 
Poliriefrrncrionaris; 
0 V Brandweer 

Enschede GHOR 1 
nazorg 

1.1 

1.1 

18 mei 

18 mei 

18.30 

19.00 telefonisch GHOR 
vanaf BT 
locatie BT 

ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEDE 
Deelreconstructie cluster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen - GHOR 

•, , Beschrijving gebeuetenW toelichting 

leidinggevende NRK. Dit is niet op ons verzoek en ook niet op verzoek 
van de rampenstaf. 
Is dus eigen initiatief. 

Brandweer Neede verzoekt om ondersteuning PSHO. --> doorgegeven 
door AC aan Mediant. 

• Terugkoppeling overleg met AI 
Stand van zaken vakken 
Waarschijnlijk geen dieren meer in hulzen. 
Vraag over afvoer containers met wegwerkpakken 
Politie richt zich op consolideren definitieve binnenring 
In nacht OvDG aanwezig. MLRT oproepbaar 

• MLRT vraagt om kopi~ SITRAP's en CTPI-verslagen. 

Hoofd PZ-GGD: inrichting IAC in volle gang. Gepoogd wordt 1915. 
16.00 uur operationeel. 20 + 2115 inregelen. Maandag 2215 vol open. 

Directeur GGD informeert over besluit BT van vrijgifte deel gebied, 
vanuit CTPI is MLRT het niet eens vanwege noodzaak plaatsen met 
plastic beklede hekken i.v.m. asbestverwaaiing. 
Om feiten te vergelijken gaat MLRT naar BTA gebruik divers 
kaartmateriaal. Brandweer zal initiatief nemen tot afstemming. 

Hoofd JGZ vraagt specifieke ondersteuning voor bepaalde familie 
(vermistenlijst) op het moment dat de vermistenlijst bekend wordt. 
Wethouder Enschede heeft toegezegd dat op het moment van 
bekendmáking de familie bezocht zou worden door wethouder enlof 
burgemeester +.imam+ een tolk. Wordt doorgesproken met secretaresse 
burgemeester of secretaresse wethouder. AC heeft intussen wel contact 
gezocht met Imam (via voice-mail). 

Brandweer informeert over benodigde uitwerking van afstemming 
gebieden (situatieschets) met BT 
Politie meldt overlast stank door koelkasten met bedorven inhoud. 
GGD maakt protocol voor leging. 
Voor RIT zal zondag rustdag zijn. 
Besluit over handhaven CTPI wordt later genomen. 
UitJrden puin gaat goed. 

LCI 979 112" Hoofd PZ-GGD; 
Lid AC-GGD 

LCI 1185 Directeur GGDIRGF 
MLRT 

1.1 18 mei 19.25 Enschede GHOR 1 
nazorg 

LCI 979 11244 Hoofd JGZ; 
Wethouder; 
Lid AC-GGD: 
Imam 

1.1 18 mei 22.00 CTPI CTPI MLR7° (OvDG) 
Politiefunctionaris; 
0 V Brandweer 

LCI 1185 
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ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEDE 
Deelreconstructie cluster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen - GHOR 

x?8tttm Tijdstip ..• 
:_ z,: 

', ` - Plaats 
,,.., handetlag 

E- Beschcf jvingSebeurtenisi #o tii Ming Bron C rgenisatie 
•(tttrc id) 

GHOR 

GHOR 

GHOR 

CTPI 

1.1 

I.l 

1.1 

1.1 

Almelo 

Enschede 

rampterrein 

CTPI 

19 mei 

19 mei 

19 mei 

19 mei 

07.25 

0225 

08.00 

08.00 

LCI 9791 1244 

LCI 9791 1244 

LCI 1185 

LCI 1185 

Functionaris 

OvDG 
LID AC-GGD; 
GRSBT 
HSGA; 
Lid AC-GGD 
MLRT 
OvDG 

MLRT., (OvDG) 
Poliuiejuncrio► gris; 
0 V Brandsneer 

1.1 

1.1 

Cijfers tellingen_ gefaxt. 

HSGA IJssel-Vecht belt zijn mobiele nummer door. Hij is vandaag de 
vervanger van de HSGA Twente. 
MLRT weer aanwezig, overleg met OvDG: voorstel afbouw geneeskundig 
na de stille tocht, ambu's voor paraatheid calamiteiten rampterrein daarna 
niet meer plaatsen bij CTPI. maar bij post Enschede. 

Al blijkt niet aanwezig bij het overleg 
Stof nat blijven houden 
Stand van zaken vrijgiRe vakkenen afzetting 
Protocol schouw/terugkeer bewoners 
BT geeft vandaag duidelijkheid over afbouw CTPI 
Aantal maskers vasthouden voor eventueel asbestvezelonderzoek. 
Brandweer bouwt compagniestructuur af naar pelotonstructuur. 
Geplastificeerde kaarten CTPI gaan naar BT, daar waren echter oude 
versies in gebruik. 
Info MLRT: koelkasten tegen via reiniging regelen. 
Afbouw ambu's na stille tocht. 

Coördinator gevaarlijke stoffen TNO belt terug voor MLRT- 
doorgegeven aan MLRT en terug laten bellen. 
Bericht HSGA: lijst met gewonden in de ziekenhuizen komt toch (was al 
geregeld). Gebeld met MST: lijst komt niet. Gebruikelijke informatie: 
tellingen blijft. 
Hoofd AC sluit aflossing MLRT en GL kort met'MLRT op rampterrein. 
CTPI wordt waarschijnlijk eind van de middag opgeheven. 
MLRT belt: bijeenkomst voor ambulancepersoneel 2215 om 14.00 uur in 
verband met asbestblootstelling. 
Medewerker GGD bij BT vraagt PSHO te regelen voor een bijeenkomst 
bij bouwdienst. Hulpverleners melden bij de balie. Gaat om voorbereiding 
en ondersteuning. 

HSGA'belt: ME meldt bewoner die doordraait 4 doorgegeven 
coördinator hulpverlening particulieren. Aan ME.doorgegeven dat dit 
geregeld is (09.35 uur). 

Enschede? 

Enschede 

LCI 9791 1244 

LCI 979 1 1244 

19 mei 

19 mei 

19 mei 

19 mei 

.I.1 

1.1 

08.05 

08.50 

09.00 

09.10 

09.10 

09.25 

GHOR 

GHOR 

GHOR 

GHOR 

GHOR 1 
nazorg 

GHOR 

Coordinator TNO; 
lid AC-GGD; MLRT 
HSGA; Lid AC- 
GGD 

Hoofd AC-GGD 
MLRT 
MLRT; 
Lid AC-GGD 
Medewerker GGD 
bij BT; 

HSGA; Lid AC- 
GGD coördinator 
hulpverlening 

Almelo 

Enschede 

Enschede 

Ereschede 

1.1 . 19 mei 

LCI 9791 1244 

LCI 979 1 1244 

LCI 979112" 

LCI 979 1 1244 1.1 19 mei 
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ONDERZOEK, VUURWERKRAMP ENSCHEDE 
Deelreconstructie cluster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen - GIIOR 

'T•dstip , ' ; •_ t1<jving •u enislaoél[chiing; • •r ' 
A. 

ÏÈ aaf 
handela n 

telefonisch 

Oraalsaffie 
(eenheid) 

GHOR 1 

Milieu 

Bron 

1.1 19 mei 09..10 

Eunctioanris 

. 

particulieren 

MLRT 
Medewerker 

RIVMITNO 

Lid GRSBT; 
Lid AC-GGD 

LCI 1185 

1.1 19 mei 09.50 Enschede GHOR ! 
nazorg 

LCI 97911244 

1.1 19 mei 10.10 CTPI CTPI LCI 1185 MLRT, (OvDG) 
Poliriejnrcrionarir; 

0 V Brandweer 

1,1 19 mei 

RIVM rapporteert aan gemeente, die info-verder verspreidt. LUVO en 
asbest geen verontrustende uitslagen, wel asbestresten in gebied, die 

opgeruimd moeten worden. Gezien meetresuitaten .zou gehanteerde 
protocol voldoende zijn geweest. Voorlichtingsbrieven veel vertraging 
opgelopen. 

GRSBT vraagt PSHO te regelen voormensen van wie de woning 
onbewoonbaar is verklaard. Dit wordt'hen medegedeeld om 14.00 uur 

vanmiddag..-> doorgegeven aan Mediant om 10.00 uur. AC wordt 
doorverwezen naar maatschappelijk werk ensluit dit kolt met MW. 

Nieuwe kaart wordt gemaakt 
Buiten de asbestring komen schuttingen. 
Stand van zaken vrijgifte vakken. 
Overleg Al-gepland. Genoeg filterbussen aanwezig. Gezien afschaling: 
voorstel coordinatie beschermingsmiddelen door ontsmettingspost. 
Verzoek van ingenomen filters (gisteren) te noteren: van wie, waar 
gewerkt en hoe lang. 

Dump extra nat houden 

• Werkzaamheden stoppen met stille tocht. 

Directeur GGD in GRS/BT: Cijfers tellingen vandaag om 11.30 en 22.00 
uur. Ook wil hij graag een rooster van AC i. v.m. op te nemen vrije dagen. 
AC:, voorstel cijfers van 18:00 uurddor te geven voor het overleg van 
22.00 uur. 
Uit overleg 18 mei avond: Al zou onder huidige omstandigheden akkoord 
zijn met werken met P3-mondkapjes. Brandweer geeft aan 1000 

filterbussen en aantal vervangingsfilters binnen te hebben. AI houdt vast 
aan gestelde in brief van 16 mei: dus: huidige bescherming zou 
onvoldoende zijn,4 werk stilgelegd 
Mededeling vanuit GRSBT: 
Medewerker CdK verzoekt om nationaliteit van de mensen die in de 
ziekenhuizen liggen. 
Gemeente Enschede heeft bepaald dat de familie van de nabestaanden niet 
persoonlijk uitgenodigd zijn voorde stille tocht. Ook is besloten dat deze 
mensen niet op een speciale plek in de stille tocht zullen lopen. I.v.m. 

10.15 Enschede GHOR LCI 9791 1244 

1.1 19 mei 10.40 CTPI?? CTPI LCI 1185 

1.1 19 mei 10.45 Enschede GHOR 

Directeur GGD in 
GRSIBT; 
LID AC-GGD 

Politiefunctionaris 

Brandweerfunctionar 
is, 
MLRT 
Medwerker Al 
Medewerker GGD in 
GRSIBT; 
Lid AC-GGD; 
Hulpverlener nazorg; 
Medewerker 
Vliegbasis Twenthe 

LCI 979.1 1244 
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ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHr..sE 
Deelreconstructie cluster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen - GHOR 

chr>sjvinggebeurtenisl toelïchting Verste.. 
. 
Datum Tijdstip _ ̀ -_ ]Plaats :.. 

;hándeling 
Organisatie 
(eenheid) 

M 

Functionaris 
- 

Bron 

1.1 19 mei 11.15 Enschede? GHOR 1 
nazorg 

Lid AC-GGD; LCI 97911244' 

1.1 19 mei 11.20 Enschede GHOR 1 
nazorg 

persoverlasL 

De familie van een van de overledenen is beledigd over deze gang van 
zaken. Doorgegeven aan hulpverlener, die zal contact opnemen. 
Hulpaanbod van EHBO vliegbasis om te helpen tijdens de stille tocht, 
blijkt bij navraag door AC een privé aanbod te zijn van een medewerker. 

Medewerker Arbo-dienst belt. heeft maandag 15 mei reeds Mediant 
gebeld met de vraag de mensen van Fire-works te benaderen. Mediant 
adviseert eerst alle andere bedrijven te benaderen voor eventuele hulp en 
Fire-works buiten beschouwing te laten. Na telefoon van AC-GGD neemt 
de medewerker direct contact op met medewerkersFire-works. Hij heeft 
trauma-begeleiding ingeschakeld van de Arbo 4 2 bijeenkomsten te 

weten zaterdag 20 mei om 10.00 uur en om 12.30 uur in Hengelo. 2 
medewerkers van Fireworks hebben geheim nummer, worden per koerier 
op de hoogte gesteld van de bijeenkomst. Vervolgtraject is in de maak. 

Afdeling communicatie: vraag om aantallen mensen, die na de stille tocht 
in de overloopstations (Tromplaan, Raiffeissenstraat en 
Gezondheidscentrum Noord) zijn geweest. AC vraagt waar deze cijfers 
aan doorgegeven moeten worden-> wordt over teruggebeld, 

Mededeling: 3 mensen 'draaien door' (o.a. bedreiging,van burgemeester- ' 
Mans) -> doorgegeven aan coordinator hulpverlening particulieren. 

- 

Uitslag asbestmeting door RIVM: waarde 10 x beneden drempelwaarde 

V lijps arts milieu: weet niet naar welke vergadering zij moet, 
communicatie in Enschede lijkt niet altijd naar wens te verlopen. 
GRSBT belt: bedreiging burgemeester Mans. Verzoek is politie te laten _ 
bellen door een hulpverlener. AC-GGD geeft dit door aan coordinator 
hulpverlening particulieren. Deze belt terug omdat hij nummer politie niet 
kan bereiken. AC komt via de RMC erachter dat dit nummer inderdaad 
niet bereikbaar is. Regelt dit. AC geeft juiste nummer aan coordinator 
hulpverlening particulieren. 

LCI 9791 1244 

1.1  19 mei 11.30 Enschede GHOR 1 
nazorg 

LCI 9791 1244 

GHOR 1 
Milieu 

GFIOR 

GHOR 

1.1 

1.1 

1.1 

19 mei 

19 mei 

19 mei 

Medewerker 
afdeling 
communicatie 
gemeente Enschede; 
lid AC-GGD 
Lid AC-GGD; 
coordinator 
hulpverlening 
particulieren 

MLRT 
? 

1` fijns arts milieu 

Lid GRSBT; 
Lid AC-GGD; 
Coördinator 
hulpverlening 
particulieren 

telefonisch 

Enschede 

Enschede 

11.45 

11.50 

12.00 

LCI 1195 

LCI 9791 1244 

LCI 979 1 1244 
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Versie„' :Datum,= 

ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEDE 
Deelreconstructie cluster 6 

Geneeskundige hulpverlèningsketen - GHOR 

Organisatie ';_ - - Besc•riljving gebeurtenis/ toelichting s • • •• • 
eenhêiwi:_ 

Tijdstip -- , -Plaats :. _ 
hattdeilag 

•. Functionaris • •_ Bron.: 

19 mei 

19 mei 

19 mei 

19 mei 

12.35 

12.55 

13.00 

13.15 

Almelo 

Almelo 

Enschede 

Almelo 

1.1 

1.1 

4_.1 

L 1 

Lid AC-GGD 

Lid.AC-GGD 

Lid GRSIBT 

Lid AC-GGD 

milieu 

GHOR 

GHOR 

GHOR 

OHOR 1 
nazorg 

GHOR 

GHOR 

LCI 979 1 1244 

LCI 97911244 

LCI 979 1 1244 

LCI 979 1 1244 

Overleg voorbereidingsgroep ontruiming panden. 
Overleg Bouw $ Milicudienst en over IAC. Tevens afspraken over 
verkrijgen van resultaten van metingen. 
Overleg adviseur VWS over vragen over gezondheidsonderzoek 
Protocol telefonistes beoordeeld. 

AC: Tromplaan doorgegeven dat ze van 17.00 - 18.00 uur mag sluiten. 
Andere hulpverleners komen ook om 18.00 uur naar de Tromplaan toe. 
Fax uit naar rampenstaf m.b.t. inzet overloopstations. 

Via de GRS/BT: vraag te inventariseren wat gedaan is aan hulpverlening 
voor familie van overledenen. 

AC vraagt aan MW wat gedaan is aan hulpverlening familie overledenen. 
Bij mededeling aan de familie is MW aanwezig geweest. Na deze eerste 
opvang wordt zonodig vervolgtraject ingezet. Doorgegeven aan GRS. 

HSGA informeert over standpunt BT: richtlijnen Al volgen. Dit impliceert 
dat ook de GL volledig beschermd moet zijn in het veld. 
Fax: hoe om te gaan met dieren uit het rampgebied (op MMK gebied). 
Deze vraag wordt doorgegeven aan medewerker GGD, die overleg heeft 
gehad met V lijns arts milieu. Medewerker beantwoordt fax. 
Fax met hulpaanbod jeugdzorgroep Oost doorgefaxt aan hoofd JGZ. 

Vrijwilligersorganisatie: zaterdag gaan vrijwilligers op pad om de 
getroffenen te helpen bij invullen van formulieren enz. Er is contant 
geweest met Mediant. Vraag is om lijst met MW'en door te geven. 
Wordt neergelegd bij GRS/BT. 

Fax van Regio Achterhoek: aanbod ondersteuning door de MOA-stichting 

IAC: wil weten welke vragen men kan verwachten. AC-GGD probeert 
vragen-uit logboek te halen. 

1.1 

1.1 

19 mei 

19 mei 

13.30 

13.30 

BT 

)tinschede? 

HSGA bij BT 
MLRT 

Medewerker GGD 

LCI 1185 

LCI 979/1244 

1.1 

1.1 
Almelo . GHOR 
? GHOR 

19 mei 

19 mei 

13.45 

14.20 

Hoofd JGZ 

Lid AC-GGD 

LCI 9791 1244 

LCI 979 1 1244 

1.1 

1: I 

1.1 

19 mei 

19 mei 

19 mei 

Doetinchem 

Enschede 

Enschede 

14.24 

14.30 

14.45 

GHOR 

GHOR 

GHOR 

Wnd directeur GGD 
Achterhoek 
Medewerker IAC; 
Lid AC-GGD 

LC1 979 1 1244 

LCI 979 11244 

LCI 9791 1244 Lid AC-GGD Gezondheidscentrum Noord: belt dat voor zaterdag en zondag de Turkse 
hulpverleners niet hoeven te komen. (achterwacht ook niet nodig). AC 
geeft dit door. 

MLRT Besluit BT: ondersteuningspeloton brandweer komt onder commando RIT 
en dus onder dezelfde beschermingsmaatregelen: wit pak en mondkapje 
voldoende. 

1.1 19 mei 15.00 Enschede BT LCI 1185 

Inspectie voor de Gezondheidszorg .Blad 56 van 67 



1 november 2000, versie 1.2 

ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHLDE 
Deelreconstructie cluster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen - GHOR 

DatuW : ̀Tijdstip -, , 
_. . 

Plaats 
handeb 

. -, Beschaving gebeuttenW toelichting -, - _ Organisatie 
„ (_ eenheid) 

GHOR 

CTPI 

_ 

Enschede- 
telefonisch 
CTPI 

1.1 

1.1 

19 mei 

19 mei 

15.0'0 

16.30 

Bron 

LCI 1185 

LCI 1185 

Functionaris 

HSGA 
MLRT 
MLRT; (OvDG) 
Poliuefruictionaris; 
0 V Brond►veer 

1.1  19 mei 16.30- 
18.00 

rampterrein 1 
Zaustat 

GHOR MLRT 
OvDG 
Centralist Zaustat 

LCI 1185 

- 
HSGA en l' fijns arts milieu betrokken bij persbericht asbest. 
GL volgt veiligheidsnorm RIT. 

RIT heeft na zaterdag nog fabrieksterrein te gaan. 
Stand van zaken vrijgifte vakken. 
Op politieniveau nog geen antwoord op asbestbescherming. 
CTPI wijzigt vanavond: Brandweer en Politie aanwezig; ambu's via 
CPA, op post Enschede l ambu voor rampterrein; MLRT oproepbaar 
via CPA; commandowagens uiterlijk maandag verplaatst; logistiek 
beschermingsmaatregelen gaat via VC-2 over naar brandweer. 
Tijdens stille tocht maodopvang bij GGD Tromplaan. 
Met OT afgestemd dat GL zelfde bescherming volgt als RIT. 

• Vervolgafspraken GL via persoon; die 20-5 GL is. 
Op vraag naar gèbrui k filterbussen of gelaatsmaskers antwoordt 
MLRT dat huidige maatregelen voldoen. 
telefonisch terugkoppeling overleg naar OT 
Afrondend overleg OVDG en centralist: Zaustat vertrekt na de stille 
tocht, dan overdracht taken aan CPA. 
Tijdens stille tocht vertrekt MLRT 

OT: i:v.m. asbest dient de balie in het [AC bemenst te worden.4 rooster 
gemaakt. 
Materiaal van de GNK-combi IJssel-Vocht wordt ingezet tijdens de stille. 
tocht. 
Navraag rooster voor weekend. Opruimen, wachten tot na stille tocht 
i.v.m. aanleveren van cijfers. Sluiten AC. 
RCC piketdienst 

Namens RTT: mededeling dat lijst met behandelden en bezoekers 
apothekers niet aangekomen is. Afgesproken wordt dat deze in de loop 
van de ochtend agfehaald zal worden bij het AC-GGD. 
Veel particulieren bellen in verband ~ kinderopvang. Vraag is wie 
coördineert dit. Actiecentrum belt 0800-1100 en geeft door dat wellicht in 
de vrijwillige sfeer iets te bereiken is. 
OT: Er wordt een videofilm gemaakt op het rampterrein: AC wordt 
gevraagd contact te leggen tussen filmer en contactpersoon van Mediant. 

Lid OT; Lid AC- 
GGD 

1.1 
1.1 

L 1 

1.1 

1.1 
1.1 

19 mei 

19 mei 

19 mei 

20 mei 
20 mei 

16.55 

Avond 

17.30 

Hele dag 
08.20 

Lid AC-GGD 

LCI 9791 1244 

Dossier IGZ 

LCI 9791 1244 

LCI 980 
LCI 979 1 1244 

Enschede 

Zwolle 

Almelo 

Enschede 
Enschede 

divers 

Enschede 

GHOR 

GHOR 

GHOR 

GHOR 
GHOR 

GHOR 

GHOR 

1.1 

1.1 

20 mei 

20 mei 

09.00 

09.05 

Lid RIT; 
Lid AC-GGD 

Particulieren; Lid 
AC-GGD 

Lid OT; 
Lid AC-GGD; 

LCI 979 1 1244 

LCI 9791 1244 
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ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEDE 
Deelreconstructie cluster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen - GHOR 

- - ~hrvinggeb4nrtenisltoellí4ïfing •. Versté _ ..Datum Tijdstip #]aats. -
handeUng - 

UcganLtle 
_ (een",), 

r Bron ` 

1.1 20 mei 

nndionaris 

Contactpersoon 
Mediant 
? 
Lid AC-GGD 

? GHOR 09.10 

09.15 

LCI 979 1 1244 

1.1 20 mei Enschede GHOR 

AC zoekt contact met de contactpersoon Mediant, maar deze is niet 
_bereikbaar, AC blijft proberen. 
Gevraagd wordt naar algemeen telefoonnummer publieksvragen asbest. 
Doorverwijzen naar 0800-1100. Insiders van het AC kunnen bellen via 
directe lijn. 
In de loop van de middag zal HSGA informeren overbezetting c.q.. 
bereikbaarheid van het AC-GGD voor zondag 22 mei a.s. 
Asbest voorlichting vraagt of de asbest-brief verspreid is naar brandweer, 
politie en AAD-Oost 
Brandweer is verspreid op 1815 
Politie vermoedelijk wel ontvangen maar willen graag een nieuwe 
AAD Oost toegezonden op 1715 16.58 uur t.a.v. de directie. Is echter niet 
verspreid. 
Via GRSBT: worden telefoonnummers m.b.t. kinderopvang doorgegeven 
4 Deze nummers worden 
aan 0800-1100 doorgegeven. 
HSGA vraagt of bij het AC iets bekend is over een bijeenkomst voor de 
familieleden van de overleden brandweermensen in de Pathmoshal. 
Er is bij het AC niets over bekend. 

LCI 97911244 HSGA; 
Lid AC-GGD 

1.1 

1.1 

Lid GRSBT; 
Lid AC-GGD 

HSGA; 
Lid AC-GGD 

20 mei 

20 mei 

20 mei 
20 mei 

Enschede 

Enschede 

Almelo 
Enschede 

09.15 

09.35 

09.45 
09.45 

GHOR 

GHOR 1 
nazorg 

_ GHOR 
GHOR 1 
nazorg 

LCI 9791 1244 

LCI 9791 1244 

LCI 9791 1244 
LCI 9791 1244 

1.1 
1.1  

AC doet "rondje ziekenhuizen". 'Lid AC-GGD 
GRS vraagt AC contact op te nemen met particulier i.v.m. begrafenis van Lid GRS; 
zijn 5 familieleden. GRS vraagt om ondersteuning bij het crematorium en 
bij de westerbegraafplaats. Wordt na overleg na het weekend gepland. 

Lid AC-GGD; 
Nazorg 
functionaris GGD 

1.1 

1.1 

20 mei 

20 mei 

10.00 

10.35 

Almelo 

Almelo 

GHOR 

GHOR 

AC belt met afdeling bouw en milieu: met vraag contact op te nemen met 
persoon, die het bezoek van de bewoners aan het rampgebied regelt. 
Fax cijfers tellingen naar GRSBT 

Lid AC-GGD 
_ 
Lid AC-GGD 

LCI 979 11244 

LCI 9791 1244 
1.1 

1.1 

20 mei 

20 mei 

10.45 

11.00 

Almelo 

Almelo 

GFIOR 

GHOR 1 
nazorg 

AC neemt nogmaals contact op met 0800-1100 om het 
asbestvoorlichtingsverhaal nog eens kort te sluiten. 
AC neemt contact op met afdeling bouw en milieu: dinsdag a.s. (niet 
maandag in verband met werkzaamheden RM gaan mensen van bouw en 
milieu het gebied in om na te gaan of-gebied veilig is. 
(asbestlinstortingsgevaar enz.) Vervolgens zullen waarschijnlijk vanaf 
donderdag 25 mei bewoners de binnenste ring kunnen bezoeken, gaat om 

LCI 9791 1244 Lid AC-GGD; 
0800-1100 

LCI 979/1244 Lid AC-GGD; 
Nazorg-functionaris 
GGD 
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Tijdstip~ = Plaats-
handeling. 

Organisatie 
(eenheid) 

Functionaris 
- 

Bron 

Telefoon 
nummer 040 
Enschede 

1.1 

1.1 

11.45 

dag 

20 mei 

20 mei 

GHOR 

GHOR 1 
milieu 

LCI 9791 1244 

LCI 985 

Lid AC-GGD 

V lijns arts milieu 

20 mei 

ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHLDE 
Deelreconstruede cluster á 

Geneeskundige hulpverleningsketen - GHOR 

Beschrijving gebeurtenis/ toelichting . 

ongeveer 1500 mensen. Coordinatie zat vermoedelijk bij DMO liggen. 
Voor eigen personeel wordt of is al wat geregeld. Ter controle wellicht 
maandag contact opnemen met PenO over hulpverlening aan de 
medewerkers. Na overleg 4 na weekend. 
AC krijgt een aanbod voor brandwondenmateriaal. 
AC verwijst door naar brandwondencentrum. 
Verrichtingen 1` lijps arts milieu: 

In IAC telefonische vragen beantwoord 
Daar tevens twee MMK's aanwezig. 
Stand van zaken voor rampenstaf opgesteld. 
Multidisciplinair overleg. 
Start gemaakt voor metingen asbest rondom afgestoten gebied. die 
door rampenstaf GGD worden gestaakt. 

Overleg met Arbeidsinspectie, door brandweer geïnitieerd en bijgewoond 
onder andere doorpolitie er GGD leven werkbare consensus op inzake 
asbestbescherming. 
I° lijps arts milieu vraagt naar bericht bewoners dat dinsdag j.l. gemaakt is 
over asbest. •-à per fax 
Directeur GGD vraagt om ondersteuning aan het IAC/Molenplein. Actie 
ondernemen. 
Nazorgfunctionaris GGD vraagt de PSEIO zaken die over het weekend 
heen getild zijn maandag 23 mei a.s. te faxen naar hem. 

t` lijns arts milieu vraagt of fax asbest hulpverleners naar alle ingezette 
ambulancediensten en brandweerkorpsen verzonden kan worden. 
AC neemt contact op met regio-brandweer. alle brandweerkorpsen binnen 
de regio hebben op 1815 deze fax al ontvangen. , 
De ambulancediensten bericht het AC n.a.v. de lijsten ingekomen via CPA 
en HSGA 

AC: verzoekt HSGA na te denken over verzending van de 
hulpverlenersfax naar Duitse hulpverleners, Rode Kruis, EHBO'ers en 
mobiele medische teams. 
AC sluit dit kon met EHBO-coordinatoren en.Rode Kruis. 4 Voor 
Hengelo regelt heer xxx dit. In Enschede is geen contactpersoon te 

GHOr l 
milieu 

GHOR 

GHOR 

GHOR 

GHOR 

GHOR 

1.1 

1.1 

1. l . 

1.1 

1.1 

l.I 

Enschede 

Enschede 

-Enschede 

Enschede 

Enschede 

Almelo 

LCI al 

LCI 979 1 1244. 

LCI 979 1 1244 

LCI 979 1 1244 

- 

12.05 

13.00 

14.00 

14.15 

14.15 

20 mei 

20 mei 

20 mei 

20 mei 

20 mei 

I` lijns arts milieu; 
Lid AC-GGD' 
Directeur GGD; 
Lid AC-GGD 
Nazorgfunctionaris 
GGD; 
Lid AC-GGD 
1' lijns arts milieu; 
Lid AC-GGD 

Lid AC-GGD; 
brandweerfunctionar 
is 

Lid AC-GGD; 
HSGA 

Lid AC-GGD; 
EHBO- 

LCI 979 1 1244 

LCI 979 1 1244 

Almelo GHOR 1.1 

1.1 

20 mei 

20 mei 

15.00 

15.30 Almelo GHOR 
_ 

LCI 979 1 1244 

LCI 9791 1244 
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IV~C ` Datum "` T ijd stl p 

ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEDE 
Deelreconstructie cluster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen - GIIOR 

Besehrijvirtg gebeurtenis! toelichting Plaats Organisatie ; , =- 

1.1 20 mei /7.00 Almelo' GHOR 1 
nazorg 

Fun~natiis 

coordinatoren; 
diverse 
hulpverleners 

LCI 9791 1244 Lid AC-GGD; 
Familielid van 
diverse overledenen 

bereiken. Gevraagd de fax uit te delen bij de bijeenkomst van het Rode 
Kruis op 24 mei a.s. 
Gedurende de middag is het AC bezig de faxen te versturen m.b.t. het 
asbestverhaal-aan hulpverleners. 
AC: begrafenis van diverse ledenéén familie zal op zondag plaatsvinden. 
regelen van de hulpverlening kan niet pas na weekend. Contact 
opgenomen met familielid en overlegt wat de familie verwacht aan 
hulpverleners. Duidelijk wordt aangegeven wat de bedoeling is en ook 
wordt heel' nadrukkelijk gevraagd dit alles zo onopvallend mogelijk te 
regelen. AC belt met Mediant en MW. Deze zullen met elkaar overleggen 
en vervolgens AC op de hoogte brengen. 
AC belt met NRK, die regelt dat er 3 EHBO'ers onopvallend, dus zonder 
hand bij de begrafenis aanwezig zullen zijn_ AC belt met CPA dat er 2 
ambulances onopvallend aanwezig zullen zijn. 
AC wordt teruggebeld door MW. In het overleg tussen MW en Riagg is 
afgesproken dat de voorwacht RIAGG (te bereiken via de CPA) zorgt dat 
hij 1 zij in de buurt van de begrafenis is of direct andere hulpverlening kan 
inschakelen op PSHO gebied. MW vraagt aan de EHBO'ers door te geven 
dat zij ondersteuning kunnen vragen via de CPA. AC regelt een 
"makkelijke" ingang voor de ENBO'ers bij de voorwacht RIAGG en 
stelt'de EHBO op de hoogte van deze afspraak. 

MW vraagt AC'de EHBO'ers op de hoogte te stellen van de gebruiken bij 
een Surinaamse/Hindoestaanse begrafenis. AC regelt dit. 

AC neemt contact op met de betreffende familielid en deelt hem de 
afgesproken procedure mede. 

1.1 20 mei 17.45 Enschede? GHOR / 
nazorg 

Lid AC-GGD; 
Cor rdinator EHBO-
NRK . 

LCI 9791 1244 

1.1 Enschede? 

Almelo 

20 niet 

20 mei 

18.00 

18.15 

GHOR 1 
nazorg 

GHOR 1 
nazorg 

1.1 

Lid AC-GGD; 
coordinator EHBO-
NRK 
Lid AC-GGD 

LCI 9791 1244 

LCI 9791 12" 

GHOR / 
nazorg 
GHOR 

1.1  

1.1 

18.20 

Dag 

20 mei 

21 mei 

Almelo 

Enschede 

AC spreekt in-op.voiec-mail van verantwoordelijke GGD-functionaris dat 
de activiteiten rond de begrafenis-geregeld zijn. 
Door zeer ruime aanwezigheid van door VWS aangewezen coordinator 
Enschede en de vele experts van V WS hebben invloed op de werkrelaties . 
en werkverhoudingen. Daardoor ontstaat onduidelijkheid in aan wie de 
arts l` lijn milieu moet adviseren. 

Lid AC-GGD 

MMK's 

LCI 979 1 1244 
_ 

LCI ar 

1.1 21 mei Dag Enschede GFIOR / 
milieu 

Verrichtingen 1` lijns arts milieu: 
Telefonisch vragen beantwoorden bij IAC. 

1` lijns arts milieu LCI 985 

Inspectie voor de Gezondheidszorg Blad 60 van 67 



1 november 2000, versie 1.2 
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Deelreconstructie cluster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen - GIIOR 

q•> • Datum .Tijdsup . Pits _ Orgninl 9tie 
hsiiiietfngeenbëiá. 

41- _ ;• ,. • 
_ " 

r>jjving-geebettrtc•lsl fioelicbting-- •. • • .Fuheti•naris 1- •. 
_ 

: - Broom_ - - ;. 

22 mei 
22 mei 
22 mei 

22 mei 

1.1 
1.1 
1.1 

1.1 . 

07.45 
08.35 
09.14 

09.35 

GHOR 
GHOR 
GHOR 

GHOR 

Almelo 
Almelo 
Almelo 

Weerselo 

Lid AC-GGD 
lid AC-GGD 
Lid AC-GGD 
IAC 

LCI 979/1244 
LCI 9791 1244 
LCI 979 1 1244 

LCI 9791 1244 Brandweer- 
functionaris; 
Lid AC-GGD; 
coördinator nazorg 
GGD 

1.1 22 mei 10.05 Enschede GHOR LCI 97911244 Lid GRSBT; 
Lid AC-GGD 

1.1 22 mei 10.40 Almelo GHOR 

MMK Groningen aanwezig. 
Overleg over oprichten asbestinfopunt bij Bouw & .Milieudienst. 

AC doet `rondje ziekenhuizen". MST zal terugbellen. 
Fax uit naar de rampenstaf met cijfers telligen 
Fax uit naar medewerker GGD IAC met alle PSHO hulpvragen. 

Brandweer Weerselo (vrijwilligers): wil een bijeenkomst organiseren voor 
korpsen Weerselo/Ootmarsum (ongeveer 44 mensen). Exacte plek en 
tijdstip nog niet bekend. Het verzoek om 2 PSHO-mensen te regelen. 
Verzoek wordtdoorgefaxt. 

Verzoek GRSIBT: binnen een uur graag een lijst met namen van patiënten, 
in SMT, MST, Oldenzaal, Groningen die eventueel bezocht kunnen 
worden door-de heer Mans. AC informeert de ziekenhuizen over het 
bezoek van Mans. Planning 14.00 uur in het SMT, en 15.15 uur in het 
MST. SMT melden bij de receptie en vragen naar de directeur 
patiëntenzorg. Bij het MST geen verdere afspraken. 

Contact AC met secr. Mans over de bezoeken, zij vraagt of ook de patiënt 
in, Gronau bezocht moet worden. AC sluit bezoeken kort. 

MST: nieuw contactpersoon geef cijfers en tellingen door. Alle contacten 
m.b.t. tellingen via hem. 

AC krijgt bericht MLRT naar vergadering bouw- en milieu van 16.00 uur 
gaat. 
AC regelt PSHO ondersteuning in overleg met Mediant, is doorgegeven 

naar GRS. 

AC: legt contact Arbo-dienst van SE fireworks, brengt deze in contact te 
brengen met politie om een gesprek te regelen. 

Bericht bommelding gemeentehuis Enschede bereikt het AC. 

Vraag naar hulpverlening aan nabestaanden en familie van vermisten. Dit 

onderwerp is in de stuurgroep Zorg besproken. Coordinator nazorg GGD 

wil per gezin hulpverlener en hulpverleningsplan weten. Hieraan wordt de 
hele verdere middag gewerkt na overleg en in overleg met alle instanties 
die hierbij betrokken zouden- kunnen zijn. 

LCI 9791 1244 

1.1 

1.1 

22 mei 

22 mei 

10.40 

10.55 

Ereschede 

Enschede 

GHOR 

G140R 

LCI 979 1 1244 

LCI 979 1 1244 

Lid AC-GGD; 
Secretaresse 

burgemeester 

MST, 

Lid AC-GGD 

~T 

Lid AC-GGD 

Lid AC-GGD; 
politiefunctionaris 

Coordinator nazorg 
GGD; 
Lid AC-GGD 

1.1 

1.1 

1.1 

22 mei 

22 mei 

22 mei 

11.00 

11.45 

11.45 

Almelo 

Enschede 

Enschede 

GHOR 

GHOR 

GHOR 1 
nazorg 

LCI 9791 1244 

LCI 979 1 1244 

LCI 979 1 1244 
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Versie _ :' Datinn . _Tijdstip . _ • 1Plaats 
h•ande•g 

ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEDE 
Deelreconstructie cluster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen - GHOR 

.Besehrijv)ng gebeurienïsJ toelichting Oi anisatie 
(eenheid) 

- Functionaris bron 

1.1 

1.1 

11.57 

Dag 

22 mei 

22 mei 

Almelo 

Enschede 

GHOR 

GHOR 1 
milieu 

LCI 979 1 1244 

LCI 985 

Lid AC-GGD 

V fijns arts milieu 

1.1 

1.1 

22 mei 

22 mei 

13.25 

13.30 

Enschede 

Enschede 

GHOR 

GHOR 

LCI 979 1 1244 

LCI 979 1 1244 

HSGA 

14SGA; 
Lid AC-GGD; 
centralist AAD-Oost 

MWJMediandslachtofferhulp/huisartsen enz. 11.50: fax nogmaals 
verzonden. 

Fax van AC: vertaalbureau met verzoek informatiebrief voor 
hulpverleners te vertalen. in het Duits. 

Verrichtingen I` lijps arts milieu: 
Telefonisch vragen beantwoorden bij IAC en Bouw 8t Milieudienst. 
MMK aanwezig. 
Overleg over asbestinfopunt. 
Overleg over resultaten metingen met RIVM. 

HSGA vraagt om het organisatieschema GHOR. Wordt direct per fax 
verzonden. 
HSGA bij GRSIBT vraagt: overzicht ambulances, geneeskundige 
combinaties, heli's ingezet tijdens de le (2) rampdag(en). Na overleg 
volgende (voorlopige) aantallen: 
Geneeskundige combinaties: 5. Twente (ingezet)1 Zwolle (ingezet)1 
Doetinchem (aanwezig)1 Nijmegen (aanwezig)1 Flevoland (aanwezig) 
Ambulances (lijstje AAD-Oost) 
Heli's: Arke 2x MST - Groningen 1 Verder- zaterdag 11 (wellicht ook 
politie) / Verder zondag 7 (wellicht ook politie). 

AC wordt gebeid door stichting wijkwelzijn, zuid wijk: op bepaalde 
school draait personeel door, AC verwijst door naar Mediant coordinator 
hulp aan hulpverleners. Doorgegeven aan hoofd JGZ 

Arbo-dienst: adembeschermingsmateriaal is bezorgd. 

MLRT wordt gebeld door AC: vermoedelijk besteld door de brandweer. 
Arbo-dienst teruggebeld. 

Fax aan rampenstaf medische inzet. 

Telefoontje: de heer P. wil de vergadering van 10.00 uur 
milieudeskundigen en informatie over inféctieziekten bijwonen. 

AC: belt l' lijns arts milieu: is al benaderd voor een overleg, kijkt na of 

dat hetzelfde overleg is, kan ook inge'.et worden bij 
infectieziektenvraagstukken. 

De heer P. wordt op de hoogte gebracht door het AC. 

Arbo-dienst SE Fireworks belt over problemen van zoontje van een van 
de directeuren en regelt zelf hulp. 

1.1 22 mei 14.30 Enschede GHOR I 
nazorg 

GHOR 1.-1 22 mei 14.35 ? 

LCI 9791 1244 

LCI 9791 1244 

1.1 

1.11 

1.1 

22 mei 

22 mei 

22 mei 

14.55 

15.35 

15.40 

GHOR 

GHOR 

GHOR 

Almelo 

? 

Almelo 

Lid AC-GG©; hoofd 
JGZ 

Lid AC-GGD; 
MLRT 

Lid AC-GGD 

De heer P. van ?? 

Lid AC-GGD; 
l` lijn arts milieu; 
De heer P. 

Lid AC-GGD 

LCI 9791 1244 

LCI 979 1 1244 

LCI 979 1 1244 

1.1 22 mei 15.40 Enschede GHOR LCI 979 1 1244 
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fietste 

1.1 
1.1 

Tljdstip 
- - 

15.55 
16.10 

Plaats; 
_#►aááeg 

? 
Almelo 

Datum- 
r 

22 mei 
22 mei 

4rganisatle 
(een 

GHOR 
GHOR 

Functionaris_ 
LL. _ . 

•roo 

LCI 9791 1244 
LCI 9791 1244 

ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEDE 
Deelreconstructie cluster 6 

Geneeskundige hulpverleningsketen - GHOR 

_:. BesdtriijvinggebeurtenW toplichting 
1 •_ -
1 1 -, - 

De vertaling in Duits van asbestvoorlichtingsverhaat is gereed. 
Er wordt regelmatig zowel via het AC-GGD als op de informatielijnen 
gevraagd naar mogelijkheid bloedonderzoek te laten verrichten. Overleg: 
particulieren: doorverwijzen naar huisart 
hulpverleners, enz.: registreren en verzamelen. 
Bemensing asbestnummer wordt doorgegeven. 

Marokkaans MW'er biedt zijn hulp aan. Doorverwezen door naar MW. 

"Rondje ziekenhuizen" gebeld. Nog geen informatie van MST 
beschikbaar. 
Lijst cijfers tellingen gefaxt naar GRSIBT 

l̀  lijns arts milieu belt: vanaf 10.00 in overleg 

Lijstje met vragen bloedonderzoek doorgefaxt naar coordinator nazorg 
GGD 

Provincie Overijssel wil graag contact met de Arbo-diensten van de 
ingezette ambulancediensten. 
Provincie krijgt penfax de lijst, die van de CPA Zwolle ontvingen was 
met ingezette ambulancediensten. 
Coördinator nazorg GGD krijgt de PSHO activiteiten per fax. 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

22 mei 

22 mei 

23 mei 

23 mei 

23 mei 

23 mei 

16.35 

16.40 

07.55 

08.25 

08.25 

08.35 

GHOR 

G140R 

GHOR 

GHOR 

GHOR 

GHOR 

Enschede 

? 

Almelo 

Almeto 

Enschede 

Almelo 

Lid AC-GGD; 
coordinator nazorg 
GGD 

Medewerker [AC 

MW'er, Lid AC- 
GGD 
Lid AC-GGD 

Lid AC-GGD 

t° lijns arts milieu; 
Lid AC-GGD 
Lid AC-GGD; 
coordinator nazorg 
GGD 

LCI 9791 1244 

LCI 979 11244 

LCI 97911244 

LCI 97911244 

LC1 97911244 

LCI. 979 11244 

LCI 979 1 1244 

LCI .9791 1244 

LCI 97911244 

LCI 979 1 1244 

1.1 

1,1 

1.1 

08.50 

09.10 

09.30 

Zwolle 

Almelo 

Almelo 

23 mei 

23 mei 

23 mei 

23 mei 

23 mei 

23 mei 

GHOR 

GHOR 

GHOR 
nazorg 

GHOR 

GHOR 

GHOR 

GHOR 

1.1 

1.1 

1.1 

09.30 

09.40- 
9.45 
10:05 

Lid AC-GGD; 
coordinator nazorg 
GGD 
Lid AC-GGD; 
Medewerker DHV 

Lid AC-GGD; lid 
RIT 
Lid AC-GGD 

Lid AC-GGD 

Almelo 

Enschede 

Enschede 

Almelo 

AC belt DHV welke families van de overledenen en families van 
vermisten bezocht zijn,door de huisarts en welke vervolgafspraken er 
gemaakt zijn. 
Aan RIT doorgegeven: `vuile' lijst is gemailed naar de gemeente 
Enschede. Er is nieuw contactpersoon RIT. 
Afdeling communicatie Enschede vraagt hoeveel personeel er ingezet is, 
m.n. inzet GGD. HSGA neemt de telling op zich. AC informeert naar 
ingezette EHBO'ers enz. 
Hulpverleners fax asbest wordt naar Arbo Unie Oost Nederland gefaxt. 

Inspectie voor de Gezondheidszorg 

LCI 97.91 1244 

LCI 979 1 1244 

LCI 9791 1244 1.1 23 mei 10,15 
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Geneeskundige hulpverleningsketen - GHOR 

Sesc•i•rgjvmg.gebeurtenis/ fbélléhting 

Het lijstje van het RIVM zal later gefaxt worden. 

Orgatïisáide : 
.(eenhQid : 

GHOR 

•  Functionaris Bron 

1.1 23 mei 11.20 Enschede; 
Hengelo 

Lid AC-GGD LCI 9791 1244 

1.1 23 mei 11.35 Enschede GHOR / 
huisartsen 

AC heeft contact met EHBO Enschede en EHBO Hengelo Enschede: 
inzet Hengelo: 45 mensen; inzet Enschede: 40 mensen. EHBO Enschede 
ook de fax asbest hulpverleners toegefaxt. 
Uit contact met EHBO Hengelo blijkt: op de begrafenis van de diverse 
familieleden verschenen 10 Rode Kruismensen in uniform, niet in overleg 
met het AC-GGD ingezet. 

DHV gaat in het kader van de privacy overleggen met de huisartsen over 
hoe om te gaan met lijsten. 
Geschatte aantal huisartsen actief tijdens de ramp 30. 15 assistentes. 8 
artsen op de huisartsenpost. 
Verrichtingen t` lijns arts milieu: 

MMK aanwezig. 
Overleg bij asbestinfopunt. 

Informatie opstellen voor GGD-medewerkers die vragen gaan 
beantwoorden. 

AC krijgt de opdracht te overleggen hoe de fax (die voorzien moet zijn 
van een handtekening van de burgemeester) asbestvoorlichting aan 
hulpverleners naar de Duitse hulpverleners verzonden moet worden 

Medewerker DHV; 
Lid AC-GGD 

LCI 9791 1244 

1.1 23 mei Dag Enschede GHOR 1 
milieu 

1` lijns arts milieu LCI 985 

1.1 23 mei 12.50 Enschede GHOR Lid BT; 
Lid AC-GGD 

LCI 9791 1244 

1.1 

1.1 

23 mei 

23 mei 

13.(X1 

13.20 

Enschede 

Enschede 

GHOR 

GHOR 

Coördinator nazorg GGD: vraagt namen van vermisten en welke 
hulpverleners bij de familie geweest zijn. 

De gemeente Enschede vraagt naar namenlijst van mensen die nu nog in 
het ziekenhuis liggen. Deze mensen willen nl. graag contact met elkaar.4 
doorverwezen naar seer. Mans, hem wordt nog verteld dat er een 
slachtoffer in Nijmegen opgenomen is. 
(deze was tot vandaag niet bekend als slachtoffer) 

Coördinator nazorg 
GGD; 
Lid AC-GGD 

Medewerker 
gemeente Enschede; 
Lid AC-GGD 

LCI 9791 1244 

LCI 979 11244 

1.1 23 mei 13.30 Enschede GHOR Lid AC-GGD LCI 979 11244 

1.1 23 mei 16.55 Almelo GHOR 1 
nazorg 

Concernstaf Enschede belt over de planning van de bezoeken van de 
bewoners aan het rampgebied. 
Verzoek is om ambulances te regelen. AC-GGD geeft dit door. 

Fax gaat uit: overzicht hulpverlening aan familie nabestaandentvermisten. 
De hele middag zijn er contacten geweest met Mediant. slachtofferhulp 
Enschede en MW. MW heeft nog niet in beeld wat er aan hulpverlening 
familie vermisten gedaan is. 

Lid AC-GGD; 
coordinator nazorg 
GGD; 

LCI 9791 1244 
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Beschrijving gebetutertW toelichting 

1.1 24 mei 08.30 Almelo GHOR 

Functionaris 

Lid AC-GGD 

Bron 

LCI 9791 1244 

1.1 

1.1 

11.45 

dag 

24 mei 

24 mei 

Almelo 

Enschede 

GHOR 

GHOR 1 
milieu 

LCI 9791 1244. 

LCI 985 

Lid AC-GGD 

l` lijns arts milieu 

1.1  24 mei 13.30 ? GHOR Militair arts; Lid 
AC-GGD 

LC19791 1244 

1.1  24 mei 14.10 ? GHOR 1 
nazorg 

Rondje ziekenhuizen gebeld. 
AC-GGD is gehele dag bezig met bellen van alle ziekenhuizen in 

Nederland, in verband met mensen, die op de vermistenlijst staan. 

E-mail met Duitse tekst. rondom asbest gemaild. 

Verrichtingen 1` lijns arts milieu: 

Voorbespreken met GRS: beschermende maatregelen bezoekende 
bewoners. 
Overleg asbestinfopunt Bouw & Milieudienst. 

Afspraken,gemaakt over doorgeven asbestuitslagen uit tuchtmetingen. 

Militair arts van gezondheidsdienst Korporaal van Oudheusenkazerne 
vraagt nadere informatie over hoe om te gaan met militairen die in de 

buurt van de binnenste ring zijn geweest Vraagt om informatiebrief 
hulpverleners (asbest) en wat er al bekend is over grootschalig 
bloedonderzoek. 

Toegezegd dat hij 25 mei fax ontvangt + zo mogelijk informatie over 
grootschalig onderzoek. 

Anoniem telefoontje: geeft een advies hoe nabestaanden van de vermisteri 
kunnen omgaan met het rouwproces, door AC bericht doorgebeld aan 

coordinator nazorg GGD, die het doorgeeft aan gemeente Enschede en . 
RIT. 

Voorzitter stichting 1940-1945 belt: biedt hulp aan voor 
oorlogsslachtoffers die wellicht nu weer problemen krijgen. 
Doorverwezen naar Mediant. 

Vraag van communicatie Enschede: is het mogelijk dat patiënten die in 

ziekenhuizen hebben gelegen contact kunnen krijgen met de 
hulpverleners. 4 naar HSGA, die neemt.contact op met de gemeente, 

waar blijkt dat de vraag ingetrokken is. 

Fax naar coordinator nazorg GGD. planning bezoek bewoners aan 

rampgebied. 

Vanaf de middag bezig geweest met organiseren + overleggen over 
grootschalig onderzoek (organiseren bloedprikkers). Gebeld met Twentse 
ziekenhuizen labs + bloedbank. 
Gevraagd te reserveren op 31 mei - 2 juni en 3 juni. Intekenlijsten worden 

Anonieme beller, 
Lid AC-GGD; 
coordinator,nazorg 
GGD; lid RIT. 

Lid AC-GGD 

LCI 979 1 1244 

1.1 24 mei 14.25 Utrecht GHOR 1 
nazorg 

GHOR 

LCI 97911244 

1.1 24-mei 14.30 Enschede LCI 9791 1244 

1. l 24 mei 14.45 Almelo GHOR 1 

nazorg 

GHOR 

—Lid AC-GGD; 

HSGA 

Lid AC-GGD; 
coordinator nazorg 
GGD 

Lid AC-GGD 

LCI 9791 1244 

1.1 24 mei middag Almelo LCI 979 1 1244 
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l3esclrr•jving gebe•rte~E toelichdrig$ron-

ter plekke opgehangen. Tevens bij CLB geïnformeerd, deze-belt 2515L 
terug. 
Directeur bloedbank IJssellanden: vraagt onder wiens auspiciën dit 
onderzoek loopt. Aangegeven dat VWS coördineert en uitvoert. 

GHOR 1 
nazorg 
GHOR 

1.1 

1.1 

Huisarts Enschede; 
Lid AC-GGD 
Lid AC-GGD; 
medewerker IAC 

24 mei 

24 mei 

24 mei 
25 mei 

Enschede 

Enschede? 

Enschede 
Almelo 

15.20 

16.15 

18.00 
09.00 

1.1 
1.1 

GHOR 
GHOR 

LCI 9791 1244 

LCI 9791 1244 

LC1980 
LCI 9791 1244 

Huisarts Enschede vraagt naar ondersteuning van Mediant voor gezin van 
een van de medewerkers van SE Fire Works. AC regelt dit met Mediae. 

Gebeld door Arbo Unie Oost Nederland: wil graag op de hoogte gesteld 
worden van grootschalig bloedonderzoek. Doorverwezen naar IAC 
Enschede. 
Einde rampverklaring 

Gebeld met CLB: kunnen waarschijnlijk voldoende prikkers krijgen. 
Geeft voorkeur aan om dit in 1 hand te houden. Vraagt concreet wat en 
hoe er geprikt moet worden. Doorgegeven aan verantwoordelijken 
gezondheidszorgonderzoek. MST ( lab) kan instrumenten regelen voor 
bewerkingstechnieken. 
Geadviseerd contact.op te nemen met laboratorium Enschede. 
Aangegeven dat 20 prikkers per 500 mensen (per 4 uur) voldoende is als 
logistieke traject goed.geregeld is. 

MST belt over prikken. Het laboratorium van Enschede neemt contact op 
met coördinator grootschalig bloedonderzoek. 
AC faxt verhaal hulpverleners asbest naar RAV Drenthe. 

AC verzendt fax naar VWS: overzicht slachtofferaantallen. Kengetallen 
medische hulpverlening niet verstrekt. 
AC stelt n.a.v. een telefoontje van de Rettungsdienst Borken een brief op 
met verontschuldigingen en uitleg over de gang van zaken inzet Duitse -
collega's. 

1.1 

1.1 
1.1 

1.1 

25 mei 

25 mei 
25 mei 

25 mei 

Enschede 

Almelo 
Almelo 

Almelo 

09.20 

09.45 
10.30 

11.00 

GHOR 

GHOR 
GHOR 

GHOR 

Lid AC-GGD 

_ 

Lid AC-GGD 

Lid AC-GGD 
Lid AC-GGD 

Lid AC-GGD 

LCI 9791 1244. 

LCI 97911244 
LCI 979 1 1244 

LCL9791 1244 
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lautum " -Tljjdstip ,` '`, " - .Plaatgo- 
handelhig. 

Ocgdlí"tie 
(ettipleid) 

GHOR 1 
milieu 

J Bron' " 

1.1 25 mei dag Enschede 

`uncllnnaris 

1` lijns arts milieu LCI 985 

_ f. Be~ving gebeóirtenisJ:toeliciting 

Verrichtingen I` lijps arts milieu: 
Overleg bij IAC over bemensing vanuit GGD. 
GGD verlaat Bouw & Milieudienst. 
MMK aanwezig. 
Overleg bij asbestinfopunt. 
Overleg Arbodient en Bouw & Milieudienst. 
Beoordeling briefbewoners binnenste ring. 
Beantwoording gezondheidsvragen. 

Arbonet vraagt nadere informatie over bloedonderzoek. 
Verwezen naar nadere berichtgeving. 

Bericht van MT-GGD: AC-GGD en informatienummers stoppen 26 mei. 
Telefoontje brandweer Hengelo: is er al informatie over het 
bloedonderzoek. Doorverwezen naar coördinatie IAC 
Er wordt gedurende de gehele dag gebeld over het grootschalig 
onderzoek. Eén persoon houdt zich hier mee bezig en probeert 
duidelijkheid te krijgen. 

Coördinator Arbo-diensten wil gebeld worden over grootschalig 
onderzoek. 

!.1 

1.1 

1.1 

1.1 

25 mei 

25 mei 

26 mei 

26 mei 

GHOR 

GFIOR 
GHOR 

GHOR 

LCI 979 1 1244 

LCI 9791 1244 

Brandweerfunctionar LCI 979 1 1244 
is; Lid AC-GGD 

? 

Enschede 

Hengelo 

Diverse 
lócaties 

? 

14.45 

15.00 

09.45 

Geltele 
dag 

16.15 

Lid AC-GGD LCI 979112Ä4 

1.1 26 mei GHOR LCI 979 11244 Coördinator Arbo- 
diensten 
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ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEDt✓ 
Deetreconstructie cluster 7 
Voorkomen besmetting 1 november 2000, versie 1.3 

Versie geschiedenis 
Bij elke gebeurtenis is het versienummer vermeld: 
1.1 Samengesteld uit reconstructies van de Inspectie voor de Politie, Inspectie voor de Milieuhygiëne en de Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding 
1.2 - Gebeurtenissen uit de reconstructie van de Arbeidsinspectie toegevoegd 

Gebeurtenissen toegevoegd, verwijderd of gewijzigd n.a.v. interviews en verificatie door Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding 
Nagekomen opmerkingen van de Inspectie voor de Milieuhygiëne verwerkt 
Gebeurtenissen uit de reconstructie van de Inspectie voor de Politie toegevoegd 

1.3 Namen zijn veranderd in functies. Tevens zijn in deze versie een aantal afkortingen verklaard. Naar aanleiding van interviews en van de analyse is een aantal 
gebeurtenissen gewijzigd en onderling overleg verwijderd of toegevoegd. 
Gebeurtenissen uit de reconstructie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg toegevoegd 

Inleiding 
In deze deelreconstructie is zijn gebeurtenissen verwerkt uit de onderzoeken van 

de Inspectie voor Milieuhygiëne 
de Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding (uitgevoerd door het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding) 
de Inspectie voor de Politie 
de Arbeidsinspectie 
de Inspectie voor de Gezondheidszorg 

Deze reconstructie is gebaseerd op: 
geregistreerde mobilofoon- en telefoongesprekken van de Regionale Alarmcentrale van de brandweer (RAC) en het Regionaal Meldcentrum van de politie (RMC)_ 
interviews met ter plaatse ingezet brandweerpersoneel en centralisten van de (RAC). Vrijwel alle relevante betrokken brandweermedewerkers zijn in eerste instantie gehoord. 
Een groot deel van de verslagen van deze interviews is nog niet formeel ondertekend. Bovendien is er een aantal groepsgesprekken gehouden met betrokkenen die echter 
hoofdzakelijk ter verificatie van de gebeurtenissen worden gevoerd. 
interviews door de inspectie voor de politie 
foto's en video's 
diverse logboeken en journaals 
opgevraagde informatie, logboeken. bandteksten CPA's. diverse interviews linspectie voor de Volksgezondheid 
meet-en registratiegegevens milieu-en gezondheidsonderzoek 

Status 

Deze reconstructie is gedeeltelijk geverifieerd door degenen die informatie hebben aangeleverd. 
Tijdens de analyse- en rapportagefase van het onderzoek kan deze reconstructie aangevuld en/of gewijzigd worden. 
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0. 

loiáts 
hilre•ing 

Brouwerij 
Grolsch 

Datxi•i 

} 

13 mei 

13 mei 

uóctionàt ,' ►Y 

1_A 

1'.1. 

, 

Organlatie 
eenteddy, 

Grolsch 

Koninklijke 
marechaussee 

15.36 

r Eron4 
.o:. 

N.003 
N.004 

lnfodesk 15.36.17 onbekend 

De biogasballon bij Grolsch vliegt door de explosie bij SE Fireworks in brand. 

iemand van de Koninklijke marechaussee informeert naar de ontploffing en 
vraagt of er gevaarlijke stoffen tussen zitten. 
Infodesk RMC weet niets van gevaarlijke stoffen. alleen dat het om 
vuurwerkopslag gaat 

collega belt met het RMC en vraagt naar de ontploffing en of het giftig is. 
RMC: antwoord 'Wee, niet giftig." 

functionaris van de 
Koninklijke 
marechaussee; 
telefonist Infodesk 
RMC 

1.1 13 mei 15.40.29 onbekend politie politiefunctionaris; 
centralist RMC 
814 

telefoon bedientafel 
Oldenzáal 

L 1 13 mei 15.41.22 RMC bedientafel Almelo RMC belt met een collega en vraagt of er giftigé stoffen vrij komen. De 
collega zegt dat het een gekkenhuis is en dat er overleg is. RMC krijgt zo 
bericht 

telefonist RMC 
bedientafel 
Almelo; 
brandweer 
fucntionaris 

telefoon bedientafel 
Almelo 

1.3 13 mei 15.47 Borne GGD Twente 1 
GMOR 

Wachtdienstans GGD (MLRT) meldt zich na oproep. Na enige discussie krijgt•MLRT GGD 
MLRT instructie waar zich te melden bij het rampterrein. 
Wachtdie►rstarts doet dienst voor diverse raken. buiten kantooruren de 

Twente; centralist 
CPA AAD-Oost 

forensische geneeskunde. MLRT, infectieziektenbestrijding, milieu en is eerste 
aanspreekpunt voor andere voorkomende vragen aan de GGD. Voor 
alarmering wordt per dienst een semadigit en mobiele telefoon overgedragen. 
Maakt gebruik van eert (nier-herkenbare) wachtdienstauto. 

LCI 893 

LCI ai 

1.1 13 mei 15.50 Terrein 
Grolsch 

Grolsch N.003 
N.004 

Ammoniak ingeblokt conform het Bedrijfsnoodplan bij Grolsch door 
medewerker Grolsch 111. Op het Grolsch-terrein is brand bij de 
afvalwaterzuiveringsinstallade en een vrachtwagenstaat in brandbij het 
gasstation. 

AKZO Nobel vraagt aan RAC of rookwolk gevaarlijke stoffen bevat en biedt 
hulp bedrijfsbrandweer aan. Deze hulp wordt afgeslagen- 

Afsluiters gas Grolsch dichtgedraaid door medewerker Grolsch 1V en 649=1. 
De hoge druk gastoevoer van Grolsch staat nog open. De methaantank was 

13 mei 

13 mei 

Akzo Nobel 

Grolsch 

15.51 

15.55 

1.1 

L 1 

Akzo Nobel 

Terrein 
Grolsch 

Akzo Nobel 
Centralist RAC 

N.001 

N.021 
N.003 
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mm ïrijvutg` ttents/•tglchting r, _:.• 

volgens de BI1V van Grolsch geen gevaar, en ook de aanwezige ammoniak 
was goed beveiligd. In overleg met de OVD Enschede werd bepaald dat met 
name het ammoniaksysteem, gezien de grote schade die de laatste explosie had 
aangericht, alle aandacht nodig had. 

fiunctuar•lS ` 

N.004 

1556 AKZO Nobel 1.1 

1.1 

13 mei 

13 mei 

AKZO Nobel 

politie 15.56.07 onbekend 

Akzo Nobel geeft door aan RAC dat er veel roet neerkomt uit rookwolk. 

n.a.v een telefoontje van een politiefunctionaris meldt het RMC dat door de 
brandweer nog geen melding is gedaan van het vrijkomen van giftige stoffén: 
7e zijn nog aan het meten en aan het blussen." 

Akzo Nobel 
Centralist RAC 

onbekend; 
telefonist RMC 
bedientafel Almelo 

N.OQI 

telefoon bedientafel 
Almelo 

1.1 13 mei 16.02 Brandweer Hengelo, 
officier III 

Kazerne 
brandweer 
Hengelo 

Beekstraat 

Officier IIIOfficier 111 op kazerne Hengelo. Er regenen allerlei deeltjes op het 
kazerneterrein naar beneden vanuit de rookkolom: 

1.1 13 mei 16.29' Brandweer Hengelo, 
TS 842 

N.018 
N.025 

N.001842 Hengelo geeft bericht informant door dat bij de Grolsch aan de kant van 
de Boekweg een bioreactor is gevuld met methaangas. Beekweg wordt 
ontruimd in verband met.explosiegevaar. 

1.3 13 mei 16.32.40 Grolsch politie 
Van Heekpark 

48.42 meldt van brandweerman te horen dat een tank met methaangas bij de 
Grolsch op springen staat 
Politiefunctionaris bij Van Heekpark heeft GGD (bedoeld zal zijt: GHOR) in 
kennis gesteld dat zij ivm het explosiegevaar eventueel met spoed moeten < 
kunnen vertrekken. GGD besluit naar Miracle Planet te gaan en niet te blijven 
wachten op het sein veilig 

Bevelvoerder 842 
Centralist RAC 

48.42; centralist 
RMC 814 
politiefunctionaris; 
functionaris GGD 

mobilofoon kanaal 
814 
interview IP 5.8 

1.1 

1.1 

13 mei 

13 mei 

16.34 

16.35 Deurningerstr 
aat 

Roomweg 

Brandweer Hengelo, 
officier 111 

Brandweer Hengelo, 
officier 111 

Officier 111 

_ 
1.1 13 mei 16.35 

Onduidelijk bericht dat er iets op knappen staat, dat er onmiddellijk 
teruggetrokken moet worden en dat men een veilige situatie moet zoeken 

Op de Deurningerstraat komt officier 111 ter ore dat bij de Grolsch een bio- 
reactor of iets dergelijks op springen.staat. Hij wijst aanwezige bevelvoerders 
op dit gevaar. 

Officier Ul komt halverwege de Roomweg de technisch manager van Grolsch 
tegen, die aangeeft dat de methaantanks geen probleem vormen maar dat er 
wel ammoniaktanks en CO2-tanks zijn. Deze dreiging, gecombineerd met de 
brand in de brouwerij, zet officier Ill er opnieuw toe aan alle eenheden te 
waarschuwen voor het gevaar. 
Eenheden trekken zich terug op Deurningerstraat 

N.001 

N.018 
N.025 

N.018 
N.003 

Technisch 
manager Grolsch 
Officier III 
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16.38 Hengelo 

r 

13 mei 

13 mei 

13 mei 

Particuliere melder 

politie 

CM/1MH 

1.1 

1,1 

1.3 

16.46.00 Grólsch 
fabriek 

w 

•r.;;Y 

N.001 

mobilofoon kanaal 
814 

Particuliere melder 
Centralist RAC 

31.01; centralist 
RMC 814 

16.50 Den [laag Coordinator OBM Consignatierapport 
Archief wg- 
Enschede 
Nr.2 

1.3 13 mei 16.501 Den Haag 
2400 

CM/IMH 

Melder geeft aan da uit-rook allerlei deeltjes naar beneden komen. RAC geeft 
aan dat als het verpulvert, het geen kwaad kan. 

31.01 heeft een straal van 500 meter vanaf de Gmisehfabriek getrokken i.v.m. 
ontploffingsgevaar van een methaanteactor. 

Melding ontploffing via V WS 
Na overleg reet IUMH besloten meerwagen RIVM/MOD te verplaatsen van 
ATFDrachten, en maar Enschede re sturen. A art vankelijk werd genreren op 
zeer grote afstand, na 22.00 tutr mocht meetploeg dichter bij korpsen. Eerste 
uitkomsten: wel vrijkomen van gevaarlijke stoffen, echter door de explosie ets 
daaropvolgetule brand treeft er een zodanige spreiding plaatsgevonden dat er 
geen sprake is van gevaar voor de volksgezondheid 
RIVM/NVIC. meldt dat slachtoffers in de ziekenhuizen geen 
blootstellingsklachten zijn geconstateerd 

Verzoek berekening gevolgen van eventuele explosie ammoniaktank van 
Grolsch. 
Melding om 19.00 uur a►ntrroniaktank is veilig. 
22.00 ttur eerste meetgegeverLOwaarnemingen konten binnen. 

Officier II overlegt naast de COH met officier 111. Op aanraden van officier 111 
trekt officier Il de ingezette eenheden op het Talmaplein en de Renbaansuwt 
terug in verband het explosiegevaar van de methaantanks. Ook een zojuist 
ingezet ME-peloton wordt teruggetrokken. 

TS 848 Akzo Nobel wordt teruggetrokken uit de. Renbaanstraat in verband met 
explosiegevaar. en wordt opnieuw opgesteld aan de Deurningerstraat, Vanaf 
deze nieuwe opstelplaats wordt een waterkanon afgelegd naar de 
Renbaanstraai, Er is onvoldoende druk op de waterleiding om een tweede 
waterkanon in te zetten. 

Arbeidsinspectie belt politie en vraagt of de aanwezigheid van 
Arbeidsinspectie gewenst is. Aanwezigheid is voorlopig niet nodig. 

Coördinator '013M Logboek 
Archief wg-
Enschede 
Nr l 1 

1.1 13 mei 16.55 CTPI, hoek 
Deurningerstr 
aatl 
Boddenkamps 
ingel 

Brandweer, officier 
Ii en officier 111 . 

O.fficier 11 
Officier f11 

N.025 

1.2 13 mei 1.7.00 Renbaanstraat Brandweer Akzo 
Nobel, TS 848 

N.026 

1.3 13 mei 16.00 Enschede Arbeidsinspectie Hoofdinspecteur 
Arbeidsinspectie. 

RMC 

logboek functionaris 
Arbeidsinspectie 
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1.1 13 mei .17.02 Onbekend 

0 '• anfsttt 

Particuliere melder 

ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEDe. 
Deelreconstructie cluster 7 
Voorkomen besmetting 

• Be ch rij e urfoe s s/ .toeli tin` g P ' ' ctlona $ron 

Particuliere melder neemt contact op met de RAC omdat hij gehoord heeft dat Particuliere melder N.001 
er bij Grolsch een tank op springen staat. Moet luisteren naar de regionale 
omroep. 

Centralist RAC 

1.2 13 mei 17.03 CTPI, hoek 
Deurningerstr 
aatl 
Boddenkamps 
ingel 

Brandweer, CTPI Overleg tussen OVD Enschede, officier V, officier 111 en hoofd BHV Grolsch. 
De methaantanks bij Grolsch worden niet als een probleem aangemerkt. De 
ammoniak is ingeblokt,-en onbekend is hoeveel CO2'in de tanks aanwezig is. 
Er is geen direct gevaar, maar door het hoofd BHV van Grolsch wordt 
branduitbreiding richting de ammoniak en de CO2 wel als een gevaar 
aangemerkt. De mogelijke effectafstand wordt op enkele honderden meters 
ingeschat. Hierop wordt op dat moment geen directe actie ondernomen 
richting bevolking, omdat volgens eigen waarneming alle burgers het gebied 
reeds verlaten hadden. 
OVD Enschede stuurt officier III en het hoofd BHV van Grolsch naar de 
brouwerij om duidelijkheid te krijgen en het in zijn ogen grootste probleem 
aan te pakken. Officier V gaat een aantal wachtende eenheden ophalen in de 
richting van Hanzepoort en brengt deze naar de Van Damstraat. Veel 
eenheden, waaronder Duitse, staan te wachten op een inzetbevel. 

Door de op dat moment aanwezige officieren is niet gesproken over de 650 
vreter effectgebied die door de politie is gelranteerd Hoe de politie aan deze 
afstarul van 650 meter is gekomen, is voor deze officieren onduidelijk. 

N.017 
N.003 
N.001 
N.025 

1.1 13 mei I7.2T Deurningerstr 
aat 

Brandweer, officier 
111 

Officier 111 meldt aan OVD Enschede: men probeert de school veilig te stellen. 
Heeft een globale verkenning gemaakt over Grolsch en daar staan nog CO2 
tanks, waarvoor contact opgenomen moet worden met de persoon van Groiseh. 
Mogelijke uitbreiding naar opslag achter gebouwen moet voorkomen worden 
door middel van de inzet van een waterkanon. 

Officier 111 
OVD Enschede 

N.001 

1.2 13 mei 18.00 Fazantstraat/ 
Van 
Damstraat 

Brandweer Officier V. officier X en officier 1X ter plaatse bij Fazántstraatl van Damstraat 
bij ingang Grolsch. Het hoofd BHV Grolsch belt met medewerker Grolsch 
111 , die op het terrein is, en vraagt een sitrap. Die gaf aan dat de biogasballon 
inmiddels verbrand was en dat de 1C-reactor langzaam stond af te fakkelen. Er 
is een verkenning uitgevoerd door officier 1X en het hoofd BHV van Grolsch. 
Deze verklaren de situatie veilig genoeg om eenheden in te kunnen zetten. 

N.003N.018 
N.026 
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Regionale RAC 
brandweer 

functionaris van de brandweer meldt explosiegevaar met methaan in de 
omgeving van Grolsch_ 
RMC doet een algemeen bericht (d^. v. toonoproep) over liet acute 
explosiegevaar 

functionaris 
meldkamer 
brandweer; 

centralist RMC 
814 

mobilofoon kanaal 
814 

1.1 l3 mei 18.25.11 Regionale 

Brandweer 

RAC functionaris van de brandweer meldt dat het explosiegevaar bij de 
Grolschfabriek weer even geweken is 

functionaris 
brandweer; 
centralist RMC 
814 

mobilofoon kanaal 
814 

1.1 13 mei 1839..15 RMC centralist 814 RMC meldt aan Bravo 00 dat het grootste explosiegevaar bij de 
Grolschfabriek is geweken 

centralist RMC 
814; 
pelotonscommand 

ant ME 

mobilofoon kanaal 
814 

1.1 13 mei 18.52 Walhofstraat Brandweer, 
°onverstaanbare 
naam" 

VC-2 meldt aan "onverstaanbare naam": explósiegevaar tot nader bericht 
opgeheven. 

"onverstaanbare 
naam" 
Centralist VC 

N.001 

1.1 

1.3 

13 mei 

13 mei 

19.00.00 rampterrein R1VM 

19,30 Rampterrein - GlIOR 

het RIVM.doet metingen en constateert weinig. gevaar voor chemische stoffen 

Overdracht reguliere taken (inclusief' 1` lijn milieu) van MLRT aan collega- 
wachtdienstarts. 

Niet alle wachtdiensrartsen zijn deskundig op het terrein van de medische 
milieukunde. Raadplegen van de MMK is op 14 mei gedaan door de MLRT. 

MLRT 

MMK 
wachtdienstarts 

LCI-0200 

LCI ai 

1.3 13 mei 19.37.40 rampterrein politie politieman (zie 13 mei sub 19.39.35) staat op een post op straat en vraagt naar 

het gevaar van neerdalende troep. Men voelt zich niet veilig. 

De brandweer vraagt e.e.a. na (zie' 19.39.35 uur); 

RMC-bericht aan alle dienstdoende politiemensen dat men zich na afloop van 
de dienst moet melden in liet.Dish Hotel en niet op het Hoofdbureau 

24.03: centralist 

RMC 814 
mobilofoon kanaal 
8-14 
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I3 niei 1939.35 Brandweer mobilofoon kanaal 
814 

13 mei 20.01 1,1 

1.1 

G.J. van 
Heekstraat 

RAC Ussel- 
Vecht 

13 mei 20.12 

N.001 

N.001 

Particuliere melder- 

Brandweer, regio 
Ijssel -Vecht 

Regionale 
brandweer Twente, 
RAC 

politie 

1,1 13 mei 20.17 , RAC Twente 

\' L• 

brandweerfunctionaris meldt dan men nog gaat meten en dat een 
milieudeskundige onderweg is. Men kan dus nog niet zeggen of de 
neerdalende troep (zie 13 mei sub 19.37.40) schadelijk is. 
Het bericht wordt door RMC doorgegeven aan 24.03 

Particuliere melder geeft door aan RAC dat er vezelachtige, witte neerslag 
naar beneden komt uit de rook. 

Regio Ussel-Vecht verzoekt.bij RAC Twente om informatie in verband met de 
gevaarsaspecten van neergeslagen roet. Centralist RAC Twente verzoekt met 5 
minuten terug te bellen. 

Centralist RAC.Twente belt regio IJssel-Vecht om door te geven dat het 
RIVM ter plaatse is en metingen gaat doen. Centralist Ussel-Vecht verzoekt 
om-resultaten op teletekst te zetten, aangezien men vanuit hun regio al vragen 
krijgt. 
45.05 geeft door dat mogelijk een opslagplaats vol met vuurwerk dreigt te 
ontploffen. bij de Kroedhoftestraat; 
40.21 geeft de melding ook door, het is afkomstig van brandweerlieden ter 
plaatse. 
RMC doet, na comact over de melding met de commandopost brandweer op 
het rampterrein, algemene oproep om niet in de buurt te komen en een veilige 
plek te zoeken 

Bravo 2.00 van de ME Usselland vraagt naar schadelijke' bestanddelen in de 
rook. Het RMC meldt dat dit wordt uitgezocht door de brandweer 

functionaris 
brandweer; 
centralist RMC 
814 

Particuliere melder 
Centralist RAC 

Regio Ussel-Vecht 
Centralist RAC 
Twente 

Centralist RAC 
Twente 

Centralist RAC 
IJssel-Vecht 
45.05, 40.21; 
centralist RMC 
814; functionaris 
commandopost 
brandweer 

N.001 

1.3 13 mei 20.1753 Kroedhofte 
straat 

mobilofoon kanaal 
814 

1.1 13 mei 2059.13 onbekend mobiele eenheid Bravo 2.00; 
centralist RMC 
814 

mobilofoon kanaal 
814 

21.00.00 RCC Hengelo 

21.06 

1.1 

1.1 

13 mei 

13 mei 

Het RIVM heeft metingen gedaan, deze zijn niet verontrustend 

Brandweer Hengelo, Meetploeg van Hengelo Is actief, verwekt om toestemming van de 
meetploeg meetcoördinaten af te wijken, aangeven de wolk de andere kant op gaat 

(richting Bekkum). 

journaal RCC 

N.001 
N.404 

Bevelvoerder 
meetploeg 
OVD Hengelo 
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1.1 13 mel 2132.25 RMC centralist 814 centralist RMC 
814 

mobilofoon kanaal 
814 

1.3 13 mei 21.45.00 Politie Algemeen 
commando 

RMC meldt berichtvoor nllen: het R1VM doet vanaf 19.45 uur meting van de 
toestand van de lucht_ Tot op heden geen kwalijke stoffen in de mok die van 
het rampterrein komt, vervelend maar niet schadetijk 

opmerking in journaal dat beschermkapjes worden opgehaald, maar 

waarschijnlijk niet effectief zullen zijn. Er wordt alsnog voor goede 

beschermkapjes gezorgd 
25 à 30 halfgelaatsmaskers niet .ABE P3 fliters zijn opgehaald door 
sta fafj`icier Logistiek 

bij de briefing van de bijstand biedt de regiopolitie Rotterdam-Rijnmond 
ondersteuning aan van het Milieu-team dat onderzoek kan doen naar asbest en 
gevaarlijke stoffen 

Meetploeg staat gereed, wordt ingezet op .2 44 60.47140 (brug over Kanaal 

Delden Bentelo),.meetbuisje bravo 58 

Meetploeg brandweer Almelo (Whisky 020) gaat meetopdracht uitvoeren. 

0 13 mei 22.47.00 Algemeen 
commando 

journaal Algemeen 
commando 

LCI-1075 

journaal Algemeen 
commando 

mobiele eenheid 
Rotterdam- 
Rijnmond 

Brandweer Almelo, 
meetploeg 

Brandweer Almelo, 
meetploeg 

CTPI 

1.1 

1.1 

stafofficier 

Logistiek 

journaal schrijver 
Algemeen 
commando. 

Brandweer Almelo 
Centralist RAC 

Bevelvoerder 
whiskey 020 

Centralist RAC 

CTPI 

13 mei 

13 mei 

22.52 

22.58: 

Almelo 

Almelo 

N.W 

N.001 

1.3 13 mei 23.10 CTPI Vaststellen vaste locatie CTPI. Bespreking verkenningsplan rampterrein in 
vier ploegen, met in elke ploeg een OVDG. Navraag door MLRT bij ROC over 

risico's hulpverleners tg.v. blootstelling luchtverontreiniging. Vermoeden van 
asbest in verband met ouderdom van de wijk. Vermelding nazorg Dish Hotel. 

Eerste meting Bravo 40a, november 10, charlie 0 

LCI 1131/986/ 

1185 

1.1 13 mei 23.27 Brandweer Almelo, 
meetploeg whiskey 

020 

burgemeester 

N.001 

1.3 13 mei 23.30 

Whiskey 020 

Centralist. RAC 

assistent van 
burgemeester 

Enschedelstad 
huis 

Zuidelijke 
sector 
rampterrein 

LCI 0185 

1.1 

Tijdens ,.' briefing' vraagt burgemeester om uit te zoeken of er sprake is van 

asbest of gevaarlijke stoffen. Wordt geregeld door plv commandant brandweer ' 
Enschede. 

Er wordt asbest geconstateerd in de zuidelijke sector van het rampgebied door 
eenheden van Ussel-Vecht. Dit wordt doorgegeven aan de CC. 

13 mei 23.30 Brandweer, 
compagnie IJssel- 
Vecht 

N.011 
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stand van zaken 23.00 uur. o.a. 
- brandweer meldt dat er geut gevaar is van gevaarlijke stoffen 

Tweede meting: bravo 58, november 10, Charlie 0 

13 mei; 23.30 

:Bron' .• 

journaal GCC kr 73 
(staf) 

N.001 1.1 13 mei 23.31 Brandweer Almelo, 
meetploeg whiskey 
020 

Brandweer Almelo. 
meetploeg whiskey 
020 

CTPI 

L 1 13 mei 2135 

Whiskey 020 
Centralist RAC 

Whiskey 020 
Centralist RAC 

N.001 

1.3 13 mei 2.3.45 CTPI 

Derde meting: bravo 53, november 20, Charlie 0 

Whiskey 020 rukt weer in. 

Aanvang doorzoeken gebied. Brandweer wordt door RIT gevraagd om advies 
voor wat betreft de asbestbesmetting ende ontsmetting. Duidelijk wordt welk 
gebied door het RIT moet worden onderzocht: gebied gelegen tussen 
Lasondersingel. Oldenzaalse Straat. Voortsweg. Roomweg en 
Deurni ngerstraat. 

politiefunctionaris gaat op verzoek ntee als gids van de brandweer Usselland 
bij het zoeken in het rantpterrein. Deze verkenning vindt uiteindelijk plaats 
tussen 01.00 en 05.00 uur toet een onderbreking tussen 03,00 en 03.30 uur, 
orndat adernbescherntingsmiddelen nog steeds niet waren gebracht. Dit warets 
gewone stofkapjes zonderflter tegen de enonue rookontwikkeling 

LCI-0187 a t/m n 
LCI-0412 

interview IP 5:8 

1.1 14 mei 01.22 CTPI CTPI N.001 Centralist VC 
Centralist RAC 

1.3 14 mei 01..30 CTPI CTPI 

VC verzoekt RAC een honderdtal stofmaskers te regelen voor de redding, 
aangezien het stoffig is. Afleveren op hoek Deurningerstraat/ Lasondersingel. 

Stedendriehoek meldt: er zijn nog veel gasbranden en Grotsch beplating gaat 
steeds boller staan. Dienstvoertuigen worden verwijderd. Er is 5 m3 ammoniak 
aanwezig maar dit vormt geen gevaar. 
Metingen worden niet gedaan. hoewel er wel gevraagd wordt of er 
adembescherming nodig is. 

LCI-0187 a tlm n 

1.3 14 mei 02.50 Enschede Brandweer Brandweer meldt dat bij daglicht alsnog onderzocht zal warden of er sprake is assistent van Mans LCI O 185 
van asbest of gevaarlijke stoffen 
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14 mei 02.50 CTPI CTPI 

CTPI 

CTPI 

1.3 14 mei 04.45 CCPI 

Zoeken slachtoffers heeft (nog) geen gewonden opgeleverd. Aflossing MLRT 
met mededeling: asbest gering probleem wegens eenmaligé blootstelling en 
nathouden puin en asbest. 
Nog incidentele ontploffingen. Binnenring wordt aangepast. Vragen over 
ziekterisico's in verband met warme weer, medische-zorg en vervuiling 
binnenring met asbest. Vraag naar risico's asbest bij blootsteiling van enkele 
dagen wordt doorgegeven aan MLRT: 
SITRAP: o.a 
- Vraag of gebied veilig is voor bezoek_ Koningin Beatrix en Minister-

President Kok 

LCI 9861 1131 1 
1185 

LCI 986111311 
1185 

LCI-0723 

mi 

1.1 14 mei 04.50 CTPI CI'PI 

Deurningerstr 
aat, Roomweg 

CTPI 

Brandweer, politie 

CTPI 

1.3 

1.1 

14 mei 05.00 

14 mei 06.00 

Snelle verkenning door politie,en peloton Twente door gebied ter 
voorbereiding bezoek Koningin Beatrix en Minister-President Kok 

GGD geeft aan dat de afgegeven adviezen in verband met asbest gewijzigd 
moeten worden als het asbest weer droog wordt. Er moet precies in kaart 
worden•gebracht waar de asbest precies is vrijgekomen. 

LCI-0187 a t/m n 
_ 

LCI-0187 a t/m n 

1.3 14 mei 06.25 CTPI CTPI LCI-0 187a.t/m n 

1:3 

SITRAP: o.n 
- voor het bezoek van Koningin Beatrix en Minister-President Kok moet 

gezorgd worden voor een veilige rondleiding, alsmede een planning 
peloton Twente gaat situatie binnengebied in kaart brengen_ 

- wanneer is het veilig voor het RIT ingezet te worden? 
- Aflossing 
- Punt voor GGD: problemen _met grondwater door uitzakken van 

'bluswater-
Milieudeskundigen bij de GGD (arts 1° lijn en MMK) worden niet automatisch 
geïnformeerd over de uitslagen van de meetresultaten en hebben geen direct . 
adviserende taak ten aanzien van gezondheidsaspecten ten aanzien van 
eventuele metingen. 

06.30 uureerste terugmelding RIVM:buitenste ring is schoon 
Logboek geeft overacht van activiteiten tot 15 mei 

Enschede 
Hengelo 

GGD / GHOR 14 mei• 
en 
volgerf 
de 
dagen 
14 mei 06..10— 

24.00 

MMK 
Arts 1` lijn milieu 

LCI ak 
LCI ai 
LCI ar 

1.3 Den Haag CM/1MH 'Coördinator OBM Logboek 
Archief wg-
Enschede 
Nr.1 
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1.3 14 mei 07.00.00 CTPI 

SFOB 

- mutatie in sitrap o.a 
- het aantreffen van asbeststof bij de vuurwerkfabriek (russen puin 

nctiotié 

•t ` i.. .•'. 

LCI-186a 

interview IP 8.2 

1.3 14 mei 07.00 rampgebied RIT 

het aantreffen van asbest op de "plaats delict" door leden van het 
Samenwerkingsverband Forensisch Onderzoek Bontexplosies (SFOB) is voor 
hen aanleiding om onder de eigen asbestcondities te gaan werken en 
daarvoor beschemiings►niddelen te laten komen 

In het rampgebied stond een vrachtauto van het RIT, welke was voorzien van 
beschermingsmiddelen. Geheel vrijblijvend kon men gebruik maken van de 
volgende beschermingsmiddelen: 

Mondkapjes type FFP1. Inter bleek dat dit masker bescherming geeft 
tegen vaste deeltjes van onschadelijke stoffen, waarvan de concentratie niet 
groter is dan 4,5 maal de MAC-waarde. Deze mondkapjes bieden dan ook 
geen bescherming tegen asbeststofdeeltjes. 
Mondlapjes, die normaliter gebruikt worden in ziekenhuizen. 
Werklaarzen met de stempel CE 
Handschoenen 
Witte chemicalienbeschermoveral, merk Tyvek Pro-Toch 

Met betrekking tot de bovengenoemde beschermingsmiddelen werd geen 
voorlichting gegeven. Het gevolg hiervan was dat de meerderheid van de 
werknemers in het rampgebied geen, dan wel gedeeltelijk gebruik maakte van 
deze beschermingsmiddelen. Men maakte tevens nagenoeg geen gebruik van 
beschermingmiddeten omdat er geen gevaarlijke stoffen in het rampgebied 
aanwezig zouden zijn. 
Wij zagen in de "binnenste ring van het rampgebied" op vele plaatsen grote 
hoeveelheden kapot geslagen asbest liggen. Tijdens onze-werkzaamheden ter 

plaatse is het zeer aannemelijk dat de vele voornoemde asbestdeeltjes zijn 
gaan rondzweven. Doordat een gr~ aantal werknemers in het rampgebied 
geen gebruik hebben gemaakt van een mondkapje dan wel het "verkeerde" 
mondkapje cq. mondlapje droegen, bestaat de mogelijkheid dat rondzwevende 
asbestdeeltjes in lichamen zijn opgenomen. 
(de vrijblijvendheid in &ebruik beschermingsmiddelen kwam door de 

RIT-medewerker 
regiopolitie 
Twente . 

LCI 0804 
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ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEDr, 
Deelreconstructie cluster 7 
Voorkomen besmetting 

Bësctiuctea %él tin xr - 

mededeling van de cwrunatidan► RIT dat er geen gevaarlijke sloffert waren) 

-o] fade 
l•mctionans :^ Brótt 

1.3 14 mei 07.00 CTPI CTPI LCI-186a 

1.3 14 mei 08.00 Amsterdam Arbeidsinspectie 

Gas afgesloten in gebied, rond de vuurwerkfabriek worden de branden geblust. 
Tevens asbest gevonden rond vuurwerkopslag, gaarne deskundige ter plaatse. . 
Brand Grolsch neemt weer toe, brandweer ingezet. Slachtoffers gevonden in 
Renbaanstraat en,Tollensstraat, Verzoekom HW.of AL hoger dan 30 meter. 

AI belt diverse malen via de RMC met politie Enschede. Er werd niet 
teruggebeld. Na overleg piket Hoofdinspecteur met regio directeur wordt 
besloten voorlopig even te wachten 

Bij de Bamshoeve zou een volkswagenbus met chemische 
bestrijdingsmiddelen staan met een onbekende hoeveelheid lading. 

BRIEFING: o.a. 
Uitstaande brand bij Grolsch,(dak) 

- Er wordt een beeld van de instortingen gegeven 
- Asbest is nog niet in kaart gebracht 
- Melding van gevaarlijke stoffen bij de Bamshoeve (in volkswagenbus) 

wordt nu verkend door brandweer 
- Registratie van mensen op het rampterrein via CTPI. 

Inhuur asbestexpertise SGS 

1.1  14 mei 08.00 CTPI CTPI 

piket Hl 
directeur Al regio 
Oost 

LCI-0i87 a t/m n 

1.3 14 mei 03.25 CTPI CTPI CTPI LCI-0i87 a t/m n 
LCI 9861 11311 
1185 

1.3 ° 14 mei 10:00 Den [laag CM/IMH Coordinator OBM Logboek 
Archief wg-
Enschede 
Nr.1 

l A 14 mei 10.00 CTPI CTPI CTPI 

1.1 14 mei 10:55 

Onduidelijkheid over-de luchtverontreiniging en het aansturen van de 

metingen. Onduidelijkheid over aantallen vermisten. 

Telefonisch contact met AC-GGD: over uitslag metingen LUVO en aansturing 
van de metingen geen duidelijkheid; naam brandweercontact voor asbest wordt 
doorgegeven. 

rampterrein GHOR 

LCI 9861 ,11311 
1 185 

LCI 9861 1131 1 
1185 

MLRT 
Lid AC-GGD 
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1.3 14 mei 11.00 Enschede 

.. 

Een asbestsanoerder Er ligt overal asbest (telefonische melding van asbestsaneerder naar Al) 

B ron 
3 J- 

logboek 
inspecteur 
Al Oost 

n 

inspecteur Al 
regio Oost 

1.3 14 mei 11.00 Den Haag CM/1MH 

1.1 14 mei 11.03 Enschede Brandweer 

Coördinator OBM Logboek 
Archief wg-
Enschede 
Nr.1 

Archief Wg 
Enschede Nr.39. 
LCI 0186 

LCI z 1.3 14 mei ?? Vliegbasis GHOR 
Twente 

1.1 14 mei Overdag Revalidatie- 
centrum 't 
Roessingh 

Gezondheidszorg- 
instelling 

inhuur Contra-expertise TNO/MEP 
Deskundige TNO ingehuurd.TNO gaat metingen trossen verschillende 
diensten coördineren, 

Logboek notitie 
"Veel onbekend stofbij vuurwerkfabriek, milieudeskundige onderzoekt 
risico's en gevaren ". 

Functionaris Vliegbasis is thuis opgebeld met het advies zijn kleding te wassen 
in verband meteen mogelijke blootstelling aan asbest. 

Puin aanwezig op en rond de gebouwen. Buitenterrein door eigen 
medewerkers opgeruimd en (droog) schoongemaakt. Na enige tijd blijken op 
het terrein asbestmetingen verricht te worden, hetgeen tot onrust onder de 
werknemers leidt. Net was de directie niet bekend dat er eert mogelijk 
asbestbes►neningsrisico zou bestaan, er is geen contact gezocht n►et de 
directie. Directie heeft zelf uitslag metingen neoeten achterhalen. 

memo van de gemeente Enschede met daarin een opsomming van te verrichten 
taken op basis van het asbestprotocol. Memo is opgesteld omdat men 
verwachtlaanneemt dat asbest vrijgekomen zal zijn. Taken politie zijn 
opgenomen 
metro heeft zelf geen tijdstip 

Medewerker van 't 
Roe_ssingh 

LCI ae 

1.3 14 mei 12.00.00 Stadhuis gemeente Enschede functionaris 
gemeente 

LCI-186a 

1.1  14 mei 12.00 CTPI CTPI - In verband met asbest moeten er kapjes gedragen worden. 2 
Tankautospuiten worden ingezet voor het nathouden van het puin, de 
brandhaarden hebben geen prioriteit. 

LCI-0187 u t/m n 

1.3 14 mei 12.00 CTPI CTPI CTPI 

1.3 

Er blijkt veel asbest aanwezig te zijn: nathouden en adembescherming 
hulpverleners. MLRT geeft advies over_ persoonlijke beschermingsmiddelen 
(pbm). 

melding dat brand bij Grolschfabriek oplaait- Het dak bevat asbest. GGD 
adviseert niet in de rook te gaan staan 
inforr►eatie is afkomstig uit CTPI 

14 mei 12.17.00 Politie CTPI 

LCI 9861 1131 / 
1185 

journaal Algemeen 
commando 
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mts 
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12.23.03 RMC 

Datum 

14 mei 

Ornisutl 

centralist 814 1.3 

1~ ctlàD»siis 

_• 

centralist RMC 
81.4 

vi gebéu éais/.taeódit[ng S= ' t 

bericht van het RMC aan allen die uitluisteren om niet in de rook van de 
Grolschfabriek te gaan staan i.v.m. asbest. Indien men in bezit is van 
beschermkapjes, dan deze voor de mond doen. 

$ t ,`Híroa. 

♦. • .•.•r_ . w. . 

mobilofoon kanaal 
814 

` 

1.3 

1.3 

14 mei 

14 mei 

12.30.00 

12.30.00 RCC 

LCI-186a 

journaal RCC 

!2.30.00 Politie 

12.35 Enschede 

14 mei 

14 mei 

14 mei 

1.1 

1.2 

L 1 

Algemeen 
commando 

Brandweer 

mobiele eenheid 

journaal Algemeen 
commando 

assistent van Mans LCI 0185 

12.35.03 Politie Alpha 00; 
centralist RMC 
814 

1.1 14 mei 12.45.00 Politie CTPI politie 

mutatie in sitrap van asbestgevaar. Opmerking: medewerkers stofkapjes laten 
dragen 

asbestonderzoek van het RIVM loopt; in de buitenring is geen asbest 
aangetroffen, vooralsnog alleen in de binnenring. De brandweer zorgt voor 
stofkapjes. 
In LCI-186a worden stojkapjes T3 vermeld. Nier worden waarschijnlijk P3 
stofkapjes bedoeld. 

beleidscentrum geïnformeerd over asbest 

brandweer meldt dat er voor asbest een plan in de maak is, gaat nog niet naar 
de pers 

mobiele eenheid begint met ronddelen van mondkapjes; men probeert zo snel 
mogelijk iedereen te bevoorraden 

mutatie in het journaal dat de asbestdreiging groter blijkt dart was voorzien, 
m.n. in de binnenring; de vuurwerkfabriek had veel asbest. Er wordt gewerkt 
aan beschermkapjes, die verdeeld zullen worden 

Telefonisch informatie van Brandweer over neerslag van stof en roet, 
mogelijk met asbest in een groot gebied 
(UT/HengeloMorne/Wierden/Nijverdal). 
M-LRT doet navraag bij medisch milieukundige (MMK) naar Pbm: P3- 
mondmasker is afdoende; halfgelaatsmasker is niet nodig en geeft hogere 
ademweerstand. Informatie over verkrijgbaarheid- van P3-maskers wordt 
gegeven. Stukken asbest moeten verpakt en afgevoerd worden. In rook 
kunnen PAC's, asbest en metalen gevaarlijk zijn, geeft echter alleen een 
blootstellingspiek. 
Verzoek om P3-maskers wordt aan HSGA doorgegeven, evenals 
mededeling dat deze binnen de binnenste ring gedragen moeten worden. 

1.3 

° 

14 mei 12.50 Rampterrein 

mobilofoon kanaal 
814 

journaal CTPI 
politie 

LCI 986 1 1 131 1 
1185 

Brandweerfunctio 
naris; 
MLRT; MMK; 
HSGA 

Blad 14 va n 67 Inspectie voor de Milieuhygiëne, Arbeidsinspectie, Inspectie voor de Politie, Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding. 
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bericht dat de buitenring niet is vrijgegeven. 
In de binnenring moet gewerkt worden met kapjes (van AKZO). 
De buitenring dient hermetisch afgesloten te worden, ook voor aannemers- . 
Mensen in de binnenring mogen niet vegen. anders dan met gebruik van water 

14 mel 12.55.59 GCC Staf 

llson " 

lWm^ . 

journaal GCC kr 73 
(staf) 

1.3 14 mei 13.00 CTPI CTPI - 

- 

Gevaarsindicatie Grolsch: vuurhaard onder controle, druktanks niet meer 
bedreigd. Continue aandacht!! 
Binnen- en buitenringen worden gehandhaafd in verband met asbest. 
Bescherming asbest wordt geregeld. 

LCI-0186a 

1.3 14 mei 13.00 rampgebied RIT RIT-medewerkers LCI-0804. 

1.1 14 mei RIT 13.01.46. Politie 

13.02.30 rampgebied 

RIT 

1.1 14 mei 

RIT-werknemers hoorden van de collega's van de Technische Recherche dat 
de neuskapjes FFPI de asbeststof niet tegenhield. Van de TR kregen drie 
RIT-werknemers een mondkapje FFP3. Ze kwamen uit de TR-koffer. 
Inmiddels hadden enkele RIT medewerkers, reeds meerdere keren tevergeefs, 
hun bezorgdheid: v.w.b. het asbestgevaar aangegeven. Vroeg inde middag 
maakten zij hun probleem kenbaar aan inspectrice politie die hun bezorgdheid 
deelde. 
de beschermkapjes die worden gebracht zijn niet de goede. het zijn 
chirurgenkapjes. Sector Berging concludeert niet genoeg beschermende 
kleding direct ter beschikking te hebben 

mededeling van politiefunctionaris aan collega (.vermoedelijk ME- 
conanandant) dat de meeste politieposten beschermkapjes hebben 

48.11 gaat op verzoek van de Alpha beschermkapjes halen uit het ziekenhuis 
en deze verspreiden onder degenen die er nog geen hebben 

Medewerker van AVIV meldt dat zij in verband met de asbest-problematiek 
het ROC zullen ondersteunen en tevens de P3=maskers gaat regelen. 

MST - ziekenhuis heeft 110 beschermingskapjes uitgegeven aan politie; deze 
zullen worden rondgedeeld 
MLRT en OvDG regelen in afwachting van de P3-maskers 
ziekenhuismondkapjes bij deZaustaL 

politiefunctionaris mobilofoon kanaal 
814 

1.1 14 mei 13.09.52 onbekend politie 

1.3 14 mei 13,15 Rampterrein AVIV-Twente 

48.11; politie- 
functionaris Alpha 

MLRT 
Medewerker 
AVIV-Twente 

13.15.39 politie 

mobilofoon kanaal 
8'14 

LCI 986111311 
1185 

journaal Staf GPO 

LCI 986 1 1131 1 
1185 

L l 

1,3 

14 mei 

14 mei 

Staf GPO 

GHOR ?? Rampterrein MLRT 
OvDG 

Blad 15 va n 67. Inspectie voorde Milieuhygiëne, Arbeidsinspectie, Inspectie voorde Politie, Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding, 
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HSGA belt met mededeling dat overasbest een-voorlichtingsbrief wordt 
opgesteld in verband met vragen uit het 'roet-neerslag' gebied. 

13 

3unctlnárLt ' 

F 

HSGA 
MLRT 

; :Brón ; >F 
tyi••••r " b f"• 

LCI 9861 1131 1 
1185 

1.3 14 mei 13.30 CTPI CTPI Aparte telefoonlijnen vanaf ongeveer 16.00 uur beschikbaar. Aflossing voor 

komende drie dagen geregeld. Ontruiming Roomweg. Nog-brand bij Grolsch. 
Info MLRT: P3-mondmaskers_komen, tot dan ziekenhuismaskers via Zaustat 
verkrijgbaar. 

CTPI LC1 9861 1131 1 
1185 

1.3 

- 

14 mei 13.50 CTPI CTPI - Inzet RIVM: monsters nemen uit de wijk LCI-186a 

1.1 14 mei 1330.00 GCC politie 

1.1 14 mei - 13.58.00 Politie Algemeen 
commando 

' 

BZK 

ontvangst van fax waarin melding van groot gebied met asbestconeentratie: 
Enschedc Noord, Hengelo, Delen tot: aan Nijverdal; info,naar pers en burgerij 

bijpraten met het beleidscentrum: 
- verzoek tot aanpassing van de noodverordening. 

- GGD heeft asbest-onderzoek gedaan, zijn hoge.concentraties aangetroffen; 
- buitenring blijft gehandhaafd 

Eerste bijeenkomst 1BT (Interdepartementaal Beleidsteam) in ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

journaal GCC kr 77 
(beleid) 

journaal Algemeen 
commando 

1.3 14-mei 14.00 Den Haag Coordinator OBM Logboek 
Archief wg-

Enschede 

. Nr. l 

LCI-186a 1.1 14 mei 14:00 CTPI CTPI - Rulpverleners in binnen- en buitenring voorzien van stofkapjes vanaf 
ziekenautostation 

1.3 14 mei 14.03.09 GCC staf mutatie van perscommuniqué m.b.t. vrijgekomen asbestdeeltjes 
Dit perscommuniqué had betrèkking op de risico's voor de volksgezondheid. 

De bewoners van diverse wijken werd aangeraden: 

n kleding met stojerop re svwssen, 

n stofvorming te voorkorren; ga niet vegen; 

n bij wel vegen de boel nat te nraken. 

journaal GCC kr 73 
(staf) 
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1.1 14 mei CTPI - 
- 

- 

Voorstel: binnenring wordt buiterving, M.U.V. toevoerweg 
Opvang smerige kleding. Kleding afspoelen zodat deze de volgende dag 
weer gebruikt kan worden 
Asbestsanering alleen in buitenring 

x 
•Ap k {p L 

LCI-186a 

1.1 14 mei 14.15- 
14.50 

Rampterrein MLRT 
Brandweerfunctio 
naris 

HSGA 

LCI 9861 1131 / 
1195 

1.1 14 mei 14.30.00 GCC brandweer functionaris 
brandweer 

1.1 

Overleg MLRT met Brandweer inzake asbest: maatregelen alleen binnen 
de binnenring nodig. Brandweerpersoneel kan zich laten afspuiten, voor 
anderen worden wegwerpoveralls geregeld. Nathouden puin blijft 
essentieel. Geïnventariseerd wordt welk gebied besmet is met asbest. 
Plastic rakken voor besmet materiaal besteld. - 
MLRT regelt via HSGA bestelling van de wegwerpoveralls. 
Voorstel tot verkleining van de buitenring 
Reactie MLRT op fax persbericht asbest 

nadere meting asbest in binnenring/buitenring: hoeveelheid asbest is beperkt. 
In het journaal van, het CTPI politie wordt even later (zie mutatie sub 14.35 
uur) alleen gesproken over de buitenring conform briefrug RCC (mutatie 
12:30uur) 
mutatie in het journaal: 
• 14 doden geborgen; 
- uit nadere meting blijkt de hoeveelheid asbest beperkt; 
- noodverordening wordt aangepastluitgebreid-, 
- binnenring zat worden gezet met hekken 
informatie van brandweer uit sitrap nr 114 van ROC naar gemeentelijke 
rampenstaf: eenheden moeten kleding verzamelen, de korpsen moeten het zelf 
meenemen en wassen; stofhappen P3 asbest worden geleverd bij locatie CTPI 

bericht uit het RCC dat in de buitenring bijna of geen asbest is aangetroffen 

De sectie chemisch advies van het RCC geeft aan dat in het gebied nauwelijks 
sprake is van een asbestverhoging. De buitenring wordt mogelijk verkleind. 
Het maskeradvies voor de buitenring wordt afgeblazen. 

14 mei" 14.30.00 GCC 

journaal GCC kr 77 
(beleid) 

journaal GCC kr 77 
(beleid) 

1.3 14 mei 14.30.00 Regionaal 
Coordinatie 
Centrum 

14.35.00 RCC 

Regionaal 
Operationeel 
Centrum " 

CTPI (politie) 

CTPI 

LCI-186a 

1.1 

1.1  

14 mei 

14 mei 

functionaris GCC 

14.40 CTPI 

journaal CTPI 
politie 

LCI-0187 a dm n 
N.404 

Blad 17 va n 67 Inspectie voor de Milieuhygiëne, Arbeidsinspectie, Inspectie voor de Politie, Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding, 
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de binnenring wordt groter gemaakt en de noodverordening aangepast. 
I.v.m. asbest worden mensen selectief toegelaten; aannemers worden pas 
toegelaten als het hekwerk rond de binnenring staat 

Jef ii4V• 

x: 
...a .. ._  

journaal GCC kr 73 
(staf) 

_ 

1.3 14 mei 15.00 rampgebied RIT Inspectrice politie 

1.1 14 mei 15.02.41 Politie Algemeen 

commando 

LCI-0804 

journaal Algemeen 
commando 

Inspectrice voorziet een ieder van een mondkapje voorzien van het nummer 
8835 M/L EN 149 FFP3SLD met daaronder het nummer 0086. filtrerende 
gelaatsstukken met P3 filter) 

bericht vanuit het beleidscentrum (GCC): de buitenring blijft gehandhaafd tot 
het sein veilig is gegeven i.v.m. de asbest. 
In het journaal GCC kr 73 (staf) sub 15 .05 uur wordt gemeld dat 
asbestvervuiling schijnt mee te vallen 

overleg met het CTPI-politie over aantal zaken, o.a.: 
- als asbestsignaal veilig is, dan kunnen delen van de buitenring worden 
opengesteld; 

- grootte van de binnenring: verschil van mening met de brandweer over de 
begreniing van de binnenring 

Provincie Overijssel vraagt nadere informatie over asbest. Gegevens 
RI VMITNOISGS doorgegeven- 

1.1 14 mei 15.12.00 Politie Algemeen 
commando 

journaal Algemeen 
commando 

1.3 14 mei 15.20 Den Klaag CM 

1.3 14 mei 15.30 CTPI CTPI 

Coordinator OBM Archief wg-
Enschede Nr.3 

LCI-187 a tim n 
LCI 986 1 1 131 1 
1185 

- 

- 

- 

de compagnieCn zijn doelmatig ingezet, de situatie is volledig 
gestabiliseerd en er zijn geen problemen net de CO2 of de ammoniak 
Advies afspuiten kleding brandweer en wegwerpoveralls voor anderen 
(zijn besteld) 
P3-maskers nog niet aangekomen. 

1.3 14 mei 15.30.00 GCC Brandweer- 
functionaris in 

beleidsstaf 

secretariaat? 1.2 

melding door brandweerfunctionaris van de toestemming van het RCC om in 
binnen- en buitenring zonder bescherming te werken, maar alleen door 

degenen die kenbaar zijn door hesjes van stadsdeelbeheer 

Er is asbest aangetroffen; in buitenring kan zonder beschermende kleding 
worden gewerkt; 
Leden van Brandweer hebben toestemming van RCC om in binnen- en 
buitenring zonder beschermende kleding te werken. 

14 mei 15.30 Enschede 

journaal GCC kr 77 
(beleid) 

LCI 0185 assistent van 
burgemeester 
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GHOR 14 mei 15.00- 
16.00 

MMK van GGD Groningen.Jn verband met eventueel asbestwordt door de 
arbeidsinspectie (Al) Groningen geadviseerd om te beschermen met maskers 
en wegwerpoveralls. In het weekend is de firma 3M bereikbaar voor 
bestellingen. MMK geeft aan dat het moeilijk is te werken met die speciale 
maskers, omdat er moeilijk Inspanning te verrichten is. Wel advies om kleding 
te reinigen. Doorgegeven aan rampenstaf. 

Aankomst P3-maskers, aan brandweer en politie gemeld, distributie en 
uitleg via Zaustat.. 

MMK; 
Lid AC-GGD 

LCI 9791 1244, 

1.3 14 mei 15.34- 
16.35 

Rampterrein GHOR MLRT. 
Politiefunctionaris; 
Brandweer, 
centralist Zaustat 
OvDG 

LCI 986 1 1 131 1 
1185 

1.3 14 mei 16.00 Den Haag CMIIMH Besluit meetgegevens rechtstreeks toezenden aan het RCC 

1.1 14 mei 16.02.00 Politie Algemeen 
commando 

Coordinator OBM Logboek 
Archief wg-
Enschede 
Nr.1 

journaal Algemeen 
commando 

1.1 14 mei 16.35.00 Politie Algemeen 
commando 

Bespreking met de brandweer en de GGD: stofkapjes zijn alleen nodig in de 
binnenring. 
De Algemeen commandant politie wacht met de voorgestelde verenging van 
de buitenring tot de fysieke afzetting van binnenring gereed is 

instructie aan een medewerker van de Kmar, dat alleen in de binnenring met 
mondkapjes moet worden gewerkt. Wordt teruggekoppeld aan de bijstand. 
GGD en brandweer hebben de rest van het gebied asbest vrij gegeven 
h fo ook in Nieuwsbrief (politie) van 14 mei, 17.00uur 

algemeen 
commandant 

journaal Algemeen 
commando 

1.3 14 mei 16.50 CTPI CTPI - speciale asbestkapjes zijn verkrijgbaar bij ziekenautostation. Deze moeten 
door de Compaginies Commandant aan zijn mensen verstrekt worden. 

LCI-0186a 

1.1 14 mei /7.00 Enschede Politie Twente Extra nieuwsbrief Politie nr.1 
m.b.1. asbest vermeldt de brief.-: Volgesis de Brandweer en de GGD is 
asbestgevaar geweken. Alleen in de binnenste ring is het kapje 
voorgeschreven. Draag am.b. her kapje weerals er een ►ueuwe brand of 
rookontwikkeling is". 

Archief wg-
Enschede Nr. 36; 
LCI;0071 
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CTPI 1.3 14 mei 17.00 CTPI 

Y 

- 

- 
- 
- 

Het dak van de vuurwerkopslag was van asbest, waardoor uitgebreide 
asbestbesmetting; in binnenring is dragen van asbestkapjes verplicht 
Zakken bijbestellen voor besmette kleding 
Afspraken over tijdstip aankomst GL voor de volgende dag. 
Distributie P3-maskers via Zaustat voor werkenden in de binnenring. 

?°n 

LCI-0186a 
LCI 986111311 
1185 

CTPI 

14 mei 17.15 1.1 

1.1 

sector berging 

GHOR 

RIT 

Ramptemein 14 mei 17.45 

LCI-0112 

LCI 9861 1131 1 
1185 

LCI -0036 1.3 14 mei 17.58 onbekend Politie 

1.3 14 mei 18.00.00 RCC Hengelo brandweer 

Goede beschermkapjes tegen asbest gearriveerd. 

Voor uitruk naar de binnenring zal ambupersoneel alleen een mondkap dragen. MLRT 
Voor reservekleding na uitruk wordt gezorgd. OVDG 

Aan Mobiel Commandocentrum wordt doorgegeven dat in de buitenring het 
dragen van stofkapjes overbodig is.. 

Aan de commandant brandweer -welke conrmandanr wordt nier aangegeven- 
doorgegeven dat de stofkapjes in de buitenring af kunnen; metingen hebben 
aangetoond dat er geen asbestgevaar is 

Advertentietekst asbest voorgelezen aan MLRT: is akkoord met de inhoud. I-ISGA; 
AC-GGD belt met vraag de tekst nog aan 2e lijns MMK voor te leggen: is MLRT; 
akkoord. _Lid AC-GGD 

journaal RCC 

1.3 14 mei GHOR 18.05 - 
18.10 

18.30.00 RCC Hengelo 1.1 14 mei 

LCI 986111311 
1185 

journaal RCC 

RCC Hengelo 

CWIMH 

CTPI 

1.3 

1.3 

1.3 

Enschede 

Den Haag 

CTPI 

14 mei 

14 mei 

14 mei 

18.30 

18.40 

19.00 

persbericht uitgegeven dat buiten het rampterrein geen asbestgevaar aanwezig 
is; 

informatiebrief voor hulpverleners, dat geen sprake van 
gezondheidsbedreigende situatie 
Toelichting op persbericht van asbestdeskundigen 

Provincie Overijssel vraagt nadere informatie over asbest+ Gegevens 
R1VM^O/SGS doorgegeven. 

SITRAP:o.a 
- Asbest heeft aandacht richting eigen personeel. Iedere 

brandweercompagnie moet zelf zorg dragen voor de ontsmetting van de 
eigen kleding. De GGD geeft aan dat de maskers tijdig moeten worden 

Deskundige TNO. Wg Enschede Nr.10 
mede namens SGS 
Coordinator OBM Consignatierapport 

Archief wg-
Ensehede Nr.3 
LCI-0187 a t/m n 
N.008 
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1.3 

1.3 

l4 mei 

14 mei 

19.00.00 Politie 

19.15 Enschede 

Staf GPO . 

Boeldershoek (naam 
stortplaats) 

vervangen.. 

100 stofmaskers van Voskamp/Hengelo zijn opgehaald en uitgezet bij de 
politie in het rampgebied 
Volgens een nrede►verker van Vosko►np waren het P2 en P3 s►ofinaskers 
Melding van Boeldershoek aan Al dat om 21.00 uur puin gestort wordt uit 
Enschede. 
(RIT had nog geen toestemming gegeven, zie 21.30 uur) 

Inspecteur Al 

journaal stat' GPO 

Inspecteur AI 
logboek.lnspecteur 
Al Oost 

1.1 
1.3 

14 mei 19.53 
14 mei 10.00 - 

20.35 

CTPI 
AC-GGD 

RIVM 
GHOR 

Functionaris (RIVM) aanwezig in CTPI. 
Reactie op persbericht .van MMK Groningen: goed, positief en helder. 
Suggestie: in het groot verspreiden. Niet vertalen in het Turks uit ervaring dat 
deze mensen; zich geen tot weinig zorgen maken. 

Lid AC-GGD 
LCI-0187 a t/m n 
LCI 9791 1244 

1.3 14 mei 21.00 CTPI CTPI In binnenring grote hoeveelheden asbest aangetroffen, wordt een kaart van 
gemaakt. In buitenring geen asbest aangetroffen. 

LCI- 186a - 

1.3 

1.3 

14 mei 2/.05 

14 mei 21.15 

Hengeto Ov 

Enschede 

Boeldershoek 

RIT 

Boeldershoek niet klaar voor het ontvangen van puin met asbest. 

Afvoer van puin door RIT stopgezet. 

Inspecteur Al 

Inspecteur Al 

logboek 
inspecteur 
Al Oost 

logboek 
inspecteur 
Al Oost 

1,2 14 mei 21.30 Enschede RIVM 1 RCC RIVM onderzoekt asbestlocaties; RCC verzoekt de asbestrisico's bredere 
bekendheid te geven; Arbeidsinspectie heeft gewaarschuwd voor foutief 
puinafvoeren (ervaring bij Bijlmerramp) 

assistent van Mans LCI 0185 

1.3 . 14 mei 21.30 Enschede OTC (vervoerder 
puin) 

Uitgelegd - door inspecteur Al - waaraan de machines en vrachtwagens in het 
asbestgebied moeten voldoen. Opdrachtgever voor transport Klaassen van de 
Regionale Brandweer. RIT had nog geen toestemming gegeven voor afvoer 
puin. 
De rnachines/vrtrclrtwwgens moesten overdruk cabines hebben niet P.3-filter 

Inspecteur Al logboek 
inspecteur 
Al Oost 

IJ 14 mei 21.45 Den Haag CM/IMH Meldkamer: verzoek NCC om meetresultaten. 
Gegevens RIVM^O/SGS doorgegeven. 

Coordinator OBM Consignatierapport 
Archief wg-
Enschede 
Nr.6 
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mutatie in sitrap aan gemeentelijke rampenstaf met conclusie uit meetrapport 
RIVM: er zijn geen volksgezondheidsrisico's. 

Een asbestsaneringsbedrijf was vanaf hedenmorgen met een kraan en DTA'ers 
(Deskundig Toezichthouder Asbestsloop) voor het RIT in het gebied actief. 
(overdruk nier P3 filter) 

onwaarschijnlijk dat hulpverleners op 13 en, 14 mei aan normoverschrijdende 
asbestconeentraties zijn blootgesteld, bij verplaatsen van puin voldoende 
bescherming bij natmaken i.k.m. adequate adémbescherming. 

Inspecteur Al 

1.3 14'mei 22..30 Enschede 

Asbestsanerings- 
bedrijf 

TNO-MEP (namens 
RIVM; mede 
namens chemisch 

adviséurs en SGS 
(naam van een 
bedrijf 
sloopbedrijf 

TNO-MEP 
chemisch advies 
SGS 

logboek 
inspecteur Al Oost 

Toelichting op 
persbericht van RCC 
Héngelo van 14 mei 
18.30 uur 
LCI 0173E 

logboek 
inspecteur 
Al Oost 

LCI-0187 a t/m n 

1.3 14 mei 22.45 Enschede Inspecteur Al 

1.3 14 mei 22.45 CTPI CTPI 

Gesproken met werknemer van een sloopbedrijf Overal ligt asbest. Niet 
mogelijk om puin en asbest te scheiden en af te voeren. 

Melding van CC West-Veluwe! Vallei dat ROGS ter plaatse moet komen. 
Doordat het proces van Grolsch is verstoord, zou er HCL (zoutzuur) 
vrijkomen. 

melding van het RCC dat bij Grolsch zoutzuur vrijkomt 

ROGS ter plaatse bij Grolsch. 

1.1 

1.3 

14 mei 23.11.00 RCC 

14 mei 23.15 Grolsch 

functionaris RCC journaal CTPI 
politie 

LCI-0187 a t/m n Regionale 
brandweer Twente, 
ROGS 

CTPI 1.3 14 mei 23.50 CTPI CTPI-overleg:o.a 
- Bij Grolsch emissie zoutzuur-H2S (bron productieproces) 

verwaarloosbaar, bedrijfsbrandweer blijft meten. ROOS is nog ter plaatse. 
- Diverse gascylinders op middenterrein. 

Eén huisarts kan als de grens wijzigt zijn praktijk in het gebied in, anders 
moet software praktijk aangepast worden. 

Tijdens de evaluatie werd door een RIT-medewerker het asbest probleem en 
de werkomstandigheden cq. Veiligheid nogmaals aangegeven. 
/n de dagelijkse evaluatie werden de werkzaamheden voor de volgende dag 
besproken, dus ook de problemen 

1.3 14 mei rampterrein RIT 

LCI.0187 a t/m n 
N.008 
N.009 
LCI 9861 1131 / 
1 185 

RIT-medewerkers LCI-0804 
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14 mei 1.3 
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Piv. Regionaal 
inspecteur Oost 

- 

Memo aan hoofd-
inspecteur 
Archief wg-
Enschede 
Nr.7 

1.3 14 mei RIVM/ MOD Hoofd IEMIRIVM Memo 
Archief wg-
Enschede Nr.8 

1.3 14 mei 
t1m 
16 mei 

rampterrein RIT 

Verslag betrokkenheid IMH-Oost bij vuurwerkramp 
De 1MH-Oost heeft haar diensten aangeboden aait de gemeentelijke . 
rampenstaf te Etsschede. Deze achtte de aan►++enigheid van de IMH niet nodig, 
De IMH-Oost heeft contact gezocht met het Regionnal,Crisis Centrun in 
Hengelo (coördinator van fret Milieuteam) en deze nodigde de IMH uit deel te 
nemen. Betrokkenheid'1MH-Oost vanaf 20.00 uur 13 mei m. b. t. 
milieuvergunning, luchune►ingen, veegntonsters, bluswater-problematiek, 
onderzoek kwetsbare objecten in omgeving (ammoniak Grolsch) 

Rapportage aanwezigheid asbest in rampgebied 
14 mei 's morgens SGS en TNO-MEP, Deskundige TNO coordineert de 
meetploegen. TNO heeft ra►rrpterrein onderzocht op asbest. 
Uitkomst: 
Onwaarschijnlijk dat hulpverleners blootgestaan hebben aan 
normoverschrijderule asbestconcentraties 

Tijdens de RIT-werkzaamheden werd er in de "binnenste ring" gegeten. 
gedronken en gerookt. Er werd een plek gecreëerd waar door alle werknemers 
werd gegeten en gedronken. Mier was geen wasgelegenheid aanwezig. De 
genoemde plek was onoverdekt en was gelegen aan de Roomweg te Enschede, 
op een afstand van 100-150 meter van het geëxplodeerde bedrijfsterrein van 
Fire Works. Tijdens het eten en drinken reden de vrachtauto's, welke beladen 
waren met puin uit de binnenste ring, af en aan. Omdat het .in de voornoemde 
periode warm en droog weer was (ca. 28 graden) stoof het in de binnenste 
ring. Meerdere collega's hadden inmiddels, via het thuisfront, gehoord dat er 
sprake was van asbest-gevaar en dat bewoners van de gemeente Enschede 
voorzorgsmaatregelen moesten treffen. (letterlijke tekst uit rapport, ook 
geconstateerd door Al)) 

overzicht van de poli ientaatregelen e►rbijzonderheden vanaf 14.05, 07.05.00; 
- de binnenring wordt hermetisch afgesloten i.v.m. asbestntaatregelen (14 mei, 
14.20.12 uur); 

- diverse verzoeken ont beschermkapjes en informatie over het ontgaat niet 
gedragen kleding. 14 Prei 13.50,47 en 13.50.56 

- Koninklijke marechaussee brengt 300 mondkapjes (14 "rei, 14.47.53,- 
- bij. Voskarrtp/Hertgeio zijn 10019.00 jn GPO stofmarkers opgehaald 
- De beschermkapjes zijti uitgezet onder het dienstdoen de personeel maar 

RIT-medewerker LCI-0804 

15 mei ,00.31.00 journaal GCC ki 73 
(stal); 
LCI-0041 

-journaal CTPI 
politie; 
-journaal Staf OPO 
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1.1 15 mei 01.30 Enschede Brandweer 10-2e . 

worden nie► altijd gedragen; 

Afvoer besmet puin 
overleg met bouwdienst over afvoer besmet puin met asbest. Advies afloer 
Boeldershoek en arbeidsinsperie bellen voor procedure. 
plan van, aanpak m.b.t. asbest is gemaakt door het CTPI Betreft een 
stappenplan voor het vrijgevers van gebieden 

15 mei 02.00.00 RCC Hengelo 1.3 

1.1 

1.3 

15 mei 02.10 - 

Arcief Wg Enschede 
Nr. 35; LCI 0210, 
P.8 

journaal RCC 

LCI-0187 a t/m n 

LCI 9861 1131 1 
1185 

LCI 0185 

Zorgdragen dat kapjes worden gedragen, opstellen asbestprotocol CTPI 

CTPI 

CTPI 

CTPI IS mei 02.10 Geen branden meer, wijziging binnenring aan zuidzijde. Koelen versnelt 
toegang voor RIT. Cylinders waarschijnlijk 02. Bespreking 
asbestproblematiek, asbestprotocol als actiepunt. 

er komt een asbestprotocol; Brandweer legt contact met de Arbeidsinspectie 

CTPI. 

1.3 15 mei 02.30 Enschede Brandweer 

1,3 15 mei 04.051 CTPI CTPI 
04.15 

Assistent van 
Mans 

CTPI Advies en actie gevraagd aan GGD ten aanzicn van gezondheidsaspecten 
en schoonmaken kleding voor politie (pelotorn ME), dié s middags 
onbeschermd in rampterrein zijn geweest. 

Bolle hete container gevonden, die wordt gekoeld. 
Procedure asbest is aan de orde geweest. 
Locatie wasplaats is bepaald. 
Locatie voor het puin is besproken. 
Gesproken is over bijstellen van het kaartje met besmet gebied. 

- 

- 

- 

- 

LCI 9861 1.131 1 
1185 
LCI- 186b 
N.008 

1.3 15 mei 06.001 
06.12 

CTPI, 
Boddenkamp- 
singel 

CTPI P3 en P2 maskers aanwezig. Alleen P3 wordt uitgereikt, want beschermen 
beter. Maskers zijn verplicht in de gehele binnenring, moeten wel tijdig 
ververst worden. 
Er is een asbestKotocol opgesteld dat voor iedereen verplicht is. De wasplaats 
hiervoor is gereedgemaakt op de hoek Lasondersingel/ Deurningerstraat, en er 
zijn overalls aanwezig. De toegang voor het gebied verloopt vanaf nu dan ook 
voor iedereen vanaf dat kruispunt. 
Op verzoek van Politie maakt MLRT korte handleiding over persoonlijke 
bescherming asbest, die bij AC-GGD komt te liggen. 
De binnenring is aan de zuidzijde aangepast. 
De toegang tot het gebied voor werkzaamheden van aannemers wordt 

LCI-0187 a t/m n 
LCI-0050 
LCI-1185 
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gecontroleerd door de ME met behulp van stickers. 

1.3 15 mei 0805 CTPI CTPI SITRAP:aa 
- Het asbestprotocol wordt uitgereikt. 
- Brandweer regelt routing ufvoer van puin. Afvoer van puin in overleg met 

de GGD (asbestprotocol) en de milieudienst. 

(Voorlopig) resultaat analyse SEMIRMA van de stof- en luchtmonsters 

CTPI LCI-0187 a t!m n 
LCI 986111311 
1185 

1.1 15 mei 08.43 TNO-MEP Medewerker TNO Wg-Enschede 
Nr. 11B 

1.3 15 mei 08.45 Rampterrein GHOR 

1.3 15 mei 09.40 

MLRT 
HSGA 
Hoofd AC-GGD 

Lid AC-GGD AC-GGD GHOR 1 GGD 

LCI 9861 1131 1 
1185 

LCI 97911244 

1.3 15 mei 10.00 Lokaal 
Drichoeks 
overleg 

• Overleg hoofd AC-GGD: 1` lijns arts milieu beschikbaar voor voorwerk 
asbestpamflet en zal voorwerk doen. 

Er dient een berichtje voor hulpverleners te worden opgesteld over hoe om te 
gaan met asbest (kleding wassen enz.) ontwerp eerst naar MLRT. 

- aanpak door RIT: inzet RIT is maximaal. Korpschef regiopolitie Twente zal 
navraag doen of buitenlandse hulp soelaas kan bieden voor een sneller verloop 
van het RIT-onderzoek; 
- het door de Korpschef van de regiopolitie Twente bepleite veiligheidsrisico-
onderzoek ten behoeve van de reductie van onzekerheid bij burgers en 
hulpverleners. kan wellicht worden uitgevoerd in de vorm van een quick scan 
door de Arbeidsinspectie, maar geregisseerd door de GGD 

Bijbestellen P3 maskers. 
Instructie tot het innemen van gebruikte maskers bij de ontsmettingsplaals 
en voor regelmatige verversing. 

Er zal overdag geen afvoer naar Boeldershoek plaatsvinden,-alleen in de nacht 
(vanaf circa 21.00 uur) als het depot door het RIT vrij is gegeven 

Korpschef 
regiopolitie 
Twente 

LCI-1087 

1.3 . 15 mei 10.00 Rampterrein GHOR LCI 986 111311 
1185 

1.3. 15 mei 

MLRT; HSGA 
MLRT; 
brandweefunctiona 
ris 

Inspecteurs Al 10,10 Enschede Arbeidsinspectie logboek 
inspecteurs 
Al Oost 
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IJ 15 mei 11.00 CTPI CTPI Er moet een protocol komen voor de afvoer van puin en asbest. Dit eventueel 
via de Milieudienst regelen. 
Met de firma Beijers is afgesproken dat op aangeven van het RIT auto's 
worden afgevoerd. 

Binnenring dicht. Alles binnen buitenring valt onder coördinatie CTPI. 

Asmest via noodstort. Volgende CTPI levens milieudienst. 
Info Politie: Binnenring aangepast. Voertuigen vanuit binnenring moeten 
afgespoten. Reeds afgevoerde wrakken moeten alsnog gedecontamineerd 
(actie brandweer via ROC) 

Info MLRT: asbestpámflet in voorbereiding, verzoekt ROC met spoed om info 
voor terugkerende bewoners. 

CTPI LCI-0186 b 

LCI 986111311 
1185 

1.3 15 mei 11.20 Hengelo 
Westermaat 

GHOR Steeds meer vragen vanuit ingezet brandweerpersoneel betreffende eventuele 
nadelige gevolgen inzet op hun gezondheid 4 doorgegeven aan 1` lijn arts 
milieu: opstellen A4 en verspreiden onder de ingezette korpsen. 

LCI 980 

1.3 15 mei 11.25 Enschede 
Hengelo 

GHOR HSGA vraagt het AC-GGD een bericht te maken voor brandweerlieden die in 
het rampgebied waren (zonder bescherming) voordat het asbestverhaal 
relevant werd. 
AC-GGD sluit dit kort met t` lijns arts milieu. 

HSGA 
Lid AC-GGD 
V lijns arts-milieu 

LCI 9791 1241 

1.3 15 mei 11.00- 
13.45 

GHOR Overleg met 1` Cijns arts milieu: werkt aan 2 berichten asbest 
(hulpverleners eerste uur en huidige hulpverleners); bouw- en-milieudienst 
ook bezig met asbest; zal tevens aan pamflet terugkerende bewoners gaan 
werken, die er om 14.00 uur moet zijn- Fax asbestinfo burgers wordt 
doorgenomen. 
Rapporteert afspraken l' lijns arts milieu. Bespreking terugbrengen aantal 
ambu's naar 2 en afbouw ZaustaL Faxen van AC-GGD naar CTPI lukt niet 
goed. 

MLRT 
1` lijns arts milieu 

MLRT 
HSGA 

LCI 9861 1 131 1 
1185 

1.3 15 mei Restdag Almelo 1 
Hengelo ? 

GHOR 1 milieu Verrichtingen 1` lijps arts milieu: 
Op verzoek AC-GGD voorlichtingsbrief bewoners tweede ring opgesteld, 
die in Turks is vertaald. Brief is niet verspreid, mogelijk wegens logistieke 
redenen. 
Start gemaakt met voorlichtingsbrief hulpverleners. 

V fijns arts milieu LCI ak 
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1.3 15 mei 12.25.00 Tollensstraat SFOB 

Gezondheidsvragen in relatie tot vrijgekomen stoffen beantwoord. 
Overleg met MMK Gelderland 

teamleider SFOB meldt dat een container met beschermende kleding aan de de 
Tollensstraat komt te staan. Om 13.15 uur worden bij de MCU ook nog 200 
beschermingskapjes opgehaald 

Vanuit RCC contact met MLRT over stand van zaken asbest en nummers van 
milieu voor vragen vanuit de algemene bevolking. 

1°lijns arts milieu wordt aanspreekpunt asbest.voor GGD en GHOR 

teamleider SFOB LCI-0412 

1.3 15 mei 12.30 GHOR LCI 980 

1.3 15 mei 12.50 

1-Iengelo 
Westermaat 

Enschede I 
Hengelo? 

Den Haag 

Hengelo 

GHOR 1` lijns arts milieu LC1979 / 1244 

1.3 

1.3 

15 mei 13.00 

15 mei. 13.05 

CM/IMH 

GHOR 

Coordinator OBM Logboek 
Archief wg-
Enschede Nr.1 

Lid AC-GGD LCI 9791 1244 

1.3 15 mei 13.40/ 
13.45 

CTPI CTPI 

Start werkgroep Enschede VROM Den Haag 

De telefoonnummers milieu (op te nemen in persbericht asbest) worden 
doorgegeven aan AC. 

Hulpdiensten wordt verzocht de mondkapjes af te doen bij het verlaten van het 
gebied. Het RIT werkt tot 20.00 uur. daarna wordt het puin,op de dump 
gecontroleerd door de lijkenhonden van het RTT. Eventueel kan het puin 
daarna worden afgevoerd. Afvoer puin i.o.m. bouw & woningtoezicht. De 
huidige ontsmettingsplaats op de kruising Deurningerstraatf Lasondersingel 
blijft gehandhaafd. Straatkolken zullen moeten worden gedicht en later 
leeggepompt. De rijroute van vrachtwagens in de binnenring-wordt bepaald in. 
het CTPI. het RCC bepaalt de rijroute naar de definitieve stortplaats. 
Aandacht afspuiten alles uit de binnenring. Aandachtspunten voor toelaten 
bewoners doorgenomen middels 7 sectoren. 
Vermelding van voorbereiding van 3 soorten asbestbrieven: 

CTPI LCI.0187 a t/m n 
LCI-1185 
LCI 98611131 

1.3 15 mei 15.00 Rampterrein GHOR (telefonisch) - Door GGD opgestelde asbestbrieven afgekeurd door voorlichting 
gemeente. 

MLRT 
HSGA 

aanvullend: MLRT 

LCI 1185 
LCI 98611131 
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1.3 15 mei 15.00 Enschede Milieu dienst Informatiebulletin voor burgers 

Betreft omgaan met asbest voor terugkerende bewoners 

Hoofdinspecteur 
AI. Regio Oost 

1.3 15 mei 15.00 CTPI CTPI 

Archief wg-
Enschede Nr.32 
Logboek en 
verslagen Al, 
LCI-0172 

LCI-0186b 
LCI-0187a"t/m n 

SITRAP: o.a 
- Alles wat uit de binnenring komt, wordt ontsmet via één 

ontsmettingsplaats op de hoek Deurningerstraatf Lasondersingel. 

Plan van aanpak-

- Tot ongeveer 20.00 uur inzet RIT, daarna controle terrein en nathouden 
tot 16-5 08.00 uur, daarna weer inzet RIT. Tussentijds afvoer puin uit 
depot. 

- Bouwtoezicht, Milieu, OTC en Arbeidsinspectie stellen asbestprotocol op. 
De route van de afvoer over het terrein wordt bepaald door het CTPI. 
Wellicht moet het riool afgeblokt worden. 

- Er staan 2 ambulances paraat op de post-
- Overweging terughalen ziekenautostation;dan"andere voorziening treffen 

voor de uitgifte van beschermingsmiddelen. 
- Puin-transporteurs gaan werken volgens asbestprotocol. 
- Arbeidsinspectie vindt dat hulpdiensten ook meer beschermd moeten 

worden. Dit spanningspunt wordt voorgelegd aan het ROC. 
- De nazorg wordt door ieder in de eigen regio geregeld, de kleding wordt 

hier in zakken gedaan en in de eigen regio gereinigd. 
RCC maakt met afdeling voorlichting om alle informatie over asbest om te 
zetten in een duidelijke memo ten aanzien van voorzieningen aangaande asbest 
in Enschede. 

- op dringend verzoek zal Korpschef regiopolitie Twente nogmaals aan Leider 
Rrrde mogelijkheid van inschakeling van buitenlandse teams voorleggen. Hij 
wijst er echter op dat deze een andere werkwijze hanteren, die de berging en 

1.3 15 mei 16.15 GHOR Hengelo 
Westermaat 

Lokaal 
Driehoeks 
overleg 

LCI 480 

1.3 15 mei 16.30 Korpschef 
regiepolitie 
Twente 

LCI-1087 
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identificatie van slachtoffers zouden kunnen compliceren; zorgvuldigheid dient 
voorop te.staan 

- probleem bij het handhaven van de afzetting door de mobiele eenheid: de 
Arbeidsinspectie eist op grond van de ARBO-wetgeving dat werknemers ook 
in het gebied van de buitenring tegen asbest beschermende middelen (maskers) 
dienen te dragen. Het is niet duidelijk waarop die eisen zijn gebaseerd. Uit een 
quick scan door liet RIVM blijkt niet van, aanwezigheid van asbest buiten het 
epicentrum. 
Besluit burgemeester. RIVM-rapport hanteren als uitgangspunt, mits het 
eenduidig is 

- het asbestprotovol van de brandweer blijft overeind. Hiervoor heeft de 
brandweer toestemming van het.ROC 

- na 20.00 uur wordt er waarschijnlijk puin afgevoerd van de dump naar de 
definitieve stortplaats 

Kort verslag resultaten onderzoek naar luchtverontreiniging en gedeponeerd 
stof in Enschede. 
Monstername van avond en nacht 13 ►rei en 14 nnei). Conclusie: geen 
gezondheidsbedreigende situatie. 

Het beleidscentrum (GCC) meldt dat het RCC niet wil dat in de binnenring een 
bezoek plaatsvindt van bewoners met leden van het RIAGG; wordt afgewezen 
i.v.m. asbestproblematiek 

In verband met asbestbesmetting van het terrein zijn risico's op besmetting (van 
zowel bewoners als ook begeleidend politiepersoneel) reden om deze avond geen 
busjes met bewoners toe te staan. 
Namen en taken worden geregistreerd van mensen, die de volgende dag in 
het Museum reparatiewerkzaamheden moeten uitvoeren. 
MLRT informeert politie en brandweer over nachtelijke-afschaling. 

1.3 15 mei 17.46 Bilthoven RIVM/ MOD Hoofd IEM/RIVM Wg Enschede 
Nr.12 

1.1 15 mei 18.12.00 OCC RCC Hengelo 

1.3 l5 mei 18.30 CTPI CTPI 

journaal Algemeen 
commando 

LCI 1 185 1986 1 
1131 

CTPI 

1.1. 15 mei 18.42.00 Burgemeester 
Enschede 

GCCI RCC Hengelo toestemming van het GCC voor een bezoek van bewoners c.a. in de binnenring 
was door het RCC ingetrokken maar is door burgemeester van Enschede 
vervolgens overruléd, want de busjes rijden 

1.3 15 mei 19,45 Enschede Arbeidsinspectie 

Burgemeester 
Enschede 

Inspecteurs Al 

journaal Algemeen 
commando 

logboek 
inspecteurs 
Al Oost 

Algehele onduidelijkheid. Wie geeft het puin vrij? De vrachtwagens en 
machines wachten! 
Onduidelijkheid omtrent wie er opdraclu noest geven en wie daarvoor 
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vera~oordelijk was 

5000 asbeststofkappen zijn binnen 
(stofmaskers P3) 

1.3 

1.1 

ron 

journaal RCC 
Verificatie Al 

15 mei Na 20.00 telefonisch 
vanaf 

rampterreín 

GHOR In CTPI besproken asbestplan blijft van kracht. Voorlichting werkt aan 
asbestbrieven. 

MLRT: alleen aflos op aangeven,MLRT, vanwege continuiteit in persoon 

en gevolgde scholing op medisch milieukundig gebied Afspraak gemaakt 
met MLRT-2. 

Eerste vrachtwagens vertrekken richting Boeldershoek. (waarneming Al) 

MLRT 

HSGA 

LCI 118519861 

1131 

1.3 15 mei 21.05 Enschede Arbeidsinspectie Inspecteurs Al 

1.1 15 mei 21.35.00 ACP Algemeen 
commando 

logboek 
inspecteurs 
Al Oost 

journaal Algemeen 
commando 

journaal RCC 1.3 15 mei 21.45.00 RCC Hengelo Coördinatieteam 
"gevaarlijke stoffen" 

de ACP heeft twijfel over de (mond)kappen voor bescherming tegen asbest- 

De Algemeen commandant zal dit in het BOT-overleg brengen 

mededeling dat naast het'GCC een crisisteam wordt gevormd, het 

Coördinatieteam "gevaarlijke stoffen", dat intern onderzoek laat verrichten 
naar veitigheidsrisicó's en daartoe alle stoffen die eventueel zijn vrijgekomen 
bij de brand. laat onderzoeken 

1.3 15 mei 22.15 

Coördinatieteam 
"gevaarlijke 
stoffen" 

Inspecteurs Al Arbeidsinspectie Boeldershoek 

Hengelo Ov 

Arnhem 1.3 15 mei 22.52 Arbeidsinspectie 

logboek 
inspecteurs 
Al Oost 

e-mail d.d. maandag 
15 mei 200022:52 

Op Boeldershoek loopt alles naar wens. De vrachtwagens lossen binnen A 
minuten incl. afspoelen. 

/lier ►tvrdt.bedaeld dat de werkzaamheden volgens voorschriften Al verliepen 

De OR van de KLPD is bezorgd over de arbeidsomstandigheden van het 
RIT.(zie ook 16-05-00 12.50) Insteek Al: halfgelaatsmasker met 

aanblaaslucht, asbestpak, handschoenen, containment, douche en aanpassen 
werktijden. Dit is iets lichter dan normaal asbestregime. 

terugkoppeling over de beschermkapjes: het RIT heeft voortdurend overleg 
met de brandweercommandant; de brandweer gebruikt hetzelfde materiaal. 
Brandweer en Arbeidsinspectie waren vol lof over gebruikte materiaal, vooral 
de kapjes 

( hoofdinspecteur 

Al, regio Oost) 

1.1 15 mei 23.05.00 RIT brandweer journaal Algemeen 

commando 
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Den Haag NCC vraagt infórmatie over aantal zeecontainers bij SE-Fireworks. 
VROM heeft hier geen informatie over. 

1.3 15 mei 23.30 CTPI CTPI 

Coordinator OBM Consignatierapport 
Archief wg-

Enschede 
Nr.4 

LCI-187 a t/m n 

1.3 15 mei rampterrein RTT RIT-medewerker LCI-0804 

1.1 15 mei 1RO-Oost W. g 

1.3 16 mei 07.15 Hengelo GHOR 

Memo 
Wg Enschede 
Nr.11 

LCI 979 1 1244 

De buitenring is vrijgegeven en de bewoners zijn weer terug. Veel bewoners 
hebben vragen rond hun auto's. De Arbeidsinspectie maakt bezwaar tegen de 
werkwijze maar besloten wordt door te gaan tenzij er bestuurlijke dwang 
wordt uitgeoefend. 

Op maandag 15 mei 2000 werd op identieke wijze in de binnenste ring van het 

rampgebied door de RIT=werknemers gewerkt. Met betrekking tot de 
beschermingsmiddelen was alles nog steeds vrijblijvend. Met betrekking tot 
het asbest gevaar kregen wij nog steeds geen duidelijkheid. (letterlijke tekst uit 
rapport) 

Memo: Planologische regeling voor het gebied waar het vuurwerkdepot van 
Enschede stond 

AC beft 1` lijns artsmilieu met verzoek een rapport te rnaken '%velke 
schadelijke stoffen zijn vrijgekomen" 

Op briefing meldt Mans dat gisteren (1515) het RCC overruled is, bezoek aan 
binnenring met busjes werd verboden i.v.m. asbestgevaar; hij vraagt zich af 
waar steeds wisselende info over asbest vandaan komt; brandweer zegt dit uit 
te gaan zoeken. 

AC faxt verzoek om rapport "schadelijke stoffen" naar t` lijns arts milieu met 
kopie naar MLRT via CTPI. 

Overdracht OVDG aan MLRT: rampenstaf besloten dat toch bewoners in 

bussen gebied in gaan; OvDG druk geweest met distributie maskers en 
overalls. 

Vraag naar info LUVO en asbest. RIVM niet aanwezig. 1` lijns arts milieu 
(op AC) vraagt na. 
MMK RIVM zoekt contact, naar AC-GGD verwezen 

Lid AC-GGD 

1°lijns arts milieu 

1.3 16 mei 07.30.00 Burgemeester 
van Enschede 

RCC assistent van Mans journaal GCC kr 77 
(beleid) 

LCI-0185 

1.3 16 mei 07.50 Hengelo GHOR LCI 9791 1244 

1.3 16 mei 09.15 Rampterrein GHOR 

Lid AC-GGD; I` 
Cijns arts milieu; 
MLRT 

OVDG 
MLRT 

MLRT 
I` lijns arts milieu 
MMK RIVM 

1.3 16 mei 10.00 Telefonisch milieu 

LCI 118519861 
1131 

LCI 118519861 
1131 
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1.3 16 mei 10.00 rampterrein RIT (letterlijke tekst uit rapport) 
Omstreeks 10.00 uur kregen alle werknemers uit de binnenste ring opdracht 
zich te melden bij de commandowagen van het RIT. Alle werkzame personen, 
van het RIT, de vrachtwagenchauffeurs en de bestuurders van de 
,graafmachines werden, verplicht een witte chemicalienbeschermoveral, merk 
Tyvek Pro-Tech te dragen. Naar aanleiding van het bovenstaande nam een 
RIT-medewerker omstreeks 10.30 uur telefonisch contact op met de afdeling 
Milieu. Hem werd het vorenstaande medegedeeld. Uit het chemiekaartenboek 
is gebleken dat het opruimen van asbest moet geschieden volgens voorschrift 
P188. De afdeling milieu zou contact opnemen met het RIT. Ook een 
medewerker van de afdeling milieu vond het vreemd dat er op deze wijze 
gewerkt word. Omstreeks 11,30 uur deelde een arts van de GGD, een RIT-
medewerker mede dat men meerdere keren per dag de mondkapjes moesten 
vervangen. Hiervan was op dagmoment geen sprake. Bovenstaande werd door, 
een RIT-medewerker -gefaxt naar:de voorzitter van de OR. 
(bier wordt de Ondernemingsraad van de Regiopolitie Twenre bedoeld) 

RIT-medewerkers LCI-0804 

1.3 16 mei 10.01 Rampterrein. 
binnenring 

Politie, sector 
berging RIT 

Witte pakken-verplichting in verband met asbest. Voor het RIT is niet 
duidelijk is hoe zaken geregeld zijn of worden. Er zijn leden van het RIT die al 
vanaf zondag op de Plaats Delict aan het werk zijn. 

LCI-0412 

l:3 16 mei 10.3.0 Enschede GHOR V lijns arts milieu belt over de opdracht gevaarlijke stoffen. RiVM geeft niet 
alles in verband met nog lopende analyses. Brandweermetingen leveren op dit 
moment nog geen helderheid. Geen gevaarlijk beeld. Rest volgt z.s.m. Rapport 
komt per fax naar AC. 

l̀  lijn arts milieu;. 
Lid AC-GGD 

LCI 9791 1244 

1.3 16 mei 11.00 Enschede Arbeidsinspectie Problematiek Vrijgave terrein 
Na stevige discussie over vrijgeve►rterrein. Uitkorst per sectie doorroeken 
door asbestdeskundigen. Na inventarisatie beslissen over vrijgave. 
Al eist naleving sloopregime asbest bij werkzaamheden RIT 

Hoofdinspecteur 
Al 

Archief wg-
Enschede Nr.32 
Logboek en 
verslagen Al. 
LCI-0172 

1.3 16 mei 11.00 CTPI CTPI De binnenring is afgeschermd met bouwhekken. 

Aktiepunten: 
- continueren van het schouwen en ruimen van het gebied 
- stabiliseren van het asbestgebied 

gefaseerd vrijgeven van randgebieden van de binnenring 

LCI=0186 c 
LCI-1 1851 986 1 
1131 
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Vanwege de verwachte regen voorraad maskers en overalls in container 
bij VC-brandweer, distributie via Zaustat. 
Arbeidsinspectie (Al) aanwezig rond het CTPI; vraag naar duidelijkheid 
rol Al.-
Bewoners in het gebied mogen de bussen niet uit. 

11.00- 
11.50 

Kampterrein GL 
MLRT 

1.3 

1.1  

1.1 

16 mei 

16 mei 

16 mei 

11.35.00 CTPI politie 

11.45.00 Politie 

GHOR 

RIT 

Algemeen 
commando 

LCI 1131 19861 
1185 

Journaal CTPI 
politie 

journaal Algemeen 
commando 

Algemeen 
commandant 

1.3 16 mei 11.45 Hengelo GHOR 
Westermaat 

GL vraagt bij MLRT aandacht voor instructies verversen maskers en voor 
nathouden puin. 

er moeten 400 maskers bij het RIT gebracht worden 

er kamen signalen van politiemensen die informatie willen over 
gezondheidsrisico's. 
Het beleidsteam neemt contact op met de GGD en zal de uitkomst 
communiceren via het BOT 

Uit de briefing RCC: 
Op twee plekken wordt met beschermende kleding naar slachtoffers 
gezocht. 
Er zijn deskundigen naar de regio gekomen om de procedures rond het 
opruimen en afvoeren van puin te bewaken. 
Er is behoefte in Enschede aan een centraal coördinatiepunt i.v.m. 
eenduidigheid. Coordinatie zou moeten binnen GRS. 
Na contact met RIVM is arts GGD bezig met beschrijving van de 
beschikbare gegevens. Plan van aanpak wordt in opdracht GRS gemaakt. 
Voorlichtinglinformatie hulpverleners met risico's en gevaren met 
terugwerkende kracht verdient aandacht- GRS zorgt dat vandaag plan van 
aanpak er ligt. 

Telefonische informatie van de HSGA: 
inrichten 'milieukamer' bij de gemeente Enschede„die direct onder-BT is 
gebracht en waarin MMK van het RIVM zitting heeft, evenals de l` lijns 
arts milieu van de GGD, 
Asbest is op alle niveaus punt van aandacht. Taak voor de milieukamer, 

LCI 980 

1.3 16 mel 11.50 GHOR HSGA 
MLRT 

_ 

LCI 118519861 
1131 

1.3 16 met 11.50. 
13.00 

Rampterrein 
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16 mei 

•Tijd' 
hand 

..10e 

12.01.00 CTPI politie medisch leidster 
GGD 

GHOR 1 milieu 

:; ° etl9na1s "; 

:+Ir, a. Tili4 9'n°-SY 

medisch leidster 
CTPI 

l' lijn arts milieu 

Bron" 

v  tá' 1+Y•.. 

journaal CTPI 
politie 

LC1985 1.3 16 mei dag Almelo i 
Hengelo / 
Enschede 

1.3 16 mei 12.05 Hengelo GHOR 

de medisch leidster van GGD in het CTPI politie laat aan het GCC melden dat 
het onverantwoord is, dat de verzorging van het RIT zo slecht is en dauzij zich 
zorgen maakt over de intentie van het werk van het RIT 

Verrichtingen 1` lijn arts milieu: 
Op verzoek AC-GGD informatie verzameld .voor quiekscan en deze 
gemaakt. 
Deel gaan uitmaken van coördinatiepunt gevaarlijke stoffen bij Bouw & 
Milieudienst te Enschede. 
Voorlichtingsbriéven: hulpverleners. bewoners inzake blootstelling. 
terugkerende bewoners. 
Gezondheidsvragen beantwoord. 
Ondersteuning in persoon MMK Gelderland en MMK RIVM. 

Mededeling HSGA dat milieukunde verhuist naar Enschede met ondersteuning 
van het RIVM. Hij stelt 1` lijns arts milieu op de hoogte. 

memo aan het GCC betreffende de instelling van een onderzoekteam van 
TNO/Arbeidsinspectie/ GGD/RIVM, het Coördinatieteam "gevaarlijke 
stoffen" voor: 
1. de coordinatie van metingen in het veld; 
2. de coordinatie van maatregelen voor de mensen in het terrein; 
3. de coordinatie van alle betrokken diensten aangaande maatregelen; 
4. het in kaart brengen risico's 

cie ook murarie sub 15.05.00 om 2 /.45.00 uur 

fax met een bericht van de sectie GGD dat het gebruikte P3 beschermkapje 
voldoende bescherming, biedt 

Personeel van dierenambulances (om dieren op te halen) moeten 
beschermingsmateriaal dragen. 

LCI 979,1 1244 HSGA; 
Lid AC-GGD; 
V lijns arts milieu 

1.1 16 mei 12.30.00 RCC Hengelo GCC memo van RCC aan 
GCC 

12.50.00 ROC1.3 

1.3 

CTPI politie/CTPI 

GHOR 

16 mei 

16 mei 13.00 rampterrein 

LCI-186c 

LCI 118519861 
1131 

rMLRT 
OVDG 

1.3 16 mei 13.00 Hengelo 
Westermaat 

GHOR Er komt één aanspreekpunt/cot rdinafie-team voor alle gevaarlijke stoffen met LCI 980 
medewerker TNO, milieudienst Enschede, gemeentelijk ambtenaar en vanuit 
de GGD arts 1` lijn milieu en MMK. Medewerker TNO als contactpersoon, 
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1.3 16 mei 13.00 Hengelo GHOR 1 
informatienummers 

AC bezig met fax naar de GRSIBT i.v.m. persbericht informatienummers 
gezondheidsvragen ramp Enschede. Rond de avond wordt geconcludeerd dat 
infonummers alleen Enschedese nummers moeten zijn- Informatie over 
gezondheidsvragen zal naar centrale informatienummers GGD worden 
doorgestuurd. 

Lid AC-GGD LCI 97911244 

1.3 16 mei 14.00 CTPI CTPI ROC akkoord met adequaatheid van bescherming door P3-masker. 
RIT heeft slachtoffers gevonden 
MLRT vraagt aandacht voor asbestprotocol. 
MLRT informeert over afschaling geneeskundig voor vanaf 20-21 uur 

CTPI LCI 1185/9861 
1131 

1.3 16 mei 14.00 telefonisch 
vanaf 
rampterrein 

GHOR/Milieu Ie lijns artsmilieu gaat met MMK RIVM en MMK Gelderland naar 
milieukamer bij gemeente Enschede. 1` lijns arts milieu houdt contact met 
ROC en met MLRT 

1°lijps arts milieu 
M -RT 

LCI 1185/986/ 
1131 

1.3 16 mei 14.40 rampgebied RiT/RIVM/ TNO (letterlijke tekst uit tappon) 
RIVM en TNO bezochten de binnenste ring van het rampgebied en werd een 
RTT-medewerker voorzien van meetapparatuur (asbestmeter en een meter voor 
andere gevaarlijke stoffen) 

RIT-medewerker LCI-0804 

1.3 16 mei 15.00 Enschede Arbeidsinspectie Problematiek persoonlijke beschermingsmiddelen 
AI heeft.contact met korpschef KLPD. Gewezen wordt op het feit dat 
adembescherming niet voldoet aan AI-normen. De korpschef verwijst naar de, 
burgemeester 

Hoofdinspecteur 
AI 

Archief wg-
Enschede Nr.32 
Logboek en 
verslagen AI, 
LCI-0172 

1.1 16 mei 15.30.01 RCC Hengelo politie Brand van zaken: 
- m.b.t. slachtoffers: 16 doden. 628 gewonden van wie 42 opgenomen: 
- er is ream van chemisch adviseurs is samengesteld 

journaal RCC 

1.3 16 mei 16.50 - 
17.00 

Enschede Milieu Aankondiging fax met meetuitslagen RIVM over LWO en stof, niet over 
asbest. Milieuteam bezig met brief voor terugkerende bewoners en met brief 
voor hulpverleners. 

1̀  lijps arts milieu 
MLRT 

LCI 118519861 
1131 

1.3 16 mei 17.00 Arbeidsinspec RIT 
tic 

gesprek met burgemeester Mans over onvoldoende bescherming RIT, wordt 
meegenomen in beleidsteam 

hoofdinspecteur 
Al 

Journaal van 
hoofdinspecteur AI 

1.3 16 mei 17.00 CTPI CTPI - 

- 

het RIT geeft aan dat de stortplaats voor het puin volloopt, en dus leeg 
moet. Tevens moet het gedumpte puin natgehouden worden in verband 
met asbest en stof 
GGD maakt instructie voor bewoners met informatie en telefoonnummers 

CTPI LCI-0186 e 
LCI-11851986 1 
1131 
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1.3 16 mei 17:00 Enschede Rampenstaf 

Enschede 

over asbest en eventuele gezondheidsklachten. Voorlichting Enschede 
zorgt voor de verspreiding 

GGD verzorgt aanleg en onderhoud van voorraad beschermende kleding. 
Daarvoor komt oen tent bij de binnenring met. verkleedruimte. 
Bij de binnenring zal .gecontroleerd gaan warden of beschermende kleding 

gedragen wordt. 

- mededeling MIRT over komende asbestbrieven 
- Vrijgave vak i om 17.00-uur 
- Vrijgave vak 'I1 om 20.30 uur in overleg* met de burgemeester en de 

Arbeidsinspectie 
(dit overleg` is er niet geweesr, op grond van afgesproken protocol 16 prei 
v.m.,in RCC sector 11 door burgemeester vrijgegeven) 

Opdracht aan WVD: overdragen taken aan coördinatieteam gevaarlijke 
stoffen. 
samenstelling: TNO/R1VM: 
Arbeidsinspectie; DGD. Gemeente; 1VVD; Opdrachtformulering: 
Werken aan vrijgave sectoren binnenring, inschatten gevaren voor de 
hulpverleners t.a.v. de blootstelling aan asbest en andere stoffeit, voorlichting 
naar burgers en hulpverleners overasbest en andere stoffen 

MLRT ontvangt fax 1` cijns arts milieu: conclusie uit onderzoek LUVO .van 
RIVM: geen gezondheidsbedreigende situatie. 

Men meldt dat in beleidsdriehoek samen met de Arbeidsinspectie overlegd 
wordt over plan van aanpak i.v.m. gevaarlijke stoffen 

- in het verslag wordt de terughoudendheid mbt de inzet van buitenlandse 
teams herhaald; 

- er wordt gemeld dat de rechercheurs voor het opstellen van de vermistenlijst 
ingeschakeld; 

- Korpschef meldt dat de beloofde quick scan mbt asbest nog niet op tafel ligt. 
De resultaten zouden er afzijn, maar niet worden vrijgegeven. De 
Arbeidsinspectie zal worden meegedeeld om contact te leggen met de 
Korpschef om haar eisen op tafel te leggen en ingewilligd te .krijgen 

Medewerker 
WVD 

Logboek team 
gevaarlijke stoffen 
Archief wg-

Enschede 
Nr.13 

1.3 16 mei rampterrein 17.00 - 
17.45 

17.,10 

MLRT 

13 Id:mei Enschede 'beleidsdriehoek' Assistent van 

Mans 

1.3 16 mei 

LCi 1185/986/ 

t 131 

LCI 0185/986/ 

1131 

LCI-1087 17.30 

_ 

Lokaal 

Dnchoeks 
overleg 

korpschef 
regiopolitie 
Twente 
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1.1 16 mei 17.30 Enschede Rampenstaf Rampenstaf 

voorlopig verslag 

Archief Wg 

Enschede VROM 

Nr. 15,p28 

1.2 16 mei l Z45 ramptetrein Milieu 

1.3 16 mei -17.55 Enschede 

Medewerker AI 
MLRT 

Milieuteam 

Asbestdeskundige 

TNO 

LCI 118519861 . 

1131 

Archief wg-

Enschede Nr.13 

Coördinatieteam 
gevaarlijke stoffen 

RIVM/ MOD1.3 16 mei 17.59 Bilthoven 

Melding: RIVM heeft op de dag van de ramp metingen gedaan naar 
gevaarlijke stoffen in het buitengebied. 
Zij hebben wel hoge waarden gemeten, maarde bloots►elling is maar kort 

geweest en vormde geen bedreiging voor de volksgezondheid. Er komen nog 
resularen van nieuwe metingen. 

Al informeert MLRT over schouwen op asbest door Al voordat een gebied 
wondt vrijgegeven. MLRT neemt vervolgens met milieuteam contact op: 
informatie klopt; daarnaast doet bouwdienst de bouwkundige schouw. 

Opstellen informatiebrief voor bewoners en hulpverleners aangaande asbest 
en andere gevaarlijke stoffen 

Melding resultaten analyse tweede luchtstofmonster Enschede. 

Conclusies, getrokken in tic eerste tussenrapporrage, veranderen derhalve 
niet. 

Commandant sector berging RIT wordt gebeld door de Inspecteur 
Arbeidsinspectie. Deze deelde mee dat de adembescherming onvoldoende was 
en dat hij het RIT toestond met halfgelaats, motorisch aangedreven 
overdrukmaskers te werken. Dit bericht is doorgegeven aan de korpschef van 

de KLPD, die op zijn beurt contact heeft gezocht met de burgemeester van 
Enschede. 

Fax van 1` lijps arts milieu aan AC betreffande:resultaten onderzoek 

luchtverontreiniging 

Melding dat kortverslag resultaten van het onderzoek tsaar 

luchtvemntreiningen en gedeponeerd stof in Enschede", is doorgezonden naar 
Provincie Overijssel 

Fax van 1` cijns arts milieu aan AC betreffende resultaten onderzoek 
luchtverontreiniging 

Hoofd IEM/RIVM Fax 
Wg Enschede 

Nr.14 

1.3 16 mei 18.50 Commandopo 
st RIT 

Politie, sector 
berging RIT 

Inspecteur 
Arbeidsinspectie 
Commandant 
sector berging RIT 

LCI-0412 

1.3 16 mei 18.56 Almelo GHOR 1` lijns arts milieu LCI 9791 1244 

1.3 16 mei Den Haag VROM/ hiMH/CM Medewerker CM 

1.3 16 mei 18.56 Almelo GHOR 

Fax 
Wg Enschede 

Nr.16 

LC19791 1244 l` lijn arts milieu 
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Persoonlijke beschermingsmiddelen 
Brief aan div. Korpschefs met daarin de nood: aakelijk pbrn voor diverse 
soorten van werkzaamheden, aan burgemeester en ACP 

ro 

1.3 

U,i ► 

Arbeids-inspectie 16 mei 19.00 Enschede 

eQng 

' Y. 

Hoofdinspecteur 
Al, Regio Oost 

Archief wg-
Enschede Nr.32 
Logboek en 
verslagen AI; 
LCI-0172 
LCI al 1.3 16 mei avond Enschede GRSIBT 

1.3 16 mei Avond Enschede GHOR 
LCI an 

LCI ar 

1.3 _ 16 mei Avonden 
opvolgen 
de dagen 

Enschede GHOR 

Bijeenkomst Coórdinatieteam gevaarlijke stoffen (door RCC georganiseerd) 
heeft eensluidend advies van brandweer. Arbeidsinspectie, Bouw & 
Milieudienst, politie en GGD tot gevolg inzake asbest. 
Milieuteam dinsdagavond 16 mei opgeheven zonder vervolgafspraken. 

Van bespreking CoSrdinatieteam gevaarlijke stoffen is geen verslag. 
In het overleg is door de MMK's o:a. gesproken over de noodzaak van 
metingen bij een steekproef van personen uit de binnenring (blootstelling 
zware metalen). Onduidelijk is waarom met dit advies niets is gedaan. 
Waarom met tijdens het overleg opgestelde voorlichtingsbrief niets is 
gedaan is niet duidelijk. 
MMK's hebben zich gericht op bevolkingsadvies asbest en zware 
metalen: 
Alleen de voorzitterr rapporteerde aan de GRS. 

MMK s hebben oruluidél jkheid ervaren over taakopdracht en onduidelijke 
status van het milieuteam. 
Reden van opheffen van het team was eveneens onduidelijk. 
Daanraast is de MMK-e-rpertise niet voldoende als inhoudelijke 
deskundigheid ingezet. De komst van vele V1VS-ers, die uitvoerende taken aan 
hen delegeerden heeft daaraan geen goed gedaan. 
Ten aanzien van het gezondheidonder zoek is evenmin van de GGD-MMK-
expertise gebruik gemaakt. 
Infornratie uit de metingen kwant niet direct bij de MMK's terecht, terwijl zij 
adviezen ten aanzien van volksgezor dheidsrisico's moeten geven. Al geeft 
adviezen over werkgerelateerde risico's. 

1` lijns arts milieu informeert telefonisch over rol van het 'coördinatiepunt 
gevaarlijke stoffen': coordinatie metingen, coordinatie maatregelen, 
coordinatie diverse diensten, in kaart brengen van de blootstellingen. 

WK's LCI ar 

1.3 16 mei 19.15 Bouw-en Milieu 
milieudienst 

l°lijns arts milieu 
MLRT 

LCI 118519861 
1131 
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1.3 16 mei 19.30 

c 

LCI 11851986 1 
1131. 

CTPI 1.1 

1.3 

16 mei 

16 mei 

19.40 

19.45 

CTPI 

Brandweer Deskundige van de 
brandweer 

1.3 16 mei 20.00 rampterrein CTPI (politie) 

Logboek BMD 
LCI0198 

LCI-0414a 

ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEDE 
Deelreconstructie cluster 7 
Voorkomen besmetting 

esd! 1 Q9 vi ... X ► benrtenis/ tl'•' "F .' 

Brandweer checkt bij BT of de binnenring (grens voor maatregelen) 
gehandhaafd moet blijven. 
GGD blijft bevoorrading beschermingsmiddelen doen, brandweer neemt 
uitgifte over. 

- toegangscontrole wordt versterkt om ongewenste bezoekers buiten te 
houden 

- Lasondersingel woningen 101 dm 127 onderzocht door Arbeidsinspectie, 
twee woningen bleken vervuild met asbest en één erker staat op instorten, , 

Vragen over asbest wordendoor een_ deskundige van de Brandweer mondeling 
beantwoord. 

melding in journaal dat voor iedereen die de binnenring ingaat het dragen van 
een mondkap verplicht is. de ventilatie in voemigen uit moetende ramen. 
gestoten moeten worden gehouden. Voertuigen moet bij het verlaten van het 
terrein afgespoeld worden en in sommige gevallen is het dragen van witte 

overalls verplicht 

1̀  tljns arts milieu geeft aan dat brief bewoners volgende dag verspreid wordt. 
Brief hulpverleners is nog steeds in discussie. 

BT maakt plan van aanpak op basis van de meet- en testresultaten. 
Verkleining binnenring moet afgedekt zijn door BT. 
Voor nieuwe bemonstering binnenring (i.v.m: verwaaiing asbesthoudend stof) 
wordt plan van aanpak gemaakt 
Informatiebrief 
Gaat accoord tnet informatiebrief aattgamule gevaarlijke stoffen voor burgers 
en hulpverleners 

Resultaat metingen 

De asbestdeskundige van TNO/MEP) treedt op namens RIVM. Hij maakt deel 

uit van de commissie om in opdracht van RCC onderzoek te doen naar 
gevaarlijke stoffen en asbest. 

mutatie in het journaal m.b.t. de conclusies van het onderzoeksteam TNO c.s.: 

het asbestgevaar is verwaarloosbaar, dit gelduook voor de concentraties van 

1:3 16 mei 20.15 telefonisch Milieu 1` fijns arts milieu 

MLRT 

1.3 16 mei 20.40 ? ? 

LCI 118519861 
1131 

LCI 118519861 
1131 

1.3 16 mei 21.15 Enschede Rampenstaf 

1.3 16 mei 21.35.00 GCC TNO.c.s. 

Logboek TNO: 
Archief wg-
Enschede Nr.13 

journaal GCC kr 77 
(beleid) 
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andere stoffen (zware metalen). 

Ergo: geen gezondheidsrisico's (er komt een rapport) en beschermende pakken 
is niet meernodig. 
De Arbeidsinspectie denkt daar anders over. 

Besluit: pakken dus aanhouden, omdat Arbeidsinspectie dat wil 

1.1 16 mei 22.12.00 Brandweer CTPI politie journaal CTPI 
politie 

1.3 16 mei 22.30 Arbeidsinspectie 

functionaris 
brandweer; 

politiefunctionaris-
sen CTPI . 

Hoofdinspecteur 
AI 

De TNO-vertegenwoordiger stelt voor om het onderzoeksteam op te heffen. 

door de brandweer is aan het CTPI politie doorgegeven dat geen asbestkapjes 
meer verplicht zijn. leder kan zelf bepalen of hij/zij beschermingsmiddelen 

gebruikt of niet 

Brief van Arbeidsinspectie aan KLPD, Regiopolitie, Regionale Brandweer, 
betreffende werkwijze rampgebied SE Fireworks Enschede. In afschrift aan 
Mans (burgemeester), OR'en hulpverleningsorganisaties en 
politievakorganisatie A.C.P. 
In brief worden de volgende verbeteringen in de tot dan toe gehanteerde 
aanpak genoennd: 

I. In het gedeelte van de binnenring waar asbestdelen zijn aangetoond op 
grond van onderzoek dd. 14 mei 2000: 

- actief zoeken in puin c.q, resten ruimen; toepassing asbestregiem, inhoudende 
het dragen van volgelaatmaskers met aangeblazen P3-filterunits, 
wegwerpoveralls..handschoenen, laarzen, en toepassing van containment. Voor 

medewerkers van het RIT kan volstaan worden met een halfgelaatsmasker .in 
verband met de aard van hun werkzaamheden. 
- De overigen -toezichthouders, bewaking e.&- kunnen volstaan met een 
filterend gelaatstuk (snuitje) met P3-filter 

2, In het resterende, nog niet vrijgegeven gedeelte: - zie regiem als onder l,. 
3. De vrijgegeven gedeelten : - Geen maatregelen t.a.v. mogelijke 

asbestexpositie nodig, tenzij lokaal asbest wordt aangetroffen. Dan regiem 
zie 1. 

(aanleiding voor deze brief was een klacht van ACP en de OR van de KLPD) 

brief aan: 

Regiopolitie 
Twente; kenmerk 

LIEP/A34113101 dd 
160500 

KLPD; kenmerk 
LIEP/A34111101 dd 
160500 

Brandweer Regio 
Twente, kenmerk 
LIEWA341M01 dd 

160500 

1.3 16 mei 23.10 Algemeen Commandant in kennis gesteld over gezondheidsrisico's betreffende 
asbest en andere gevaarlijke stoffen. Informatiebrief hierover is hem toegefaxt. 

Journaal GCC 
kamer 73 (staf) 

Blad 40van67 Inspectie voor de Milieuhygiëne, Arbeidsinspectie, Inspectie voor de Politie, Inspectie-Brandweerzorg en Rampenbestrijding, 

Inspectie voor de Gezondheidszorg 

9 s 
V• 



1 november 2000, versie 1.3 

ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEDE 
Deelreconstructie cluster 7 
Voorkomen besmetting 

1 
e 

1 — 
Dttbutn 

- .. 
x' a•ita; 

f. bAáldaligg' k I-O 

lanisátiè 
n• 

• 

- •t. k:`•F . 
-1111— 

lst•br Wit "ge 6éuEt e nisÏ toéllchtlrig' -• Y'1 =" l 'iltétfi bark`_ • ,'. y Bron'. - _' 
F Y •.tt• `: •Jft t •• S fik 

1.3 16 mei Den Haag CM/1M14 Notitie betreffende blootstellingsonderzoek 
In overleg niet arbeidsinspectie blootstellingsonderzoek in arbeidthygiënische 
vonn aan de hulpverleners aan te bieden, eventueel uit te breiden naar 
bevolkings-onderzoek. De burgemeester besluit voorlopig het onderzoek 1108 
niet uit te voeren. 

Bewonersbrief blootstelling aan chemische.stoffen 

Conclusie: geen gezondheidsrisico's n.a.v. RiVM metingen 

LCI 0204 

Coordinator OBM Logboek 
Archief wg-
Enschede Nr.1 

1.1 16 mei Enschede GGD 

17 mei 08.00 Comm~-
post RIT 

CTPI 

1.1 

1.3 

Politie, sector 
berging RIT 

CTPI 17 mei 

Archief wg-
Enschede Nr.32 
Logboek en 
verslagen AI; 
LCI-0172 
LCI-0.412 

LCI 118519861 
1131 

extra nieuwsbrief 

09.00 CTPI 

!.3 17 mei 10.00.00 Politie Voorlichting 

Briefing. Tenue op het rampterrein is overall met mondkap. 

Vermelding vrijgifte vak 1. 11 m.u.v. flat 
Grens binnenring voorlopig aangehouden 
nieuwe asbestkaart (nieuwe binnenring) komt vandaag 

Nieuwsbrief l7 mei. 10.00 uur en 13.00 uur met de resultaten van de RIVM- 
metingen: 
indien blootstelling kortdurend is geweest dan leveren de concentraties geen 
gezondheidsrisico's op. 
Het asbestregiem (confonrr brief Arbeidsinspectie van 16 rnei) geldt voor 
iedereen die actief zoekt in het puin; er wordt tevens gemeld welke 
beschermingsmiddelen zijn voorgeschreven 
HSGA vraagt naar bericht asbest hulpverleners. AC beschikt niet over het origineel. is 
in Enschede gemaakt. 
(In logboek is aangegeven dar hierover vanaf het begin grote onduïdelijkheid 
is geweest) 

SGS inspecteert de sectoren 5 en 3 op asbesthoudende materialen. 

1.3 17 mei 10.15 Hengelo GHOR LCI 9791 1244 

1.3 17 mei 10.45 Enschede Coordinatie team 
gevaarlijke stoffen 

HSGA; 
Lid AC-GGD 

Asbestdeskundige 
TNO 

Logboek TNO: 
Archief wg-
Enschede Nr..14 
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1.3 17 mei dag Enschede GHOR 1 milieu 1` fijns arts milieu LCI 985 

1.3 17 mei 12.30 Enschede GHOR LCI 9791 1244 

1.1 17 mei 13.00 Enschede Politie Twente 

HSGA; 
Lid AC-GGD; 
centralist 
AAD-Oost 
Stafafdeling 
Communicatie 

Asbestdeskundige 
TNO 

1.3 17 mei 14.00 Enschede Asbestdeskundige 
TNO 

Nieuwe tekening gebied wordt uitgedeeld. 
binnenring = asbestgebied 4 protocol van toepassing 
Ontsmettingsplaats gaat van Deurningerstraat naar de Roomweg. 
Politie deelt mee dat hulpverleners met busjes gebied in kunnen, pers 
echter pas na vrijgifte gebied. 

Verrichtingen 1` lijns arts milieu- 
Multidisciplinair overleg over IAC en over asbestinformatiepunt. 
Gezondheidsvragen beantwoord. 

RSGA vraagt welke ambulances van elders zijn ingezet vanaf `•incident over". 
AC vraagt na bij AAD-Oost, lijsten komen per fax naar AC. Deze mensen 
moeten het voorlichtingsverhaal asbest ontvangen. Lijst eerst bekijken met 
HSGA. 
Extra nieuwsbrief nr 12 
Geheel gewijd aan R1VM-onderzoek 

Inspectie resultaten van SGS van sector 5 
per fax doorgegeven aan gemeente en arbeidsinspectie Ook doorgegeven aan 
RIVM. Resultaten eerste melingen bevestigd. aangetroffen concentraties 
blijven ver beneden de 0,01 velzelslem3 

telefoongesprek van alg.directeur Al met plv korpschef KLPD. Hijtevestigt 
dat de brief van Al is ontvangen en dat de daarin gestelde voorwaarden 
betreffende de ademhalingsbescherming voor het RIT zal worden nagekomen. 

Vrijgifte vakken Ilia en IV. 
Met Grolsch worden afspraken gemaakt. 
Een incident met een mogelijke ontploffing in het buitengebied wordt 
nagevraagd. 
Asbestgebied kleiner. maar oude asbestlijn blijft gehandhaafd• 
MLRT geeft aan het niet eens te zijn met een advies; dat de OvDG in 
eerder overleg ochtend heeft gegeven ten aanzien van mogelijkheid werken 
zonder bescherming bij regen: protocol onverkort van kracht. 

Archief Wg 
Enschede Nr.37; 
LCI 0080 

Logboek TNO: 
Archief wg-
Enschede Nr.14 

SZW/0114 1.3 17 mei 15.00 Den Haag Arbeidsinspectie 

1.3 17 mei 15.00 CTPI CTPI 

Alg.directeur Al 
plv korpschef 
KLPD 

CTPI LCI 118519861 
1131 

1.2 17 mei 15.25 Arbeidsinspec 
tic 

constatering dat in binnenring wordt gegeten en gedronken. De brief van de 
Arbeidsinspectie d.d. 16 mei was bij RIT-functionaris niet bekend. maar er 
was wel over gesproken. Men vond het dragen van snuitjes en 
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1.3 17 mei 15.30 Enschede -Commissie 
gevaarlijke stoffen 

CTPI 

Na ruggespraak met RIVM: besluit voor de zekerheid 

asbestconcentratiemetingen in buitenlucht te blijven uitvoeren 

Overleg met Al over de brief. Bespreking over asbestschouwing door AI. 1.3 17 mei 15.40 CTPI 

Asbestdeskundige 

TNO 

MLRT; 
Medewerker Al 

Logboek TNO 
Archief wg-

Enschede Nr.14 

LCI 118519861 
1131 

LCI-0412 1.3 17 mei 16.28 GCC 

1.3 17 mei 16.30 CTPI tussentijds CTPI CTPI 

1.3 17 mei 16.35 CTPI Arbeidsinspectie 

LCI 1185/986/ 

1131 

LCI-0186 d 

door sector Berging brief ontvangen van rampenstaf mbt gevaarlijke stoffen. 
Conclusie voor bewoners: kortstondige blootstelling aan asbestconcentraties 
geen gezondheidsrisico's 

Brief Al, gedateerd 16-5 met andere beschermingsmaatregelen voor asbest dan 
de tot nu toe gehanteerde. Brief naar HSGA gefaxt 

CTPI ontvangt fax van de Arbeidsinspectie, regio oost, waarin ten aanzien van 
heroptreden in het rampterrein het volgende is vermeld: 

- In het gedeelte van het binnengebied waarin asbestdelen zijnaangetoond 
moeten diegenen die actief in puin zoeken of resten ruimen voorzien zijn 
van volgelaatsmaskers met aangeblazen P3-filterunits, wegwerpoveralls. 
handschoenen. laarzen en toepassing van containment. Voor medewerkers 
van het RIT kan volstaan worden in plaats van een volgelaatsmasker met 

een halfgelaatsmasker in verband met de aard van hun werkzaamheden 
- De overige aanwezigen — toezichthouders;bewaking e.d. — kunnen 

volstaan met een filtrerend gelaatstuk (snuitje) met P3 fitter. 

De Technische recherche staat in Tollenstraat opgesteld met hun wagen. Er 

wordt ook daar gegeten en gedronken. Op het terrein zijmstukjes asbest en 
splinters asbest gevonden. De TR medegedeetd dat zij midden tussen het 

asbest aan het eten drinken warenen hun werk aan het verrichten waren. 

1.3 17 mei 16.45 Enschede 
Tollenstraat 

Arbeidsinspectie 
Technische 
recherche 

Inspecteurs Al 

Technische 
Recherche 

logboek 
inspecteurs 
AI Oost 
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- Korpschef meldtde verwachting van het RIT dat er.uiteindelijk tussen de 2O 
en 23 slachtoffers zullen zijn; 
- Korpschef meldt dat lijst van vermisten dankzij actie rechercheonderzoek is 
teruggebracht tot 110 personen; 

- Korpschef meldt dat er een geruststellend resultaat bestaat van de quick scan 
inzake asbest en zware metalen, die in opdracht van de GGD is uitgevoerd; 
- Korpschef meldt dat de werkzaamheden in het rampgebied conform de 
voorschriften van de Arbeidsinspectie worden verricht; 
- gr wordt gewerkt aan betere communicatie mbt het vrijgeven van gebieden 
om te voorkomen dat berichtgeving op Teletekst niet spoort met de informatie 
bij de poortwachters; 

+• 

Korpschef 
regiopolitie 
Twente 

LCI-1087 

1.3 17 mei 17.11.00 Politie Algemeen 
commando, SFBO 

Arbeidsinspectie adviseert de rustplaats van het SFOB te verplaatsen, omdat 
deze in het asbestgebied ligt 

journaal Algemeen 
commando 

1.1 17 mei 17.45.00 Politie 

functionarissen 
Arbeidsinspectie; 
politiefunctionaris 
CTPI 

functionaris 
Rotterdam- 
Rijnmond 

bijstand Rotterdam- 
Rijnmond 

TNO/MEP 

journaal CTPI 
politie 

1.3 17 mei 17.50 Apeldoorn Medewerker TNO Fax 
Wg Enschede Nr.16 

1.1 17 mei 17.50.00 GCC COT 
KLPD, regiopolitie 
Twente, brandweer 

ME-functionaris van de bijstand spreekt bezorgdheid uit onder de ME'ers over 
het asbest; zij hoorden van asbestdeskundigen uit het eigenkorps dat de kapjes 
onvoldoende waren 

Voorlopige resultaten asbestonderzoek Enschede 

Stof en luchunonsters resultaat kwalitatief van TNO , van Ascor kwantitatief. 
Uitkomma geen asbesr aangetroffen. 

briefing, o.a.: 
- i.o.m. het Crisis Onderzoeksteam wordt gewerkt aan de opzet voor een 
projectstructuur voor de verdere aanpak van de maatregelen; 
- fax van de Arbeidsinspectie aan het KLPD. de regiopolitie Twente en de 
brandweer over het werken door hulpverleners in het gebied met gevaarlijke 
stoffen. Afspraak: dc drie betrokken diensten moeten bepalen wat te doen met 
het advies 

Vak If1b en lllc grotendeels onbewoonbaar. 
Vak V wellicht morgen vrijgegeven. 

leden 
gemeentelijke 
rampenstaf 

journaal GCC kr 77 
(beleid) 

1.3 17 mei 19.00 CTPI CTPI CTPI LCI 118519861 
1 131 
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Inzake asbestbrief Al wordt standpunt BT afgewacht. 

1.3 17 mei 21.30 Enschede 

,•• 

r• 
Commissie 
gevaarlijke stoffen 

Arbeidsinspectie 

SGS levert 7 bemonsterde filters in bij TNO voor bepaling asbestconcentratie 
m.b.v. elektronenmicroscopie 

Fax van regiopolitie 
Zullen richtlijnen van arbeidsinspectie aanhouden 

1.3 

Asbestdeskundige 
TNO 

Hoofdinspecteur 
Al 

17 mei Enschede 

1.3 17 mei Arnhem Arbeidsinspectie 

Logboek TNO 
Archief wg-
Enschede Nr. 14 

Archief wg-
Enschede Nr32 
Logboek en 
verslagen Al; 
LCI-0172 

dagjournaal 17 mei 
2000 

Logboek TNO: 
Asbestdeskundige 
Archief wg-
Enschede Nr.13 
LCI-0804 

1.1 17 mei Enschede Coördinatie team 
gevaarlijke stoffen 

Hoofdinspecteur 
Al 

Asbestdeskundige 
TNO 

Op locatie wordt nog steeds niet volledig voldaan aan het afgesproken 
protocol. M.N. plaatselijke bevelvoering RIT geeft aan geen opdracht mbt 
pbm te hebben gekregen 

Informatiebrief 
lnforntatiebrief voor burgers en hulpverleners blijkt nog steeds niet 
uitgegeven door voorlichting 

(letterlijke tekst rapport) 
Op 17 mei 2000 werd op dezelfde wijze als 16 mei 2000 gewerkt. De plaats 
om te eten en drinken werd verplaatst van de open plek aan de Roomweg naar 
de kantine van Grofsch. 

1.3 17 mei rampterrcin RIT RIT-medewerker 

18 mei 02.00 - 1.3 

1.3 

Ontsmettingsplaats wordt verplaatst naar kruising Roomwegl 
Deumingerstraat. 

CTPI 

Rampterrein 18 mei 08.00 

CTPI 

Politie, sector 
berging RIT 

LCI-0186 e 

LCI-0412 Briefing werken onder asbestprotocol: 
- gelaatsmaskers en witte overall 
- eten en drinken onder overdruk (afgesloten ruimte) 
- bij het verlaten van het gebied moet de overall uitgetrokken worden 
- doordat er andere maskers moeten worden gebruikt. is er enige vertraging 
- wasplaats en decontaminatie ingericht op Roomweg ter hoogte van 

nummer 214. 

probleem: hondegeleiders kunnen niet.werken met lurlgelaatunaskers en 
blijven werken nret stoffenntaskers 
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Korpsleiding deelt Arbeidsinspectie mee dat men zich conformeert aan de fax 

van de regiopolitie en stelt dat de burgemeester verantwoordelijk is. RIT- 
leiding zal worden geïnstrueerd. (conformeren aan inhoud briefvan Al dd 16 
mei) 

fnctiónar•s 
_ 

Hoofdinspecteur 
AI 

Korpsleiding 
KLPD 

Bro 

I ♦ y,  

'-_ 

journaal van 
hoofdinspecteur AI 
Oost 

1.3 18 mei 09.40 telefonisch GHOR HSGA 
MLRT 

LCI 118519861 
1131 

1.3 18 mei 09.45 telefonisch milieu 

1.3 18 mei 09.45 Enschede GHOR 

1` lijns arts milieu 
MLRT . 

Lid AC-GGD 

LCI 118519861 
1131 

LCI 979 1 1244 

1.3 18 mei 10.07 CTPI CTPI 

Klacht omwonenden over stank (!ijklucht) 

RIT heeft aangegeven niet met advies Al te kunnen werken, 
volgelaatsmasker belemmert het zicht teveel 
Asbestproblematiek aandacht voor BT 

Brokken bevatten inderdaad asbest. luchtmonsters niet of nauwelijks. Overleg 
in college volgt om 11 uur, eventueel worden nieuwe metingen in kerngebied 
gedaan. 

School Het Steenriet (VSO-school) zit 800 meter van de binnenste ring. 
Hulpverleners komen met beschermende pakken uit de binnenste ring en de 
kinderen daar spelen op het speelplein. 
Na overleg geeft AC door dat: asbest alleen in de binnenring 4 verwezen naar 
informatienr. Gemeente. 

Stand van zaken vrijgifte diverse vakken doorgegeven. 
Busjes met bewoners willen verder het gebied in, BT vraagt advies 4 
CTPI geeft negatief advies vanwege asbestgebied. 
Op lijkgeur vanuit vak IV wordt vanuit OT actie ondernomen. 
Brandweer regelt opvang van familieleden omgekomen brandweermensen, 
die gebied in gaan. 
Uit asbestmetingen zou aanwezigheid van incidentele vezels blijken. 
MLRT zoekt uit of de diverse gebruikte maskers kwalitatief gelijk zijn. 
Brief asbest hulpverleners is beschikbaar en wordt verspreid. 
Info dodelijke slachtoffers gaat van RIT rechtstreeks naar BT. 

Reactie brandweercommandant op brief Al: na overleg met BT en 
deskundigen uit het land: huidige veiligheidsmaatregelen voldoende. 

Door verschillende instanties worden verschillende opdrachten gegeven over 
het dragen van de juiste maskers. Voorlopig wordt gewoon doorgewerkt. 

MLRT,• (OvDG) 
Poliriefimctionaris 
; OVD Brandweer 

LCI 1185/ 9861 
1131 

1.3 18 mei ? brandweer 10.07 — 
11.05 

10.10 

Brandweer 
MLRT 

1.1 18 mei Commandopo 
st RIT 

LCI 118519861 
1131 

LCI-0412 Politie, sector 
berging RIT 
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Arbo; er moeten shovels met overdruk ingezet. TC: moet via Brandweer 
aangestuurd worden. 
Dit inas een aandachtsptuit voor alle aanwezige shovels i. v.nr. arbeststof. 

•..R .. .. 

Gemeente- 
ambtenaar 

^-`. - 

Logboek BMD 
LCI 0198 

1.3 18 mei 11.00 Enschede 
Bamshoeve 

Arbeidsinspectie 
RIT 

Inspecteur Al 

1.3 18 mei 11-00 rampterrein CTPI (politie) 

logboek 
inspecteur 
AI Oost 

LCI-414a 

RIT is aan het werk terrein Bamshoeve. Veel asbest in puin aangetroffen. 
Twee personen droegen halfgelaatsmaskers niet schroeffilter. Vijf personen 
droegen alleen snuitjes. Men droeg wel pakken. (Zowel schroeffilters als 
snuitjes P3) 

melding dat de mondfilters niet voldoende bescherming bieden. Men scan 
alleen het gebied binnen met speciale mondkappen, die bij het RIT gehaald 
kunnen worden 

HSGA uit rampenstaf deelt mee dat.de memo aan de brandweermensen (m.b.(. 
asbest) akkoord is. AC wacht nog op namen en faxnummers. 

1.3 18 mei 1.1..10 Enschede GHOR LCI 9791 1244 HSGA; 
Lid AC-GGD 

1.1 18 mei 11.40 Bamshoeve Politie, sector 
berging RIT 

BMD 

Bij de sloop van het fabriekspand wil de Arbeidsinspectie het werk stil leggen. 
In verband hiermee verzocht 'telefonisch contact op te nemen met het CTPI. 

LCI.0412 

1.3 18 mei 11.45 Enschedé 

1.3 18 mei 11.45 Telefonisch GFIOR-BT 

Logboek BMD 
LCI 0198 

LCI 11851986,1 
1131 

LCI 985 

Gemeente- 
ambtenaar 

MLRT 
directeur GGD 

1°lijns arts milieu 1.3 18mei dag Enschede GHOR 1 milieu 

Binnen BMD wordt opnieuw grote-aandacht gevraagd voor de 
beschermkleding en mondkappen i.v.m. asbest. 

MLRT vraagt directeur GGD te laten uitzoeken of flexibele P3-maskers 
dezelfde werking hebben als P3-filterbuismaskers. 

Verrichtingen t` lijns arts milieu: 
Resultaten metingen verzamelen en beoordelen. 
Overleg over informatienummer. 

MMK provincie Groningen geeft antwoord op vraag-maskers: P3-masker geeft 
info over: 
- de porien; 
- kieren mondkapje•zijn groter dan halfgelaatsmasker en groter dan 
volgelaatsmasker; 
- mechanische asinblazing geen factor van bescherming vermindert alleen 
ademweerstand. 

1.3 18 mei 12.00 Telefonisch Milieu MMK Groningen;. 
MLRT 

LCI 118519861 
1131 
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I.1 18 mei 12.16 Terneuzen SGS Laboratory 
Services 

HIMH/CM 

medewerkers 

Gezien info zover volstaat masker in combinatie met de andere maatregelen. 
Van belang is tijdige vervanging van de filters. 

Asbest onderzoeksrapport visuele inspectie 
(Inclusief bijlagen persberichten overasbest) 

Met ingang van 17 mei 15.00 uur contracten met ASPAR en SGS overgegaan 
naar de gemeente Enschede 

Opdrachtbrief aan SGS Laboratory Services 

1;3 18 mei Den Haag Medewerker CM 

1.3 18 mei Den Haag HIMWBB Plv. HIMH 

1.3 18 mei 13.00 Enschede SGS meetresultaten sector 1 gefaxt naar gemeente en arbeidsinspectie Commissie 
gevaarlijke stoffen 

Brandweer 

Asbestdeskundige 
TNO 

Fax 
Wg Enschede Nr. 17 

Memo 
Wg Enschede Nr. 18 

Opdrachtbrief 
Wg Enschede Nr. 19 

Logboek TNO 
Archief wg-
Enschede Nr. 14 

Logboek 
Coordinatiepunt 
Brandweer, k 70 
LCI 0210 
LCI 118519861 
1131 

1.3 18 mei 13.40 Enschede 

1.3 18 mei 14.15 CTPI CTPI 

Bestelling van 1000 filterbussen + maskers + 1000 losse filterbussen P3. 
Logistiek Centrum Zoetermeer wordt hiervoor gebeld door functionaris 
brandweer. 
(Drliger volgelaarsttraskers) 

Stand van zaken vrijgifte vakken gemeld 
Om 14.30 overleg met Al i.v.m. maskerproblematiek 
Politie wil ten aanzien van asbest"opschalen van de veiligheidsmaatregelen, 
hetgeen door MLRT•niet nodig geacht wordt. Verschillende regimes 
vergroten onduidelijkheid. 

Informatiebrief 
m.b.t. gevaarlijke stoffen en asbest uitgereikt aan hulpverleners 

Bescherming hulpverleners 
Telefonisch overleg Asbestdeskundige TNO pret de Brandveer. Laatste heeft 
moeite met eis aangeblazen P3 maskers .van arbeidsinspectie. Br blijken 
onvoldoende maskers leverbaar. 

CTPI 

1.3 18 mei 14.30 Enschede Commissie 
gevaarlijke stoffen 

Commissie 
gevaarlijke stoffen 

1.3 18 mei 14.30 Enschede 

- 

Asbestdeskundige 
TNO 

Asbestdeskundige 
TNO 

Logboek TNO 
Archief wg-
Enschede Nr. 14 

Logboek TNO 
Archief wg-
Enschede Nr. 14 
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1.3 14.30 Enschede 
Tollenstraat 

Runctáónad' 
e5. f a 

•'^+f 

Inspecteur Al Arbeidsinspectie 
Technische 
recherche 

deel'CTPI 1.3 18 mei 14.35 CTPI?? 

logboek 
inspecteur 
Al Oost 

LCI 118519861 
1 131 

Medewerker Al; 
Brandweer- 
functionaris; 
hoofd CTPI; 
MLRT 

Het kampement TR staat midden in het met asbest verontreinigde gebied. Er 
wordt volop gegeten gedronken. Al gesproken met Technische Recherche 
over de gezondheidsrisico's die hieraan verbonden zijn (TR). Zij zullen nu 
direct opdracht geven tot sanering van de straat en het grasveld. 

Overleg dag eerder (met Al) heeft geleid tot advies rampenstaf aan CTPI 
het huidige asbestprotocol •te handhaven. Al geeft in het veld instructies 
voor een strenger regime, hetgeen tot spanning leidt. Vanuit ministerie is 
aanpassing procedure aangegeven: bij graven in puin halfgelaatsmasker. 
met mechanische aanblazing en tot die aanwezig zijn filterbussen. 
Al zou niet expliciet geinstrueerd hebben filters tijdige te verwisselen en 
voorraad filters voor bussen is minimaal. Over P3-kapjes is iedereen 
geïnstrueerd. 
Coordinatiepunt (milieuteam) is avond 16 mei- opgeheven. 
Afspraak: doorwerken met P3-masker conform protocol; MLRT maakt 
instructie over beschermingsmiddelen. 
Uitkomst van arbeidshygiënisch overleg zal door Al met brandweer in 
CTPI worden kortgesloten. 

MLRT informeert Ie lijn arts milieu over gesprek met Al en verzoekt 
instructie over beschermingsmiddelen uit te werken. 

Overleg in het commando centrum Medewerkers van de Brandweer hebben 
overleg gehad en er is besloten om de brief van de Al naast zich neer te 
leggen. Her streven is naar een masker met P3 zonder powerpack. Er is niet 
voldoende materiaal beschikbaar . volgens de brandweer 
Drilger volgelaatsntaskers) 

Commandant RIT-krijgt van coordinator CTPI de mededeling dat de huidige 
mondkapjes verwisseld moéten worden voor de oorspronkelijke bescherming. 
De Arbeidsinspectie heeft de nieuwe kapjes afgekeurd, daar deze gevaarlijk 
zouden zijn wanneer de filters vol zitten. 

lid Stafgroep" RIT kant om 16.05 uur met een tegenbericht over het gebruik 
van filters. 1Verkwijze niet conform afspraak, dat opdrachten van CrP1 
konen; betrokkene nar►r CTPI verwezen 

na 14.35 telefonisch 1.3 

1.3 

18 mei 

18, mei 

Milieu-GGD 

Arbeidsinspectie 
Brandweer 

14.40 Enschede 

MLRT 
1` fijns arts milieu 

Inspecteur Al 

Functionaris 
Brandweer 

LCI 118519861 
1131 

logboek 
inspecteur 
ALOost 

1.3 18 mei 15.25 Commando- 
post RIT 

Politie, sector 
berging RIT 

LCI4W12 Commandant RIT 
Coordinator CTPI 
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(lenerlijke tekst rapport) 
Op 18 mei 2000 werd aan alle werknemers in de binnenste ring medegedeeld 
dat de mondkapjes konden worden weggegooid. Op de persoon werd een 
gelaatsmasker uitgereikt. Dit halfgelaatsmasker was voorzien van een 
draaifilter P3. Verder werd duidelijk gemaakt dat de veiligheidsafspraken 
werden aangescherpt. Vanaf heden moesten alle werknemers in de binnenste 
ring iedere keer voordat men ging eten of drinken het schoeisel laten afspuiten 
en de witte veiligheidspakken in afvalbakken deponeren. Omstreeks 15.30 uur, 
kregen alle werknemers in de binnenste ring de opdracht zich te melden bij de 
commandowagen van het RIT. Naar aanleiding van een bezoek van de 
Arbeidsinspectie kregen wij de opdracht de voornoemde gelaatsmaskers + 
filter in de afvalbakken te deponeren. Wij werden weer voorzien van 
mondkapjes (FFP3SLD). Tevens kregen wij te horen dat er meerdere keren per , 
dag de mondkapjes vervangen moest worden. 
(!lier ►gordt bedoeld het overleg van de Al niet de brandveer. Zie 18 mei 
14.40. De opdracht om gelaatsnurskerr in de afvalbakken te deponeren en 
verder mondkapjes FFP3SLD te gebruiken was een actie van het RIT/IR en 
niet von de Al) 

RIT-medewerker 

d 
Qro•t•> 

LCI-0804 

Logboek Inspecteurs 
Al 

1.3 18 mei 16.04 CTPI CTPI Onduidelijkheid betreffende asbestprotocol. Afspraak met Arbeidsinspectie en 
RIT dat P3-maskers worden gebruikt. De Medisch Leider is hiervan niet op de 
hoogte en wacht nog steeds steeds op besluit c.q. aanwijzing Beleidsteam. 
Omdat de diverse disciplines nu verschillend handelen, moeten hierover 
concrete afspraken worden gemaakt en dienen de disciplines binnen de 
asbestring volgens de afspraken van het CTPI te werken_ Het besluit hierover 
wordt in het veld door de CC en het hoofd RIT teruggekoppeld. Er vindt nog 
nader overleg plaats met de Arbeidsinspectie. Binnen twee uur moet hierover 
besloten worden. Zo niet, wordt het werk stilgelegd. 
Fax voorstel asbestverhaal hulpverleners gaat naar regio brandweer. 

LCI-0186 e 

1.3 18 mei 16.06 Almelo GHOR Lid AC-GGD LCI 9791.1244 

1.3 18 mei 18.00 Enschede Politie Omdat.er kennelijk misverstanden over het gebruik van filters, stafkapjes e.d 
zijn geweest, wordt vermeld dat na ruggespraak met de Arbeidsinspectie is 
gebleken dat in het grootste deel van de binnenring een bescherming met 
stofkades P3 afdoende beveiliging biedt. Voor een aantal gebieden en 

Extra Nieuwsbrief 
nummer 15 
Politie Twente 
LC10083 
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1.3 18 mei 18.30 rampterrein 

1.3 18 mei 19.00 GHOR 

journaal GCC 
kr 73 (staf) 
LCI 0204 

LCI 118519861 
1131 

telefonisch 
vanaf BT 
locatie BT 

Enschede 
Tollenstraat 

Enschede 

1.3 18 mei 19.00 

Directeur 
GGDIRGP 
MLRT 

Inspecteurs Al Arbeidsinspectie 
RIT 
Brandweer 

CTPI 1 
Arbeidsinspectie 

Rampenstaf 

1.3 18 mei 20.43 

1.1 18 mei 21.30 Enschede 

werkzaamheden zijn gelaatsmaskers noodzakelijk, hetgeen bij de direct 
betrokkenen bekend is. 

mensen in het veld moeten overleggen met de Arbeidsinspectie; is bekend bij 
Politie 

Directeur GGD informeert overbesluit BT van vnjgifte deel gebied. vanuit CTPI is 
MLRT het niet eens vanwege noodzaak plaatsen met plastic beklede hekken i.v.m. 
asbesiverwaaiing. 
Om feiten te vergelijken gaat MLRT naar BT—> gebruik.divers kaartmateriaal. 
Brandweer zal initiatief nemen tot afstemming. 

RIT en brandweer werkten met snuitjes in de Tollenstraat. (uitsluitend een 
Constatering, snuuje nier P3 filter) 

er is afgesproken dat de Arbeidsinspectie rapporteert aan de CTPI, en niet aan 
het beleidsteam 

De brandweer heeft een kaart samengesteld met ashastgegevens, 
sectorgebieden etc. Er komen nog 1000 maskers omdat bij het ruimen asbest 
kan vrijkomen. Er worden continue metingen verricht. 

overleg over de afstemming van gegevens m.b.t. asbest. 
HeGs niet goed duidelijk in welke gebieden sprake is van asbestgevaar. Het 
Coördinatieteam "gevaarlijke stoffen" blijkt te zijn opgeheven, maar er is nog 
wel behoefte aan 

Gemeente: Er wordt uitgezocht wat de rol is van de Arbeidsinspectie en waar 
zij mee moet communiceren. Operationeel wordt het momenteel als lastig 
ervaren. 

Gesprek van inspecteur Al met de commandant van de brandweer over het 
dragen van PBM. 
Langere tijd werkzaam in met asbest besmet gebied: volgelantsmasker met P3 
powerpack. 
Kortere werkzaamheden: halfgelaatsmaskerísnuitje met P3 filter. (gevolg van , 

logboek 
inspecteurs 
Al Oost 

journaal GCC kr 73 
(staf) 
LCI 0204 

Archief Wg 
Enschede 
Nr.15.p.36 

journaal Mi 
politie 

Rampenstaf 
voorlopig verslag 

1.1 18 mei 22.00.00 Politie CTPI politie 

1.2 18 mei 22.30 GRS-overleg 

1.3 18 mei Enschede Arbeidsinspectie 
Brandweer 

Logboek 
Coordinatiepunt 
Brandweer, k 70 
LCI 0210 
Logboek inspecteur 
Al Oost 

Inspecteur Al 
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brief AI 16 prei) 

{%4x ;Funttionà 

Arbeids-inspectie 

HIMH 

1.3 

1.3 

19 mei 

19 mei 

Enschede 

Den Haag 

Gebruik Persoonlijke beschermingsmiddelen 
Uit logboek kans naar voren dat er grote meningsverschillen zijn tussen RIT, 
politie. brandweer en Al over gebruik van pbnt, in het bijzander gebruik van 
soort maskers. Men is niet tot overeer,tsiemtrring gekomen. De diensten hebben 
Al niet gevolgd. 
Onderzoek naar de mogelijke betrokkenheid van radioactieve stoffen/bronnen 
bij de ramp in de gemeente Enschede. 
Resultaat: vrijwel uit te sluiten dat er vergunningplichtige radioactieve 
stoffen/bronnen bij de ramp betrokken zijn geraakt. 

Hoofdinspecteur 
Al, Regio Oost 

Stralings- 
deskundige IMH- 
nv 

Archief wg-
Enschede Nr.32 
Logboek en 
verslagen Al, 
LCI-0172 
Nota aan de minister 
Wg Enschede Nr.20 

1.3 19 mei Enschede IACI hoofd- 
inspectie 
Milieuhygiëne 

CTPI politie 

CTPI 

Deskundigen: 
[MH Oost, HIMH, 
RIVMINVIC, 
RIVM 

19 mei 04.30.00 Politie 1.1 

1.3 19 mei 08.00 

Verslag 
Archief wg-
Enschede Nr.21 

journaal CTPI 
politie 

LCI 118519861 
1131 

CTPI 

Blootstellino monitoringonderzoek HIMH, IMH-Oost, 
verslag overleg RIVM/NVIC. RIVM. 
Besluit tot bloorsrellings/nronitoringonderzoek 

aanvoer vanuit Duitsland van een hoeveelheid gelaatsmaskers 

Al blijkt niet aanwezig bij het overleg 
Stof nat blijven houden 
Stand van zaken vrijgifte vakken en afzetting 
Protocol schouwlterugkeer bewoners 
Aantal maskers vasthouden voor eventueel asbestvezelonderzoek. 
Geplastificeerde kaarten CTPI gaan naar BT, daar waren echter oude 
versies in gebruik. 

Volgens een medewerker van de politie is de instructie naar hun mensen thans 
dat zij volgelaatsmaskers met aanblaasunit of volgelaatsmaskers zonder 
aanblaasunit met schroefbus dragen als zij in het puin zoeken. Als zij dat niet 
doen dan moeten zij snuitjes dragen. 
(beslissing leiding RIT) 

Op het kampement aan de Tollenstraat draagt niemand adembescherming. 

(De eerste twee zituren zijn een mededeling van een medewerker van de 

CTPI 

1.3 19 mei 09.10 Enschede Arbeidsinspectie 
Technische 
recherche 

Inspecteurs Al 

Medewerker 
politie 

logboek 
inspecteurs 
AI Oost 
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1.3 19 mei 09.10 Enschede GI-IOR LCI 979 1 1244 

1.3 19 mei 09.15 

MLRT; 
Lid AC-GGD 

Inspecteurs Al 

politie. De laatste zin is een constatering van de Al) 

MLRT belt: bijeenkomst voor ambulancepersoneel 2215 om 14.00 uur in 
verband met asbestblootstelling. 

RIT onderzoekt puin met alleen maar snuitjes op. 
(stofmaskers P3) 

RIT en brandweer dragen alleensnuitjes bij het opladen van puin. Foto's 
gemaakt i.v.m. stofemissie. 
(stofmaskers P3) 

Doorgegeven aan TR dat er volgelaatsmaskers gedragen moeten worden. 
(door inspecteurs Al doorgegeven) 

1.3 

Enschedè 
Tollenstraat 

Enschede 
Tollenstraat 

Enschede 

19 mei 09.20 

Arbeidsinspectie 
RIT 

Arbeidsinspectie 
RIT 
Brandweer 

Arbeidsinspectie 
Technische 
recherche 

GFIORI Milieu 

Inspecteurs Al 

1.3 19 mei 09.30 

logboek 
inspecteurs 
Al Oost 

logboek 
inspecteurs 
Al Oost 

logboek 
inspecteurs 
Al Oost 

LCI 118519861 
1131 

1.3 19 mei 09.30 telefonisch 

Inspecteurs .Al 

Technische 
Recherche 

MLRT 
Medewerker 
RIVWTNO 

CTPI 1.3 19 mei 10.10 CTPI CTPI 

RIVM rapporteert aan gemeente, die info verder verspreidt. LUVO en asbest 
geen verontrustende uitslagen, wel nsbestresten in gebied, die opgeruimd 
moeten worden. Gezien meetresultaten zou gehanteerde protocol voldoende 
zijn geweest. Voorlichtingsbrieven veel vertraging opgelopen. 

Nieuwe kaart wordt gemaakt 
Buiten de asbestring komen schuttingen. 
Stand van zaken vrijgifte vakken. 
Overleg Al gepland. Genoeg filterbussen aanwezig. Gezien afschaling: 
voorstel coördinatie beschermingsmiddelen door ontsmettingspost. 
Verzoek van-ingenomen filters (gisteren) te noteren: van wie, waar gewerkt. 
en hoe lang. 
Dump extra nat houden 
Werkzaamheden stoppen met stille tocht. 

Uit overleg 18 mei avond: Al zou onder huidige omstandigheden akkoord zijn 
met werken met P3-mondkapjes. Brandweer geeft aan 1000 filterbussen en 
aantal vervangingsfilters binnen te hebben. Al houdt vast aan gestelde in brief 
van 16 mei-dus huidige bescherming. zou onvoldoende zijn ,l werk stilgelegd 

LCI 118519861 
1131 

1.3 19 mei 10.40 CTPI? CTPI Politiefunctionaris 
Brandweerf- 
unctionaris. 
MLRT 

LCI 1185/986/ 
1131 
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1.3 19 mei 10.00- 

10.50 
CTPI CTPI en 

Arbeidsinspectie 

Technische 
recherche 

Inspecteur AI LCI-0187 g 

logboek 
AI Oost 

Oveneg tussen CTPI, Arbeidsinspectie en Drager over veiligheidsmaatregelen 
met betrekking tot asbest. Geconstateerd wordt dat vertegenwoordigers van 

Arbeidsinspectie onderling verschillende meningen hebben met betrekking tot 
de minimale bescherming van hulpverleners. .(deze constatering is niet juist 
volgens Al) De aanwezige• vertegenwoordiger van de Arbeidsinspectie houdt 

vast'aan zijn schrijven van 16.5. De coordinator van het CTPI IV vraagt 
nadrukkelijk of de huidige manier van bescherming onvoldoende is en de 
veiligheid van de mensen niet gegarandeerd kan worden. Dit wordt bevestigd 
door de aanwezige vertegenwoordiger van de Arbeidsinspectie. 
Personen die daadwerkelijk in het puin aan het werkzijn dienen een 

halfgelaatsmasker met aanblaasunit te gebruiken. (hal/gelaatsmasker i.v.m, 
beter zicht, qua inademing - P.3 - goede bescherming) 

Daarop laat coordinator CTPI IV nu alle hulpverleners uit het veld komen en 
het werk stilleggen 

de Arbeidsinspectie meldt dat de huidige asbestbescherming onvoldoende is. 
De brandweer had op beleidsniveau vooroverleg gehad mbt deze situatie en 
kon beslissen wat er moest gebeuren. Brandweercommandant besliste daarop 

dat alle werkzaamheden in het asbestgebied werden stilgelegd. 

In journaal MCU om 10.55 uur de melding "dat de Arbeidsinspectie alle 

werkzaamheden binnen de binnenring stil heeft laten leggen; er zijn 
klaarblijkelijk onvoldoende maatregelen getroffen om het asbestprobleem het 

hoofd te bieden" 

(letterlijke tekst rapport) 

Omstreeks 11.00 uur was de Arbeidsinspectie: in het rampgebied. Op 

voornoemd tijdstip kregen alle werknemers in de binnenste ring van het 
rampgebied de opdracht hun werkzaamheden stil te leggen. De reden hiervan 

was een verhoogde concentratie asbest tn de binnenste ring van het 
rampgebied. 

Onstreeks 15.00 uur konden de werkzaamheden in het rampgebied weer 
worden hemt 

1:3 19 mei 10.59 Politie CTPI politie functionaris 
Arbeidsinspectie; 
commandant 
brandweer 

journaal CI'PI 
politie 

LCI-414a 

1.3 19"mei 11.00 rampgebied RIT 

Arbeidsinspectie 
RIT-medewerker LCI-0844 
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con' F, 

journaal GPO 
RIT meldt aan de S►afGPO ( 19-050-00 sub 10.15 uur) dar t.g. v. her beleid 
van de Arbeidsinspectie het werk van de Technische Recherche is stilgelegd 

1,3 19 mei 11.14 RIT Sector Berging LCI-0412 

1.3 19 mei 11.15 Enschede Kamer 70 stadhuis 

opdracht van de CTPI om alle werkzaamheden in het gebied stil te leggen. 

Iedereen moet tot nader order uit het gebied. Pl  Leider RIT en de 
zoekploegen in kennis gesteld 

Vermelding dat er op 1815 voor het laatst op diverse plekken gemeten is 
(asbestvezels). Concentratie onder maximaal toegestane waarde volgens TNO. 
Tot woensdag is er op de locaties gewerkt onder het rampenregime. Vanaf 
woensdag geldt voor de Arbeidsinspectie het normaal/formele regiem. Er heeft 
een gesprek plaatsgevonden tussen Arbeidsinspectie en TNO om te komen tot 

een compromis dat enerzijds veilig is voor werknemers en anderzijds praktisch 
en haalbaar uitvoerbaar is. Brandweer gaat bellen met Arbeidsinspectie. 

Brandweer belt met Bouwbeheer om een overzicht te krijgen van cijfers over 

asbestconcentraties, omdat de Arbeidsinspectie de boel stil wil leggen_ ( zie 
190500 om 17.43) 

Uitslag asbestmeting door RIVM: waarde 10 x beneden drempelwaarde 

. 

Logboek 

Coordinatiepunt 
Brandweer, k 70 
LCI 0210 

1.3 19 mei 11.35 

1.3 19 mei 11.45 telefonisch GFIOR 1 Milieu MLRT 

Logboek 
Coordinatiepunt 
Brandweer, k 70 

LCI 0210 

LCI 118519861 
1131 

journaal GCC kr 77 
(beleid) 

1.1 19 mei 12.00.00 GCC leden van de 
gemeentelijke 

rampenstaf 

1.3 19 mei 12.10 Enschede Arbeidsinspectie 
Politie Twente 

besluit: 

het gebied met asbest wordt in kaart gebracht. De adviezen van de 

Arbeidsinspectie worden opgevolgd als extra voorzorgsmaatregel, maar dit 
mag niet betekenen dat het operationeel niveau vertraging oploopt. Nader 
overleg met de Arbeidsinspectie wordt vastgelegd 

De politie Twente (afd. Logistiek) belt met de vraag wat er nu precies is 

afgesproken m.b.t. de werkzaamheden van de TR en RIT. Een inspecteur van 
de Arbeidsinspectie deelt hem mede dat er gewerkt moet worden 

overeenkomstig de brief van de AI, dus volgelaatsmaskers. Volgens de politie 
zijn er in Nederland geen maskers meer te krijgen. Verteld dat bij garage 
Roeloffzen in Ereschede een grote hoeveelheid volgelaatsmaskers en 

Inspecteurs Al 
Politie 

logboek 
inspecteurs 

Al Oost 
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filterbussen liggen. Hij stond daarvan te kijken en ging er naar toe. 

-r Drop. a M 

1.1 19 mei 12.30 CTPI Politie, sector 
berging RIT 

Het gehele gebied valt onder het asbestprotocol, met uitzondering van de leden 
van het RIT. 

in verband met andere interpretatie door Leider RIT wordt afspraak gemaakt 
voor mondeling overleg niet CTPI 

CTPI 
Commandopost 
RIT 

LCI-4412 

1.3 19 mei middag Enschede GHOR / milieu Verrichtingen V lijps arts milieu: 
Overleg voorbereidingsgroep ontruiming panden. 

Overleg Bouw & Milieudienst en over IAC. Tevens afspraken over 
verkrijgen van resultaten van metingen. 
Overleg adviseur VWS over vragen over gezondheidsonderzoek 

1` Zijns arts milieu LC1985 

1.3 

1.1 

19 mei 

19 mei 

13.30 BT 

1.3.52.00 Brandweer 

GHOR 

Algemeen 
commando, 

HSGA informeert over standpunt BT: richtlijnen Al volgen. Dit impliceert dat 
ook de GL volledig beschermd moet zijn in het veld. 

mutatie dat de brandweer een andere interpretatie heeft van het asbest-besluit: 
alleen degenen die met puin en schilfers in aanraking komen moeten extra 
beschermende kleding dragen zijn; anderen mogen zo in het gebied. 

!n de sitrap 19 MEI, 14. / 1.57 UUR van liet CTPI (LCI-186d) stelt de politie 
vast, dat brandweer ouder het commando von liet RIT werkt en dus met 
dezelfde bescherming 

HSGA bij BT 
MLRT 

LCI 11851986  / 
1131 

journaal Algemeen 
commando 

1.3 19 mei 14.00 CTPI sector Berging chef sector Berging pleegt overleg met CTPI (over asbestmaarregelen). CTPI 
is in afwachting van een schriftelijke bevestiging of de 
beveiligingsmaatregelen voldoende zijn 

LCI-0412 

19 mei 14.30.00 Politie 1.1 BOT het BOT inventariseert wie, waar op asbestgevaarlijke plekken gewerkt heeft 
en neemt contact op met betrokkenen 

journaal GPO 

1.3 19 mei 14.34.00 Arbeids inspectie mutatie van de melding dat alles weg moet uit het asbestgebied, ook het RIT. 
(de genoemde opdracht kwam van het RIT) 
De Arbeidsinspectie maakt een protocol wat wel en niet mag 

later (journaal Algemeen commando sub 14.55 roer) volgt het bericht dat er 

nieuwe speciale maskers (journaal Staf GCC sub 13.30 uur) zijn besteld voor ' 

journaal Algemeen 
commando 
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1.3 19 mei 14.45 Enschede Kamer 70 stadhuis Gemeente- 
ambtenaar 

1.1 19 mei 14.50 

Logboek 
Coordinatiepunt 
Brandweer, k 70 
LC10210 
LCI- 186e CTPI CTPI 

1.3 19 mei 15.00 GCC Politie, sector 
berging RIT 

het RfT en de brandweer ter beschemaing tegen asbest. Het Rff mag 
ondertussen aan het werk, nular bij aankomst van de nutskers moeten deze 
direct worden omgeruild. Onder deze voorwaarden mag tegen ►verken van de 
Burgemeester van Enschede 
Medewerker gemeente heeft contact gehad met de Arbeidsinspectie en de 
vraag voorgelegd hoe verder te werken. Er komt geen beslissing, dus we gaan 
verder volgens de oude afspraken. Tweemensen van de Arbeidsinspectie gaan 
naar stadhuis voor overleg. 
CTPI wordt gebeld door vertegenwoordiger politie in BT onder meeluisteren 
van de burgemeester dat het RIT werkt met beschermingsmiddelen zoals 
voorheen en dat de brandweer onder commando van het RIT is gesteld en dus 
met dezelfde beschermingsmiddelen mag werken. 
Een vertegenwoordiger van het Gemeentelijk Beleidsteam deelt mee dat op het 
2` ultimatum van de burgmeester door de Arbeidsinspectie niet is gereageerd. 
Daarom heeft de burgemeester besloten alle werkzaamheden van het RIT te 
continueren. 

In overleg met de CTPI en de commandant brandweer wordt het toegevoegde 
peloton brandweer geplaatst oraler operationeel bevel van het RIT 

journaal MCU meldt dat om 15.15 uur de werkzaamheden van het RIT, de 
vrachtauto's en de bulldozers weer hervat 

afspraak van personeel KI.PD/MCU om 15.25 uur, dat Arbeidsinspectie met 
asbestverwijderingsbedrijf de binnenzijde van de MOS-voertuig op 
aanwezigheid van asbest zou meten is om 20.10.uur die avond nog niet 
uitgevoerd; op 20105 opgepakt en om 13.25 uur bericht van Arbeidsinspectie 
dat MOS-voertuig schoon_ is verklaard 

Omstreeks 15.00 uur kortden de werkzaamheden in het rampgebied weer 
worden hervat. 

GRS 
Commandopost 
RIT 

LCI-0412 

LCI-414a 
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a 'Datu•í 

19 mei 

,  QUA b•irte#tisl toeli +tin w 
h n 

Enschede1.3 15.00 BT 

na 

MLRT 

Enschede- 
telefonisch 

CWI 

1.3 

1.3 

19 mei 

19 mei 

15.00 

16.30 

GHOR 

CTPI 

Broei 

LCI 118519861 
1131 

LCI 11851986/ 
1131 

LCI 118519861 
1131 

HSGA 
MLRT 

CTPI 

Besluit BT: ondersteuningspeloton brandweer komt onder commando Rif en 
dus onder dezelfde beschermingsmaatregelen: wit pak en mondkapje 
voldoende. 
HSGA en l` fijns arts, milieu betrokken bij persbericht asbest. 
GL volgt veiligheidsnorm RIT. 

RIT heeft na zaterdag nog fabrieksterrein te gaan. 
Stand van zaken vrijgifte vakken. 
Op politieniveau nog geen antwoord.op asbestbescherming. 
CTPI wijzigt .vanavond: Brandweer en Politie aanwezig; ambu's via CPA, 
op post Enschede 1 ambu voor rampterrein; MLRT oproepbaar via CPA; 
commandowagens uiterlijk maandag verplaatsr.logistiek 
beschermingsmaatregelen gaat via VC-2 over naar brandweer. 
Met OT afgestemd dat GL zelfde bescherming volgt als RIT. 
Vervolgafspraken GL via persoon, die 20.5 GL ie-
Op vraag naar gebruik filterbussen of gelaatsmaskers antwoordt MLRT dat 
huidige maatregelen voldoen. 

OT: i.v.m. asbest dient de balie in het IAC bemenst te worden.-> rooster 
gemaakt. 
De diverse disciplines zijn weer aan het werk. 

gesprek tussen de GGD, de Arbeidsinspectie, de gemeente, het RIT, de 
brandweer en de politie over de gang van zaken rondom de 
asbestproblematiek. 
De Arbeidsinspectie zegt dat zij de boel niet heeft stilgelegd. Zij hebben een 

brief verstuurd en daarna bij controle in het veld geconstateerd dat de regels 
niet werden nageleefd. De afspraak wordt gemaakt dat de functionaris van de 
Arbeidsinspectie voor de communicatie wordt gekoppeld aan de brandweer 

Enschede  

CTPI 

16.55 

17.14 

GHOR 

CTPI 

Lid OT; Lid AC- 
GGD 

1:3 

1.3 

1.3 

19 mei 

19 mei 

19 met 17.43.(X1 GCC 

LCI 9791 1244 

LCI-0187 g 

journaal GCC kr 73 
(staf) 

Bescherming: bij het werken op afstand is mondkapje voldoende. De 
brandweer krijgt halfgelaatsmaskers met luchtaangedreven filter. Het RIT 
heeft voldoende aan halfgelaatsmakers met P3. 

Blad 58 va n 67 Inspectie voor de Milleuhygiéne, Arbeidsinspectie, Inspectie voor de Politie, inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding, 

Inspectie voor de Gezondheidszorg 



ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHED" 
Deelreconstructie cluster 7 
Voorkomeet besmetting 1 november 2000, versie 1.3 

11 _ 
41t 

Ga 

_ij -T-d 

-̀ -ai,+ •.. 

hondeli g 
-PC _ 

CTPI 

v U titw 
.r. ï 3: 

eeáh•ld).° 
_ 3` * b:. 1̂, 

CTPI 

i +'I 

4 

n1slttoèlkhtl ri° 
3. bi s*r k Yw..} 

, ,;C«._ 1•,$:. 

F'uttctto .• •••'• +. a 

1.1 19 mei 22.00 LCI-0780 inde toop van de middag is één TS op verkenning gestuurd na meldingen ' 
van duizeligheid rond een bepaalde locatie. De bemanning van de TS 
heeft geen geur waargenomen, [naar wel een monster genomen. 

1.3 19 mei 
Um 
23 mei 

rampgebied RIT RIT-medewerker LCI-0804 

1.1 20 mei 05.00.00 Politie CTPI politie 

1.1  20 mei 0230 

journaal CTPI 
politie 

187 h '10-0 CTPI CTPI 

1.3 20 mei 09.15 Enschede GHOR HSGA; 
Lid AC-GGD 

LCI 9791 1244 

1,3 20 mei 

Van 19 mei 2000 t/m 23 mei 2000 werd op de wijze. zoals is vermeld op 18 
mei 2000 in de binnenste ring van het rampgebied gewerkt. 

mutatie dat de speciale maskers voor de adembescherming zijn 
binnengekomen 

Eenheden van brandweer en politie die in aanraking komen met puin en/ of 
stof moeten gaan werken met volgelaatsmaskers met circulatiepomp. Dit geldt 
niet voor het RIT. 

Asbest voorlichting vraagt of de asbest-brief verspreid is naar Brandweer, 
politie en AAD-Oost. 
Brandweer is verspreid op 1815 
Politie vermoedelijk- wet ontvangen maar willen graag een nieuwe 
AAD Oost toegezonden op 1715 16.58 uur t.a.v. de directie. Is echter niet 
verspreid. 
AC neemt nogmaals contact op met 0800-1100 om het 
asbestvoorlichtingsverhaal nog eens kort te sluiten. 

AC neemt contact op met afdeling bouw en milieu: dinsdag as. (niet maandag 
in verband met werkzaamheden RIT) gaan mensen van bouw en milieu het 
gebied in om na te gaan of gebied veilig is. (asbesdinstottingsgevaar enz.) 
Vervolgens zullen waarschijnlijk vanaf donderdag 25 mei bewoners de 
binnenste ring kunnen bezoeken, gaat om ongeveer 1500 mensen. Coordinatie 
zal vermoedelijk bij DMO liggen. Voor eigen personeel wordt of is al wat 
geregeld. 
besluit dat er één commandocentrum voor het rampterrein komt. De Locatie 
wordt nog bekend gemaakt 

10.45 Almelo GHOR 

1.3 20 mei 11.00 Almelo GHOR 1 nazorg 

LCI 9791 1244 Lid AC-GGD; 
0800-1100 

LCI 979 1 1244 Lid AC-GGD; 
Nazorgfunctionari 
s GGD 

1.1  20 mei 11.00.010 GCC CTPI's journaal GCC kr 77 
(beleid) 
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Verrichtingen l` lijps arts milieu: 1` lijns arts milieu LCI 985 
In IAC telefonische vragen beantwoord 
Daar tevens twee MMK's aanwezig. 
Stand van zaken voor rampenstaf opgesteld. 
Multidisciplinair overleg. 
Start gemaakt voormetingen asbest rondom afgesloten gebied, die door 
rampenstaf GGD worden gestaakt. 

1.3 20 mei - Enschede GHOt 1 milieu LCI al 

1.3 20 mei 12.05 Enschede C140R LCI 9791 1244 

1.3 20 mei. 12.50.00 GCC 

Overleg met Arbeidsinspectie, door brandweer geïnitieerd en bijgewoond 
onder andere door politie en GGD levert werkbare consensus op inzake 
asbestbescherming. 

l` lijn arts milieu vraagt naar bericht bewoners dat dinsdag j.l. gemaakt is 
over asbest. --> per fax 

De hoofdinspecteur van de Arbeidsinspectie, staat na overleg met zijn 
algemeen directeur. een hoger niveau van bescherming tegenasbest voor, 
hetgeen niet wil zeggen dat de:huidige situatie slecht is, maar biedt geen 100% 
zekerheid. Als de Politie. brandweer en hulpdiensten doorwerken met hun tot 
op heden gebezigde beschermingsmiddelen, dan zal de Arbeidsinspectie niet 
interveniëren. De Arbeidsinspectie adviseert nadrukkelijk om metingen (z.g. 
pasmetingen: Personal Air Sampling) te blijven doen en afhankelijk van de 
resultaten passende maatregelen te treffen. De alertheid voor uitzonderlijke 
situaties zoals bij het verpulveren van.asbest, dient te blijven bestaan, zodat 
eventueel naar een hoger niveau van bescherming kan worden opgeschakeld. 
(verantwoordelijkheid arbeidsonwandighederr ligt prinrair bij de werkgever) 

1` lijns arts milieu; 
Lid AC-GGD 

gemeente- 
secretaris; 
hoofdinspecteur 
AI; GGD; RIT: 
Brandweer. Politie 

journaal GCC kr 73 
(beleid) 

1.3 20 mei 13.30 RIT sector Berging 

inspecteur Al 

LCI-0412 Leider RIT deelt tijdens overleg mee dat de Arbeidsinspectie akkoord dat het 
RIT dezelfde beschermingsmiddelen kan blijven gebruiken en dat ze geen 
toezicht zullen uitoefenen 

Leider RIT; chef 
sector Berging 
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Ie lijns arts milieu-, 
Lid AC-GGD 

LCI 9791 1244 

1.3 20 mei 14.15 Almelo GHOR LCI 979 1 1244 Lid AC-GGD; 
brandweerfunction 
aris 

1.1 20 mei 14.45.00 GCC Staf journaal GCC kr 73 
(staf) 

1.3 20 mei 15.00 Almelo GHOR LCI 979/1244 

1.3 20 mei 15..30 Almelo GHOR 

l̀  lijps arts milieu vraagt of fax asbest hulpverleners naar alle ingezette 
ambulancediensten en brandweerkorpsen verzonden kan worden. 

AC neemt contact op met regio-brandweer: alle brandweerkorpsen binnen de 
regio hebben op 1815 deze fax al ontvangen. 
De ambulancediensten bericht het AC n.a.v. de lijsten ingekomen via CPA en 
HSGA 
de tekst van de asbestverklaring van de Arbeidsinspectie verstuurd naar de 
Korpschef, de Algemeen commandant Brandweer, dé Districtschef Twente- 
Zuid en de voorzitter van de Ondernemingsraad; hij is tevens verspreid als 
Nieuwsbrief 

AC: verzoekt HSGA na te denken over verzending van de hulpverlenersfax 
naar Duitse hulpverleners, Rode Kruis. EHBO'ers en mobiele medische t~. 

AC sluit dit kort met EHBO-coördinatoren en Rode Kruis. 3 Voor Hengelo 
wordt dit. geregeld. In Enschede is geen contactpersoon te bereiken. Gevraagd 
de fax uit te delen bij de bijeenkomst van het Rode Kruis op 24 mei a.s. 
Gedurende de middag is het AC bezig de faxen te versturen m.b.t. het 
asbestverhaal aan hulpverleners. 

de brief van de Arbeidsinspectie met informatie over de asbestproblematiek 
(gevaarltoelichting) wordt d.m.v. het BOT met een aanbiedingsbrief 
toegestuurd aan de assistentievedenende korpsen 

mutatie dat een asbestmonitor is geplaatst in de binnenring voor meting 

Verrichtingen 1` lijns arts milieu: 
Telefonisch vragen beantwoorden bij IAC. 
MMK Groningen aanwezig. 
Overleg over oprichten asbestinfopunt bij Bouw & Milieudienst. 

De zeer ruime aanwezigheid van door VWS aangewezen coordinator 
Enschede en de vele experts van VWS hebben invloed op de werkrelaties en 
werkverhoudingen. Daardoor ontstaat onduidelijkheid in aan wie de arts i` lijn 
milieu moet adviseren. 

Lid AC-GGD; 
HSGA 

Lid AC-GGD; 
EHBO-
coordinatoren; 
diverse 
hulpverleners 

functionaris BOT 

LCI 979 11244 

1.1 20 mei 15..30.00 Politie Staf GPO: 
bijstandskorpsen 

CTPI politie 

GHOR 1 milieu 

journaal.GPO 

1.1 

1,3 

20. mel 

21 mei 

17.10.00 Politie 

Dag Enschede 

journaal CTPI 
politie 

Ie lijns arts milieu LCI 985 

1.3 21 mei Dag Enschede GHOR MMK's LCI ar 
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Arbeidsinspectie 
KLPD/RIT 
regionale politie 
brandweer 

Amhem 

Brons j j a 
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Verslag eerste week 
Enschede-ramp. 
PIN, 21-05-2000 

Alg.directeur 
Arbeidsinspectie 

1.3 22 mei Bilthoven RIVM/1EM 

1.3 22 mei Dag Enschede G140R / milieu 

Hoofd fEM/RI VM Tussenrapportages 
22-5-00 

V fijns arts milieu LCI 985 

1.3 22.mei 11.45 

Verslag eerste week Enschede. Beschermingsmaatregelen bij de 
werkzaamheden op het rampterrein. Er was met de.KLPD, regionale politie, 
brandweer (en burgemeester) een werkregime overeengekomen, dat aan de 
asbestsloopregeling voldoet, en tevens zo werkbaar mogelijk is. In de praktijk 
bleek men zich daaraan.slecht te houden. Norm voor KLPD/RIT bij het 
zoeken naar slachtoffers - aangeblazen halfgelaatsmaskers met P3 filters. 
Lager niveau verantwoordelijkheid van de KLPD-leiding. 

tussenrapportage over de metingen op het rampterrein, over metingen van 
lucht en stof en het aantreffen van asbest op verschillende data ( 13 en 14 mei, 
16 en 18 mei) 

Verrichtingen I` lijn arts milieu: 
Telefonisch vragen beantwoorden bij IAC en Bouw & MilieudienL 
MMK aanwezig. 
Overleg over asbestinfopunt 
Overleg over resultaten metingen met RIVM. 

RIT was aan het zoeken in het puin aan de Schurinksweg (Bamshoeve-terrein), 
Men droeg alleen snuitjes. (uitsluitend een constatering, stofmaskers P3) 

RIT was aan het zoeken in het puin in de Tol lenstraat. Ze droegen alleen 
snuitjes. (uitsluitenul een constatering, srofnurskers P3) 

Gesproken met de politiefunctionarissen. Zij waren op het Bamshoeve-terrein 
om met honden het puin af te zoeken. Zij droegen alleen snuitjes (foto's 
gemaakt). In het puin Ieidingisolatie aangetroffen. Uit analyse is gebleken dat 
deze isolatie meer dan 80% amosiet bevatte. Zij waren niet op de hoogte van 
brief van Al van 16 mei 2000 en wisten niet dat de isolatie zoveel asbest 
bevatte. Wij moesten ons maar met de commandant van het RIT in verbinding 
stellen als we zouden vinden dat zij een volgelaatsmasker moesten dragen. 

Arbo-dienst: adembeschermingsmateriaal is bezorgd. 
MLRT wordt gebeld door AC: vermoedelijk besteld doonde brandweer. Arbo- 
dienst teruggebeld. 

Inspecteurs Al Enschede 
Schurinksweg 

Enschede 
Tollentraat 

Enschede 

1.3 22 mei 12.00 

Arbéidsinspectie 
RIT 

Arbeidsinspectie 
RIT 

Arbeidsinspectie 
Politie 

Inspecteurs Al 

1.3 22 mei 12.10 

logboek 
inspecteurs 
Al Oost 

logboek 
inspecteurs 
Al Oost 

logboek 
inspecteurs 
Al Oost 

Inspecteurs Al 

1.3 22 mei 14.35 ? GHOR Lid AC-GGD; 
MLRT 

LCI 9791 1244 
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De vertaling in Duits van asbestvoorlichtingsverhaal is gereed. LCI 979 1 1244 

1.3 22 mei 16.35 Enschede GHOR Bemensing asbestinfopunt wordt doorgegeven. Medewerker IAC LCI 979 1 1244 

1.1 22 mei 19.00.00 Politie Voorlichting extra nieuwsbrief 

1.3 22 mei 19.15 Enschede Arbeidsinspectie 
GRS 

Nieuwsbrief 22 mei, 19.00 uur, 
chronologisch overzicht van acties die de korpsleiding.heeft ondernomen om 
de gezondheidstoestand van hulpverleners deugdelijk te beveiligen 

Overleg met Politie, BMD, Al , Concernstaf, Brandweer over asbestsanering. 
Er wordt op 23 mei een plan van aanpak gemaakt. BMD coordineert deze 
werkzaamheden i.v.m. de voortgang na het opheffen van de rampenstatus. 

Overleg-over Bamshoeve. In verband met aangetroffen asbest op Bamshoeve- 
terrein moet er opschaling plaatsvinden m.b.t. de toegepaste 
beschermingsmiddelen. 

1.3 22 mei 19.15 Enschede ,Arbeidsinspectie 
GRS 

Directeur/hoofdins 
pecteur 
Arbeidsinspectie 
Oost 

GRS 

Plv. HIMH 1.3 22 mei 

Logboek 
Coordinatiepunt 
Brandweer, k 70 
LCI 0210 
verslag activiteiten 
19 dm 26 mei 
hoofdinspecteur 
Arbeidsinspectie 
Oost 

Opdracht-verlening 
Wg Enschede, Nr.23 

Memo archief Wg 
Enschede Nr. 34 

Den Haag HIMH Opdrachtverlening: Contra expertise en bemonstering/ analyse aan TNO 

1.3 22 mei Enschede IMH-O Rapportage betreffende (drink)watervoorziening Enschede . 
15 mei rond 15..30 meldde het hoofd van WMO regio oost dat de 
reinwatervoorraad rot minimum war gedaald door bluswerkzaamheden bij 
rire►vorks. Probleenr is door waterbedrijf opgelost via ge+vijzigde 
wateraanvoer. 18 mei watervoorziening in oorspronkelijke staar 
tert►ggebracht. 

Aanpak Bamshoeve overeenkomstig asbestsloopregime 

Medewerker IMH- 
Oost 

1.3 23 mei Enschede Arbeidsinspectie 

GRS 

Inspecteur 
Arbeidsinspectie 
Oost 

GRS 

verslag 
hoofdinspecteur AI 
activiteiten 19 t/m 
26 mei 
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1.3 RIVM/ MOD Hoofd IEN4/RIVM Fax 
Wg Enschede Nr.24 

1.3 23 mei Enschede IMH-Oost Wg. Enschede Nr.25 Deskundigen 
IMH-Oost en 
HIMH 

1.3 23 mei Enschede RIT 

Metingen Enschede 
Overzicht van verrichtte metingen. San►enwerking met: 

regionale brandweer Enschede, Chemisch Advies van de Regionale 
Brandweer Amsterdam, SGS Ecocare, ASCOR analyse. Search B. V. , 

gemeentelijke Milieudienst Cnschede en TNO 

Verslag rijksinspecties: 
Toelichting op meetresultaren tot nu roe, aandacht gevraagd voor plan van 
aanpak nazorg milieuhygiënische aspecten nret name voor het voorkomen van 
schade Amin her milieu door het op verantwoorde wijze selectief verwijderen 
van asbest eis het op milieuveranrwoorde wijze afvoeren en verwerken 

daarvan en van andere (gevaarlijke) afml(brand)reste►t-

De mensen van RIT zullen de zoekperiode onder asbestcondities onder 
toezicht van het bedrijf Stokkentre verrichten in de Bamshoeve. (letterlijke uit 
werkplan) 

het RIT gaat het gehele terrein nogmaals doorzoeken, omdat 3 personen nog 
niet gevonden zijn. RTT wil op de hoogte gesteld worden welke bescherming 
op dit: moment door de Arbeidsinspectie voorgeschreven wórdt i.v.m: 
asbestproblematiek 

vervolgoverleg van 22-5 19.15 uur. 

Bouwdienst/Search/Arbeidsinspectie/Politie/Brandweer; 
stappenplan/protocol ontwikkelen; vanaf begin samen optrekken met 
Arbeidsinspectie 

Hulpverleners fax asbest wordt naar Arbo Unie Oost Nederland gefaxt. Het 
lijstje van het RIVM zal later gefaxt worden. 

AC krijgt de opdracht te overleggen hoe de fax (die voorzien moet zijn van 
een handtekening van de burgemeester) asbestvoorlichting aan hulpverleners 
naar de Duitse hulpverleners verzonden moet worden 

1.3 23 mei 08.54.00 Enschede RIT 

directeur van 
Stokkentre 

RIT-medewerker 

Kort werkplan 
d.d. 23 mei 2000 

journaal GCC kr 73 
(staf) 

1.3 23 mei 10.00 Enschede logboek Hl 19126 

mei 

1.3 23 mei. 10.15 Almelo GHOR Lid AC-GGD LCI 979 1 1244 

1.3 23 mei 12.50 Enschede GHOR Lid BT; 

Lid AC-GGD 

LCI 9791 1244 

1.3 23 mei Dag Enschede 
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GHOR / milieu Verrichtingen 1` lijns artsmilieu: 

MMK aanwezig. 
Overleg bij asbestinfopunt. 

Informatie opstellen voor GGD-medewerkers die vragen gaan 
beantwoorden. 

inspectie voor de Milieuhygiëne, Arbeldsinspectie, Inspectie voor de Politie, Inspectie Brandm•eerzorg en Rampenbestrijding, 
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1.3 23 mei 13.00 Enschede Arts/medisch 
milieukundige 

1.1 23 mei 16.00.00 GCC 

Situatie rondom asbest en zware metalen t.b.v. GGD medewerkers. 
Conclusie: Geen asbestconcentraties boven het Maximaal Toelaatbare Risico 
(MM) op 16,17 en 18 mei. Voor de elementen cadmium, barium en lood in 
het begin de lange termijn blootstellingsnormen overschreden. Voor lood is op 
13 mei de Toelaatbare Dagelijkse Inname (TDI) overschreden als iemand 24 
uur zou zijn blootgesteld. 

bespreking in breed verband van het thema: 
plan " b"oo-kers in rampgebied" op woensdag 24 mei a.s. 

Op verzoek van burgemeester van Enschede een verstuurt Al een fax 
aangaande de beschermende maatregelen werknemers bij de begeleiding van 
burgers in de binnenring. Wegwerpoverall, overschoenen en P3-snuitje indien 
vervuilde puin niet beroerd wordt. 

op last van de Arbeidsinspectie wordt het gebied rond Cord Finis (particulier) 
ontruimd 

s ._ Bron 

Kort overzicht van 
de situatie rondom 
asbest en zware 
metalen t.b.v. GGD 
medewerkers d.d. 
2315100 13.00 uur 

journaal GCC kr 77 
(beleid) 
LCI-0185 

telefax d.d. 24 mei 
2000 gericht aan 
053.4818145, 
burgemeester 

journaal CTPI 
politie 

1.3 24 mei 10.00 Arnhem Arbeidsinspectie 

1.1 24 mei 

Hoofdinspecteur 
AI 

Burgemeester 
functionaris 
Arbeidsinspectie 

12.15.00 Arbeids 
inspectie 

1.1 

1.3 

24 mei 13.37.00 Burge meester 

24 mei dag Enschede GHOR 1 milieu 

op last van de burgemeester mag het rampterrein alleen worden betreden met 
beschermende kleding 

Verrichtingen 1` lijps arts milieu: 
Voorbespreken met GRS: beschermende maatregelen bezoekende 
bewoners. 
Overleg asbestinfopunt Bouw & Milieudienst. 
Afspraken gemaakt over doorgeven asbestuitslagen uit luchtmetingen. 

journaal CTPI 
-politie 

LCl 985 1` lijns arts milieu 

1.3 24 mei 13.50 7 GHOR Militair arts van gezondheidsdienst van Oudheusenkazerne vraagt nadere 
informatie over hoe om te gaan met militairen die in de buurt van de binnenste 
ring zijn geweest. Vraagt om informaticbrief hulpverleners (asbest) en wat er 
al bekend is over grootschalig bloedonderzoek. 
Toegezegd dat hij 25 mei fax ontvangt + zo mogelijk informatie over 
grootschalig onderzoek. 

De Arbeidsinspectie is aanwezig om het asbestprotocol te inspecteren 

AC faxt verhaal hulpverleners asbest naar RAV Drenthe. 

Militair arts: Lid 
AC-GGD 

LCI 9791 1244 

1.1 

1.3 

25 mei 08.56.00 Politie 

25 mei. 0945 Almelo 

CTPI 

GHOR 

journaal CTPI 
politie 

LCI 9791 1244 Lid AC-GGD 
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1.3 25 mei 11.16 Enschede Arbeidsinspectie 
Technische 
recherche 

Enkele mensen van recherche alleen een P3-snuitje, nog steeds verwarring 
over welke mate van beveiliging. (uitsluitend een constatering) 

Inspecteur Al logboek 
inspecteur 
Al Oost 

1.3 25 mei IMH-Oost Verslag Plan van aanpak Ruimen/saneren rampterrein Enschede van de 
arbeidsinspectie en commentaar hierop van IMH-Oost 

Medewerker IM-H- 
Oost 

Wg Enschede Nr.27 

1.3 25 mei dag Enschede GHOR 1 milieu Verrichtingen 1°lijn arts milieu: 
Overleg bij IAC over bemensing vanuit GGD. 
GGD verlaat Bouw & Milieudienst. 
MMK aanwezig. 
Overleg bij asbestinfopunt. 
Overleg Arbodient en Bouw & Milieudienst. 
Beoordeling brief bewoners binnenste ring. 
Beantwoording gezondheidsvragen. 

1` lijps arts milieu LCI 985 

1.3 30 mei Bilthoven RIVM/ MOD Milieugevolgen Vuurwerkramp Enschede: Aanvullende rapportage inzake de 
analyse van veeg- en grasmonsters. 
Conclusies uit eerdere rapportages onderbouwd 
Rapportage ook overgedragen aan Infor malie en Adviescentrum Enschede 

Hoofd IEM/RIVM Rapport 
Wg Enschede, 
Nr.28 

1.3 31 mei 12.36 Bilthoven RIVM/ MOD Resultaten dioxine-analyse 
Van de monters van 16 mei 

Hoofd IEMIRIVM Archief wg-
Enschede, Nr:29 

juli Bilthoven RIVM Eerste rapportage over stoffen in bloed en urine Gezondheidsonderzoek 
Vuurwerkramp Enschede 
Steekproef van verzameld materiaal. 
Resultaat: geen consistente verhogingen var de gemeten waarden in bloed en 
urine gevonden t.o.v. de referentiewaarde. Conclusie geen verhoogde 
licluranssbelasting opgetreden. Onderzoek bevestigt beeld uit 
m i l i eukwal itei tsnmet ingen. 

Rapport 
Wg Enschede Nr.30 

1.3 

1.3 juli altbom-mel Instituut voor 
Psycho-trauma 

Eerste rapportage gezondheidsonderzoek Enschede Deelonderzoek 
(geestelijke) gezondheid van de bewoners, passanten en hulpverleners van de 
vuurwerkramp Enschede 
Deelresultaat van de vroege metingen, d.m.v. zelf-rapportage vragenlijsten van 
16 jaar en ouder. 

Rapport 
Wg Enschede Nr.31 

Blad 66 va n 67 Inspectie voor de Milieuhygiëne, Arbeidsinspectie, Inspectie voor de Politie, Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding, 
Inspectie voor de Gezondheidszorg 



1 november 2000, versie 1.3 

ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEb" 
Deelreconstructie cluster 7 
Voorkomen besmetting 

T ë3esc6" 

..., i f.:  " • . 

vingrgetiéutrCenis• t̀oel•htiuutgot•iris 

' , ?" '• •  • • -•''•:_ : s• 
. ••-Pn,í' P .1}Pw, 1 fyi+ . •• • is • 

Datum 

sept 

•.• . +4R'" . 

laats 
ndel•ng 

8ilthoven 

•• `Qrgan►satie= 

..nW »' fi`w• 

RIVM/ MO© 

V 

1.3 

. 
,4.:5 •r• ••.v . 

:• ••k.. Brón 

•••.k 475s' 
•= •• 

Overzicht meetrapportages 
Vanaf 14 nrei tot en rrret 1 juni Zijn nree►rapportages gernaakt en verzonden 
aan CM. Uit de meetresteltaten, is af te leiden dat er geen gezondheidsrisico's 
zijn Relopen door bevolking of hulpverleners 

Hoofd IEM/RIVM Wg Enschede, Nr.33 
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Nummer 172 

Overleg inspecties 04.08.00, Gemeentehuis Enschede kamer 71 

Aanwezig: 

'1,0.,2,,.e J 
10.2.e •  
10.2,.e, 
10.2.e  ) 
10.2.e . 
10.2,e ' 

10.2;e •   
10.2,.e 
1-0•.2.e 
1•0.Ze 

1. Opening 

IBR (voorzitter) 

IMH 

IGZ 

IP 

IBR 

IBR 

Al 

Al 

Al 

LCI 

LCI (verslag) 

2. Mededelingen 

L1  0.2.,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. Vaststelling verslag vorige vergadering 

i1 , Z e vraagt of er wat gezegd kan worden over de notitie 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 

I, Q.2,. e , .  1 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. 

De RVI kijkt alleen of de goede papieren er zijn, zij beoordeelt deze papieren niet. 

De politie en het OM kijken ook naar het dossier Smallenbroek, het dossier dat de 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. 

11'0.2-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. 

1 



5. Inspecties en de media 

e 1, Iedere inspectie is verantwoordelijk voor zijn eigen perscontacten. Hangende 
aan het onderzoek worden er geen interviews gegeven. Er gaat weleens wat mis, zoals bij 

de openbaarmaking van het logboek van de gemeente. 1 0,2„e 1 meldt dat er in het 

blad De Ambulance een heel uitgebreld interview heeft gestaan met het hoofd van de CPA. 

Zoals al vaker gebeurd is bij andere diensten schilderen betrokkenen ook hier een beeld 

dat het allemaal 'zo goed is gegaan'. Wanneer in een inspectie-rapport andere conclusies 

worden getrokken zal aan dat aspect (publicitair) wellicht extra aandacht moeten worden 

besteed. 

Op het internet houden veel kranten waaronder de NRC het dagblad Tubantia nog 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. 

6. Rondje Inspecties m.b.t. de voortgang 

Q,2 e ; 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 methode 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 plaats 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 verifiëren die in de reconstructie 

wordt opgenomen. 
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De reconstructie wordt gemaakt op basis van informatie die wordt aangeleverd in het RT-

format. Daarom is het nodig dat inspecties 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 geïntegreerde 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 

beleidsteam moeten worden gemeld. In deze notitie zal mogelijk 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 a8e 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 

überhaupt niet verantwoord is om één reconstructie uit te brengen); 

- de overige consequenties van het openbaar worden van de geïntegreerde reconstructie 

(omdat de reconstructie alleen spreekt over de feiten worden er veel vragen 

opgeroepen die onvermijdelijk zullen leiden tot veel eigen speurwerk van journalisten) 

Ij 0.2.d„ zegt dat de IMH niets kan verifiëren omdat zij niemand mag horen; hoe zorgvuldig 

ben je dan in je analyse? 

10.2:ej: 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 

IMkt f10.2., d,. De reconstructie vordert en het eerste verhaal ligt er maandag, maar is niet 

volledig. 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. 

12.e stelt dat het misschien toch nodig is om een notitie omtrent dit onderwerp op te 

estllen  voor het ministerieel beleidsteam. Duidelijk is dat er sprake is van een tegenstelling 

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. 

,10.2.e• Wanneer het IMH bepaalde werkzaamheden moet uitvoeren in het kader van { 

cluster 7 dan zorgt dat voor een planningsprobleem. 
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IGZ: 10.2.e i- 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, wei een geschreven logboek dat 

echter niet volledig 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 
tijdsbalk aan het PvA van IGZ toegevoegd. Het capaciteitsprobleem. is momenteel opgelost, 

maar de tijdslijn in het algemene werkplan van IGZ zal niet worden gehaald. 

RVI: '10,2.e 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 wei haar stuk aanleveren. 

IP- L  0.2.e 5- 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 interviews. De indruk is dat de meeste politiemensen het 

niet vervelend vinden om te worden geïnterviewd. 

ƒBR: 1 D.2,el 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 geclassificeerd. 

Al: 10.2.é'- Dit onderzoek omtrent de inzet van de Brandweer is bijna afgerond. 

Al: [10. 2-x`,<,_ De informatie omtrent de werkomstandigheden van de hulpverleners zijn 
goeddeels binnen. De rapportage is nog niet klaar, ook niet in conceptvorm. 

LCI: i1 0.2`.e • 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 één keer door Inspecties) 

zullen worden gehoord. Meerdere interviews zou kunnen leiden tot irritatie en dat willen 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 interviews inmiddels zijn gehouden, in welke samenwerkingsvorm met 
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een andere inspectie dat is gebeurd (samen, vragen namens een andere inspectie etc.) en 

wanneer die interviews zijn gehouden. 

7. Vaststelling volgende vergadering 

Oe volgende vergadering zal plaatsvinden op donderdag 24 augustus om 13.30 uur in het 

Logistiek Centrum in Zoetermeer op de Chroomstraat 151. Oe 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. 

S. Rondvraag 

10;,2.e _ ': Voor het bekijken van het voltallige foto- en videomateriaal bij de politie zal 

een hele dag worden gepland. Nadere Info volgt per LCI-bulletin. 

9. Sluiting 

11.55 uur 

5 
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Versie geschiedenis 
1.1 Reconstructie samengesteld door de Inspectie voorde Politie 
1..2 Reconstructie gewijzigd naar aanleiding van interviews en verificatie 
1.3 Reconstructie gewijzigd naar aanleiding van verificatie 

Inleiding 
In deze deelreconstructie zijn gebeurtenissen verwerkt uit het onderzoek door de Inspectie voor de politie. 
Het strafrechtelijk onderzoek naar'de ramp is hierin niet opgenomen. 
Deze reconstructie is gebaseerd op: 

geregistreerde mobilofoon- en telefoongesprekken van het Regionaal Meldcentrum van de politie (RMC); 
diverse logboeken en journaals 
interviews met betrokken politiefunctionarissen. 

Status 
Deze reconstructie is, gelet op de geraadpleegde bronnen, geverifieerd door de regiopolitie Twente. De interviewverslagen zijn geftatteerd door degene die de informatie 
hebben aangeleverd. Voorzover een interview nog niet is opgenomen in het LCI-documentenbestand verwijst de bron naar een intern documentnummer van de Inspectie. 
Tijdens de analyse- en rapportagefase van het onderzoek kan deze reconstructie aangevuld en/of gewijzigd worden. 
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Openbare orde, strafrechtelijk onderzoek, bereikbaarheid en afzetting rampterrein 

•Yersie` b 

M41u-hs 
.7,, 

atlëréttat•dis/ toelk htiingy, 

~ ",e,Lay , y . °P+-KaX. •. . tee•. i? . 9 . - ; 

1.1 13 mei 15.01.46 omgeving 
ontploffing 

politie 48.17 meldt knallen en ontploffing nabij Grolsehfabriek 

y• `;.' •.- 

48.17; centralist RMC 814 

13 mei . 15.02.22 omgeving 
ontploffing 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.2 

politie 

politie 

politie 

bevolking 

politie 

15.02.23 omgeving 
ontploffing 

15.02.58 omgeving 
ontploffing 

15.03.08 onbekend 

15.03.19 Tollensstraat 

13 mei 

13 mei 

13 mei 

13 mei 

mobilofoon kanaal 
814 

mobilofoon kanaal 
814 

112-3 

mobilofoon 
kanaal 814 

112-3 

Mob.kanaal 814 

LCI-077Q 

48.17; centralist RMC 814 

onbekende burger; 
telefonist RMC 112 

48.17; centralist RMC 814 

onbekende melder; 
centralist RMC 112-3 

48.17; centralist RMC 814 

melding van 48.17: probeert de locatie van de ontploffing aan onderwindse 
zijde te benaderen, denkt dat het om een woning gaat 

melding: "er gaat een vuurwerkfabriek de lucht in" 

48.17 meldt dat "het" aan de Roomweg is bij .de vuurwerkopslag van de 
Chinees 

onbekende meldt " fik aan de Renbaanstmat" 

48.17 meldt dat "het" aan de Toltensstraat is: inrijden vanaf de 
Roomweg en "ze" (de brandweer) zien het vanzelf; 

een andere politiefunctionaris verklaart naderhand dat hij omstreeks deze 
tijd de Tollensstraat inreed en dat er nog geen brandweer was 

n.a.v. een melding bericht het RMC : "ja hoor daar staat een vuurwerkloods 
in de brand" 

melding van een burger: "D'r is brand in de vuurwerkfabriek in de 
TollensstraaC 

burger meldt "Enorme brand" 

diverse surveillance-eenheden van de politie krijgen van het RMC opdracht 
richting Grolsch te rijden. 

De 48.16 verzoekt om assistentie vanwege de toeloop van mensen : "Het 
knalt nog behoorlijk en er zijn al aardig wat ontploffingen" 

onbekende melder aan RMC: "Ernstige rookontwikkeling na heftige 
vuurwerkknallen" 

15.03.47 Van Heekplein 

15.03,48 onbekend 

15.03.49 onbekend 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

13 mei 

13 mei 

13 mei 

13 mei 

bevolking 

bevolking 

bevolking 

centralist 814 

burger, centralist RMC 
112-3 

burger; centralist RMC 
112-3 

burger; centralist RMC 
112-3 

centralist RMC 814; 48.16; 
68.13, 68.14, 40.02 

15.04 RMC 

L12-3 

112-3 

112-3 

mobilofoon kanaal 
814 

1.1 13 mei 15.05.36 onbekend bevolking onbekende burger; 
centralist RMC 112-3 

112-3 
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P;dátnïa . 

een 

T( 

K 

Béchrjving g̀ebeuricnis/ toellchtin` Y 
imilt lij 

gsfi • w.r.•,?a • r..f-• . 

tslwndeliííg• 

RMC 

t.:  

tJrgginiatie' •tá 
centralist 814 

RMC 

Etinct[onnrïs 

- •.. .+ - _W ', 

15.03 1.1 

1.1 

13 mei 

13 mei 

Bron 

 Wpa 

mobilofoon kanaal 
814 

centralist RMC 814; 44.02, 
46.05, 40.05 

15.07.13 Regionale 
Telefoon Centrale 

telefonist RTC; telefonist 
RMC bedientafel Enschede 

telefoon bedientafel 
Enschede 

1.2 13 mei 15.11.27 Tollensstraat politie 

diverse politie-eenheden worden naar de locatie Grolsch aan de 
Tollensstraat/Roomweg gedirigeerd . 

check van de RTC, bij RMC of de brandmelding is doorgekomen. Reactie 
van RMC dat wel 100 meldingen zijn binnengekomen en het verzoek om 
niet meer doorte verbinden. RMC : "Dat waseen vuurwerkschuurtje van 
de Chinees" 

40.02 vraagt RMC om iemand van het bedrijf te bellen. RMC vraagt naar 
exacte locatie en- adres voor de sleutelhouder en weet nog steeds niet wie 
de eigenaar is 

een centralist van het RMC (reeft het. bedrijven infornintiesysleeni (DIS) 
geraadpleegd naar weet niet neer wanneer precies. Hij trof hier wel het 
bedrijf S. E- Fireworks aan. Eelt ander verklaart dat in het BIS .staat dat er 
Brandbare materialen in het bedrijf aanwezig zijn, nular het is verder niet , 
gekoppeld aan een ander systeem, zodat het niet mogelijk was verder te 
zoekeer-
Vóór de eersie knal zijn geen uitdraaien gemaakt; 

bij de Infodesk stond het bedri, f f geregistreerd in het informatie-systeem 
VOS (Vergunningen Ontheffingen Systeem) 

mededeling van telefonist van het RMC aan RTL-nieuws: "We weten er 
nog helemaal nietrs van, we worden hier helemaal plat gebeld." 

40.03 meldt zich in en wordt richting Grolsch gedirigeerd. RMC: "Ik denk 
dat daar een klusje voor jullie ligt." 

RMC spreekt het antwoordapparaat van S.E. Fireworks in met het verzoek 
om ter plaatse te gaan, omdat het vuurwerkbedrijf aan de Tollensstraat is 
ontploft 

RMC belt met E.S. van S.E. Fireworks over de situatie aan de 
Tollensstraat; E.S. meldt dat iemand gaat, ter plaatse 

40.02; centralist RMC 814 mobilofoon kanaal 
814 

IP 3.3 
IP 3.6 

1.1 13 mei 15.12.26 RMC 

. 

1.1 

1.1 

1P 3.7 

telefoon bedientafel 
Hengelo 

mobilofoon kanaal 
814 

LCI-0200 

15.12.45 onbekend 

15.13.00 RMC 

13 mei 

13 mei 

bedientafel 
Hengelo 

politie 

bedientafel 
Enschede 

bedientafel 
Cnschede 

telefonist RMC bedientafel 
Hengelo 

40.03; centralist RMC 814 

telefonist bedientafel 
Enschede 

telefonist bedientafel 
Enschede; E.S. 

1.1 13 mei 15.15.05 RMC LCI-0200 
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dryPlants.handell 

15.17.21 RMC 

tfatu 

13 mei 
11 

(≥trgátiisati ̀  

' t7eén h .. • 

bedientafel 
Hengelo 

esch #r gebéurtërus/'tóélteb 

-0 
. 

de namen van de eigenaren van het bedrijf zijn getraceerd, maar er zijn 
nog geen telefoonnummers of adressen bekend 

1.1 

1.1 13 mei 15.17.26 Tollensstraat politie 

telefonist RMC bedientafel 
Hengelo 

68.13; centralist RMC 814 

LCI-0200 

mobilofoon kanaal . 
814 

mobilofoon kanaal 
814 

Cd-rom 

1.1 

1.1 

l3 mei 

13 mei 

15.18.44 onbekend 

15.18.59 RMC 

politie 

centralist 814 

68.13 vraagt om een coördinator ter plaatse, want "het is een naatje". 
RMC: "iaat ben je nu bij deze." 
68.13 pakt dit nier op, wart "Weten niet eens de weg ter plaatse" 

40.02 meldt zich ter plaatse. RMC: "Heb ik daar een chef van dienst, een 
brigadier of zo?" 

RMC: "Laatste auto Tollensstraat aan de kant van de Singel, vanaf die kant 
publiek tegenhouden." 
44.00 aan RMC: "Meer volk nodig, er dreigt hier wat ontploffingsgevaar." 
RMC roept op: "Iedereen naar de Roomweg" 
onbekende collega's vragen om ~rdinator. Het RMC gaat zijn best doen 

+ 

40.02; centralist RMC 814 

centralist RMC 814; 44.00 

1.2 13 mei 15.20.06 onbekend politie onbekende politiefunctio 
narissen; centralist RMC 
814 

mobilofoon kanaal 
814 

LCI-320 

1.2 13 mei 15.21.12 RMC centralist 814 

een brigadier van Bureau Enschede Noord hoorde deze melding via de 
mobilofoon en is na overleg met de afdelingschef de straat opgegaan. Dit 
zou telefonisch aan de nteldkarner doorgegeven worden 

RMC: "40.00 heb ik daar een chef van dienst, ik moet daar een coördinator 
ter plaatse hebben, maar ik krijg dat niet in de benen"; 

42.02 meldt zich in en gaat als coördinator ter plaatse. 

uit verklaringen van politie►nensen blijkt dat er voor de twee grote 
explosies contacten.hebben plaatsgevonden tussen brandweer en politie, 
o.a. over de afzetting vult het gebied eet over explosiegevaar van een 
tweede loods; 
Door politiemensen is ook afzetlint aangebracht bij de 
TollensstraadRoomweg eet de Tollensstraarl Kroedhofrestraar 

40;00,42.02, centralist 
RMC 814 

mobilofoon kanaal 
8141 

Cd-rom 

LCI-0316 
LCI-0320 
LCI-0770 

LCI-0317 
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ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEDE 
Deelreconstructie cluster 8 en cluster 9 

Openbare orde, strafrechtelijk onderzoek, bereikbaarheid en afzetting rampterrein 

Orgónlstt- &ben r•eajsl toelectttin 

#s 

Beting x' tuicáo s •M -~ 1• 
onbekende functionaris van 
de Kmar; telefonist RMC 
bedientafel Enschede 

42.00,42.05; centralist 
RMC 814 

politie 

politie 

telefoon bedientafel 
Enschede 

mobilofoon kanaal 
814 

15.23.16 onbekend 

15.24.07 onbekend 

15.25.00 Malta 

1.1 

1.1 

1.2 

13 mei 

13 mei 

13 mei eigenaar panden 
S.E. Fireworks 

onbekende collega meldt dat de Koninklijke marechaussee met een paar 
auto's ter plaatse gaat. 
RMC meldt geen zichtte hebben wie allemaal ter plaatse is gegaan RMC 
doet niets anders dan telefoon aannemen 
42.00 meldt dat er een 42.05 heen gaat die gaat proberen "de zaak af te 
cirkelen". 
bedoeld wordt een kring rond de. brandhaard te leggeit 
S. belt vanuit Malta en verstrekt gegevens over de huidige eigenaar van 
S.E. Fireworks en meldt dat hij eigenaar van de panden is. Tijdens het 
gesprek wordt gesproken over explosieven en de slechte toestand van 
eigenaars werkmaatschappij 

een politiefunctionaris kreeg van een burger (vermoedelijk iemand van het 
bedrijf S E Fireworks) te Boren: "Zorg datje de mensen hier weg hebt. 
1Vant als het knaps, knalt liet hard. " 

RMC oproep: Al het volk terug achter de Roomweg" 

91 .68 en 68.13 meldende afsluiting van de Roomweg, de Nieuwluststraat 
en de Kievitstraat 

S.; telefonist RMC 
bedientafel Alméto 

LCI-0200 

LCI-0322 

1.1 

1.1 

centralist RMC 814 

91.68,68.13-, centralist 
RMC 814 

15.27.11 RMC 

15.29.42 Roomweg/ 
Nieuwlust straat/ 
Kievitstraat 

15.30.19 RMC 

15..32.03 rampgebied 

13 mei 

13 mei 

13 mei 

13 mei 

politie 

politie 

telefonist 

KNMI 

Cd-rom 

mobilofoon kanaal 
814 

Cd-rom 

LCI-0200 

1.1 

1.2 

RMC belt met iemand om hem in te zetten voor het RMC telefonist RMC 

seismologische registratie van de eerste explosie 
Uit de deelreconstnnctie cluster 3 blijkt dat de eerste ( voorlaatste) explosie 
om ongeveer 15.34 uur plaatsvindt. 
KNMI is rijden opnieuw aan het berekenen 

1.1 13 mei 15.3:3.00 RMC bedientafel 
Enschede 

RMC doet poging om de-eigenaar van S.E. Fireworks te bellen. 
Beantwoorder ontkent vuurwerkhandel te hebben en zegt "een Bakker aan 
de Ribbelerbrinkstraat die in vuurwerk handelt niet te kennen" 

telefonist RMC bedientafel 
Enschede 

LCI-0200 
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Vettuk 

f 

1.2 

s 
fitdstg hant3elingrnisi%,+•s 

nheià 
1 

-3= 

dátum 
_ 
•. 

13 mei 

ving' béutb1*Eóélirhtlitg 
 ..•.. 

 - 

l.. 
' i .> 

:Bron ctioaarLsr.•<°~ 

T 
,• 1'  • 

15.33:14 rampgebied KNMI LCi-0200 

15.35.02 onbekend 

15.35 

1.1 

1.1 

1.1 

onbekend 

13 mei 

13 mei 

13 mei 

bevolking 

politie 

Koninklijke 
marechaussee 

15.36.17 onbekend 

112-3 

mobilofoon kanaal 
814 

Infodesk 

seismologische registratie van de tweede explosie 
Uit de deelreconstructie cluster 3 blijkt dat de tweede (laatste) explosie otn 
15.35 uur plaatsvindt. 
KNMI is tijdets opnieuw aan het berekenen. 
melder zegt: "Er gaat iets heel erg mis" 
geknal op de achtergrond 

diverse verzoeken om ambulances; 
48:30. vraagt om assistentie: " Dit loopt hier uit de hand." 

iemand van de Koninklijke marechaussee informeert naar de.ontploffing.en 
vraagt of er gevaarlijke,stoffen tussenzitten. 
infodesk RMC weet niets.van ge4aarlijke stofleen, alleen dat het om 
vuurwerkopslag gaat 

RMC stuurt alle beschikbare eenheden van district 2 en 3"richting 
Enschede met de.opdracht alles af te sluiten: Hengelosestraat/SingeW 
Oldenzaalsestraat en dan Stationsplein en Weerseloseweg. 
81.04 zet verkeer stil. Deurningersiraat/l,.ijsterstraat 

onbekende burger-, RMC 

diverse eenheden. 48.30; 
centralist RMC 814 

functionaris van de 
Koninklijke marechaussee; 
telefonist lnfodesk RMC 

centralist RMC 814; 
diverse eenheden, 81.04 

1.1 13 mei 15.36:27 RMC eentralist 814 mobilofoon kanaal 
814 

1.1 13 mei 15.37.15 onbekend politie collega vraagt wat er aan de hand is. 
lnfodesk RMC zegt dat de vuurwerkopslag aan de Tollensstraat is ontploft. 
"Volgens mij, gaan er heel wat dodenvallen, het gaat niet -goed, het ziet 
helemaal zwart van het volk daar en allemaal collega's; hier is de stroom al 
uitgevallen, ik heb de pc er al uit liggen" 

politiefunctionaris; 
telefonist Infodesk RMC 

lnfodesk 

1.1 13 mei 15-17.19 onbekend politie onbekende collega: "Alle auto 's die kant op" Cd-rom 

1.1 13 mei 1539.22 onbekend politie 

onbekende politie 
functionaris; telefonist 
RMC bedientafel Hengelo 

48.02; centralist RMC 814 48.02 vraagt RMC na te gaan of alle collega's er nog zijn, want.het is slecht 
en er zijn een boel gewonden. "Rampenplan groot moet hier komen nu" 

41 .76 meldt ,grote paniek in de binnenstad 

collega belt met het RMC en vraagt naar de ontploffing en of het giftig"is. 
RMC: antwoord "Nee, niet giftig." 

1.1 

1.1 

13 mei 

13 mei 

15.40.07 binnenstad 

15.40.29 onbekend 

politie 

politie 

mobilofoon kanaal 
814 

mobilofoon kanaal 
814 

telefoon bedientafel 
Oldenzaat 

41.76; centralist RMC 814 

politiefunctionaris; 
centralist RMC bedientafel 
Oldenzaal 

inspectie voor de Politie Blad 6 van 56 



1 november 2000, versie 13 

ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEDE 
Deelreconstructie cluster 8 en cluster 9 

Openbare orde, strafrechtelijk onderzoek, bereikbaarheid en afzetting rampterrein 

K 

°Ve 

1.1 

'héid) 

yQAI-
politie 

4W 

13 mei 

!j ts:l•andèt•ng 

} c1 

15.41 .15 onbekend 

j gebeurtettis/1•eli tity' 
•} z# 

y •y I 
 _'A •, •._ 

r 

diverse politie-eenheden melden zich aanrijdend. 40.02 vraagt om ME om 
alles op afstand te houdenen om hulpverlening, ziekenhuizen en brandweer 
vanuit de hele regio. 

cHoaairis 

i y•t 
.• -, -.^°F '. 

1 d 

ro 

'•`-y..a_ 

32,05,32.22.35.05.40.02-, 
centralist RMC 814 

mobilofoon kanaal 
814 

1.1 13 mei 15.41.22 RMC RMC belt met een collega en vraagt of er giftige stoffen vrij komen. De 
collega zegt dat het een gekkenhuis is en dat er overleg is. RMC krijgt zo 
bericht 

31 .01 meldt overledene in Deurningerstraat 

telefonist RMC bedientafel 
Almelo; brandweer 
functionaris 

31.01; centralist RMC 814 

bedientafel 
Almelo 

politie 

Infodesk 

bedientafel 
Almelo 

15.44.31 Deuminger straat 
299 

15.44.45 RMC 

15.48.00 RMC 

1.1 

1.1 

1.2 

13 mei 

13 mei 

13 mei 

functionaris van de Infodesk belt na overleg met piketfuncdonarissen telefonist Infodesk RMC 

RMC probeert de Chef RMC thuis te bereiken en krijgt voicemail telefonist RMC bedientafel 
Almelo 

de Chef van het RMC lord vakantie ets was bij toeval eerder thuisgekomen. 
Toen hij hoorde dat er iets mis was in Enschede, is hij direct naar het 
hofdbureau gegaan en arriveerde daar tussen 16.30 en 17A0 uur 

telefoon bedientafel 
Almelo 

mobilofoon kanaal 
814 

Infodesk 

LCI-0200 

IP 3.2 

telefoon bedientafel 
Almelo 

telefoon bedientafel 
Almelo 

telefoon meldkamer 

1.1 13 mei 15.51.30 onbekend politie collega belt en vraagt of er hulp nodig is; hij komt naar het RMC 

1.1 13 mei 15.52.50 onbekend mobiele eenheid 

politiefunctionaris; 
telefónist RMC bedientafel 
Almelo 

politiefunctionaris; 
telefonist RMC bedientafel 
Almelo 
politiefunctionaris 
meldkamer RMC 

1.2 13 mei 15.54.00 RMC meldkamer 

collega reageert op semafoonoproep voor de ME door RMC en roept ME 
op 

semafoon oproep voor ME Zuid 
de oproep van de ME is gedaan dm. v. een speciale computer in de 
werkruimte van het RMC. 
De oproep voor cie ME Noordvest en Minor vonden plaats om 15.55 uur 
resp. 15.56 uur 

13 mei 

13 mei 

1.1 

r 
1.1 

15.55.42 onbekend 

1536.07 onbekend 

politie 

politie 

48.24 vraagt naar verzamelplaats ambulances. RMC meldt 
Hulsmaatstraat/Fazantstraat • 

n.a.v een telefoontje van een politiefunctionaris meldt het RMC dat door de 
brandweer nog geen melding is gedaan van het vrijkomen van giftige 
stoffen: Ze zijn nog aan het meten en aan het blussen." 

48.24; centralist RMC 814 

onbekend; telefonist RMC 
bedientafel Almelo 

mobilofoon kanaal 
814 

telefoon bedientafel 
Almelo 

Inspectie voor de Politie Blad 7 van 56 



1 november 2000, verste 1.3 

•itttttn ts fidndgliug " 

ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEDK 
Deelreconstructie cluster 8 en cluster 9 

Openbare,orde, strafrechtelijk onderzoek, bereikbaarheld en aketting rampterrein 

O issue: _ echjvin gétie _ rtP nisltoellclt Yens ctbriarls Brbit t. 

1557.29 Kostendijk/ 
Walhofstraat 

1600 RMC 

1.1 

1.2 

13 mei 

13 mei 

politie 

Chef van dienst 

onbekende 
politiefunctionaris; 
centralist RMC 814 
Chefs van dienst 

mobilofoon kanaal 
814 

IP 3.1 

politiefunctionaris meldt dat een ambulancepost wordt ingericht op de 
locatie Kottendijk/ Walhofstraat 

de chefs van dienst van District Zuid-Twente (vroege en late dienst) 
ontmoeten elkaar op de meldkamer en overleggen kort: de één gaat naar 
het rampgebied, de ander blijft op de meldkamer 

1.2 13 mei 16.00 KLPD Bijstands 
coordinatie 

pikelfrrncrionaris bijsrnndscotirdinarie KLPD was daarvoor gebeld door de 
nreldkanter van het KLPD rner de nnededeling.dat er in Enschede iets 
bij;,onders aan de hand was 

KLPD biedt RMC verbindingen aan en een commando-auto functionaris KLPD; 
telefonist RMC bedientafel 
Almelo 

telefoon bedientafel 
Almelo 

IP 8.4 

1.1 

1.1 

13 mei 

13 mei 

16.06.39 onbekend 

16.07.13 Defensie 

politie 

NATRES 

ply Districtschef Noordwest-Twente belt en meldt dat hij naar het 
beleidscentrum in Enschede komt. RMC zegt dat de Chef van dienst ter 
plaatse is en dat de ME is opgeroepen 

melding dat de inzet van 3 pelotons NATRES (Nationale Reserve) worden 
geregeld; er wordt een verzamelplek aangewezen 

p1v Districtschef 
Noordwest-Twente; 
telefonist RMC bedientafel 
Almelo 
centralist RMC 814 

telefoon bedientafel 
Almelo/ 
Cd-rom 

mobilofoon kanaal 
814 

1.1 

_ 
1.1 

16.12.49 Hengelose 
straat/Bodden 
kampsingel 

16.12.53 onbekend 

verwarring over verschillende plekken voor het verzamelen van gewonden. 
Collega meldt dat er een officiële gewondenpost wordt ingericht in het park 
Hengelosestraat/Boddenkampsingel 

13.mei 

13 mei 

politie 

politie 

diverse politie-eenheden; 
centralist RMC 814 

mobilofoon kanaal 
814 

lnfodesk/ 
Cd-rom 

collega informeert naar de situatie en of er hulp nodig is. Volgens de 
functionaris van de lnfodesk is het niet nodig: " Wij hebben het op zich heel 
rustig." 
bedoeld wordt de afdelirnq /nfadesk 

functionaris van het Bureau bijstandscoördinatie van het KLPD komt naar 
Enschede: Het RMC heeft alle ME opgeroepen 

politiefunctionaris; 
functionaris lnfodesk 

1.1 1.3 mei 16.13.23 KLPD Bijstands 
coordinatie 

bijstands-coördinator 
KLPD; functionaris 
commandokamer RMC 

telefoon Algemeen 
commando 
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ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEDL 
Deelreconstructie cluster 8 en cluster 9 

Openbare orde, strafrechtelijk onderzoek, bereikbaarheid en afzetting rampterrein 
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1.1 
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13 mei 

laàts hand Un 

16.16.02 RMC 

"O 
een•h•e.' ld} 

commando 
kamer 

3 ..F 

»nn 

telefoon 
Algemeen 
commando 

1.2 13 mei 16.1635 onbekend voorlichting 
politie 

RMC vraagt aan collega (op straat ) naar de stand van zaken. Reactie: "De 
druk is van de ketel." 
RMC meldt het rampenplan, ma r heeft geen tijd om het op te pakken 

RMC meldt desgevraagd aan politiefunctionaris van voorlichting dat "chef 
van dienst, beleidspiket en alles aanwezig zijn. Perspiket wordt 
geadviseerd ter plaatse te gaan (Tollensstraat). 

Beleidspiket unctionaris politie is net binnengekomen en vraagt om het 
rampenplan. 

De regiopolitie Talenre merkt het tijdstip 16.1'6.(X1 uur aan als de start van 
hel Algemeen cornnuindo van de politie. 
De beleidspik-eifunctionaris van de politie die uit dien hoofde de functie 
van Algemeen commandant krijgt is omstreeks 16.00 uur op het 
hoofdbureau aangekomen 

' oslras 

functionaris 
commandokamer RMC; 
politie-functionaris 

functionaris voorlichting 
politie; telefonist RMC 
bedientafel Almelo; 

Het journaal van het Algemeen corrunando is (zonder exacte tijdsmelding) 
omstreeks dit tijdstip opgestart door het Hoofd Stafafdeling Communicatie 
met de navolgende inforrnarie: diverse zaken geregeld: afzetting, mobiele 
eenheid, leiding, ambulances, commando-auto bij Roeloffzen, routering 
ambulances. begeleiding, opvang slachtoffers (Patlmeashal), eerste hulp, 
aanspreekpunt gemeente, recherche, geluidsauto, Radio Oost 

Na de twee explosies zijn door ter pfaa se aanwezige politiemensen direct 
straten en lunzen rnontrrtimd, zoals de doddenkampsingel.en huizen turn. 
zuidelijke zijde van de Boddenkantpsingel en het Roomveldje tot aan de dr 
Var, Dansstraat 

telefoon bedientafel 
Almelo 

LCI-0200 
IP 4.7 

journaal Algemeen 
commando 

1P 4.3 

LCI.0319 
LCI-0320 
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ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEDt 
Deelreconstructie cluster 8 en cluster 9 

Openbare orde, strafrechtelijk onderzoek, bereikbaarheid en afzetting rampterrein 
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1.1- 13 mei 16.16.50 Defensie NATRES 

1.1 13 mei 16.19.58 CPA CPA 

telefoon Algemeen 
commando 

telefoon bedientafel 
Oldenzaal 

1.1 13 mei piketdienst 

functionaris Defensie; 
functionaris 
commandokamer RMC 

functionaris CPA; 
telefonist RMC bedientafel 
Oldenzaal 

Officier van Justitie; Chef 
van dienst 

Chef van dienst; telefonist 
RMC bedientafel Hengelo 

functionaris van de Defensie/NATRES vraagt of aan inzet is gedacht; 
RMC reageert dat zij er aan zal denken 

CPA meldt nogmaals ambulancepost in het Volkspark; ambulances van 
buiten Enschede moeten verzamelen bij her-tankstation AVZA bij 'Trans op 
de Buit' 
hiermee wordt bedoeld het wegrestaurant nabil de A-1 
Officier van Justitie belt met het RMC en vraagt of piket-OVJ is gebeld; 
de aanwezige Chef van dienst weet niet of deze ook al gewaarschuwd is 

in opdracht van de Chef van dienst wordt de hele (gemeenielijke) 
rampenstaf alsnog naar de commandokamer van het politiebureau gestuurd 

opdracht werd gegeven, omdat er geen ielefoonuerkeer mogelijk was 
tussen de gemeentelijke rampenstaf en het hoofdberreatr 

16.20.42 Openbaar 
Ministerie 

16.22.32 Politie 1_2 13 mei Chef van dienst 

telefoon bedientafel 
Almelo 

telefoon bedientafel 
Hengelo 

verificatie 
regiopolitie Twente 

19110 

telefoon bedientafel 
Hengélo 

1.1 13 mei 16.27.36 RCC Hengelo politie politiefunctionaris in RCC meldt dat bij bij de brandweer Hengelo in een 
crisisteam zit 

1.1 

1.1 

13 mei 

13 mei 

politie 

politie 

16.32.40 Grolsch 

16.36.57 RCC Hengelo 

politiefunctionaris in RCC; 
telefonist RMC bedientafel 
Hengelo 

48.42; centralist RMC 814 

politiefunctio naris in 
RCC; telefonist RMC 
bedientafel Oldenzaal 

mobilofoon kanaal 
814 

telefoon bedientafel 
Oldenzaal 

48.42 meldt van brandweerman te horen dat een tank met methaangas bij 
de Grolseh op- springen staat 

politiefunctionaris in het RCC meldt dat geneeskundige troepen zich 
moeten melden bij de AVIA op de A 1. Leden van de (gemeentelijke) 
rampenstaf moeten naar het stadhuis in Enschede 

bijstandscoördinator belt met het Nationaal Coordinatie Centrum van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Kroninkrijksrelaties. Daar bleek 
men nog niet op de hoogte van de ramp 

l2 13 mei 16.40.00 onbekend Bureau bijstands 
coördinatie 

IP 8.4 bijstandscoördinator. 
medewerker NCC 
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ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEDt. 
Deelreconstructie cluster 8 en.cluster 9 

Openbare orde, strafrechtelijk onderzoek, bereikbaarheid en afzetting rampterrein 
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16.42.43 KLPD 1.1 13 mei 

e0 
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 , ` Berchr•jjving`iebeurtenis/.toelichting 

F_ . . Y; •; r . ,• .ÏP`í k ,. A 

Bureau bijstands 
coordinatie 

Bureau bijstandscoördinatie KI.PD vraagt toestemming om de MCU 

(Mobiele Conrtrhnnicatie Unit) van de KLPD ter plaatse te laten komen: dit 
wordt toegestaan 

'.* Eunt•gnaris; ,..'; 

bijstandscoördinator 
KLPD; telefonist teldesk 
RMC 

lilron 

••h- ... 

telefoon.tel.desk 

1.1 

1.1 

16.46.00 Grolsch fabriek 

16.4812 RCC 

13 mei 

13 mei 

politie 

politie 

mobilofoon kanaal 

814 

telefoon bedientafel 

Oldenzaal 

31.01; centralist RMC 814 

politiefunctionaris in RCC; 
telefonist RMC bedientafel 

Oldenzaal 

31.01 heeft een straal van 500 meter vanaf de Grolschfabriek getrokken 
i.v.m.•ontploffïngsgevaar van een methaanreactor 

RMC krijgt van de politiefunctionaris in het RCC het verzoek om met 
spoed de beleidspiketman naar het stadhuis te sturen 

verzoek kennelijk na telefonisch contact ener burgemeester Enschede 

RMC meldt 31 .02 dat Van Damstraat/Fazantstraat vanaf die kant de 
buitengrens vormt 

Inwerkingtreding van rampenplan 

1.1  

1.3 

16.49.14 RMC 

16.50.00 

13 mei 

13 mei 

centralist 814 

Burgemeester 

centralist RMC 814; 31.02 

Burgemeester GCC 

mobilofoon kanaal 

814 

journaal GCC kr 77 

(beleid) 

Overzicht van de politiemaatregelen eet bijzonderheden vatraf 13-05, 15.01 
uur opgetekend door de onderzoeker: 

verkeersmaatregelen: afwringen zijn gemeld bij de 
Hengelosestraat!Singels/Oldeerzaalsestraat. Stationsplein en 
Weerseloseweg, Deurningerstraat/Lfsterstneat. Derentingerstraar/ 

Mekkelholtsweg tot aan kruising Rootmveg, Weerselosestraat richting 
Enschede bij Trans op de bult', Lasondersingel krulring Blijdensteinlaan, 
Héngelosestrant. Roessinghsbleekrveg, Déurningerstraat vanaf de Grolsch 

tot Lijceumlann. Walhofstraa►lKottendijk; 

ambulanceposten en/of - verzamelpunten: Walhofstraar/Kottendijk, Van 
HeekparW 1Yalhofsiraat, in het park Hengelosestraat/ Boddenkantpsingel, 
Walhofspark. Voortsweg/Hulsttnaatstraat, Van Heekpark/ 
Boddenka►npsin8eUHengelosestraat, Het Roessingh, achter het ziekenhuis 
Hengelo, in het Volkspark bij AVZA tankstation (Frans op de bult); 
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ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEDr, 
Deelreconstructie cluster 8 en cluster 9 

Openbare orde, strafrechtelijk onderzoek, bereikbaarheld en afzetting rampterrein 
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1.1 13 mei 16.50.13 RCC Hengelo politie 

aanrijdroutes via: 

Voortsweg, Boddenkampsingel tussen de Lasondersingel en de 

Hengelosestraar, Tubantiasingel, DeurningerstraaL1Weersefosestraat, 
Oldenzaalsestraar via Lanneker; 

Opvan&punt voor burgers: 
Deurningerstraat thv 250 

politiefunctionaris in het RCC belt met de Algemeen commandant politie 

en zegt dat hij naar het stadhuis van Enschede moet gaan; de Algemeen 
commandant dacht dat de staf naar het hooibureau van politie zou komen 

RMC meldt aan de politie-eenheden buitenring: Hengelosestraat, 
Goolkatenweg, Roessinghsbleekweg en de oversteek naar 
Deurningerstraat 

PLD 82.18 (helikopter KI,PD) wil grondstation afgeven voor 
videobeelden 

telefoon Algemeen 

commando 

LI 

politiefunctionaris in RCC; 

Algemeen commandant 
politie 

centralist RMC 814 13 mei 16.50.19 RMC centralist 814 

1.1 13 mei 16.55.15 KLPD 

mobilofoon kanaal 
814 

mobilofoon kanaal 
814 

PLD 82.18; centralist 
RMC 814 

Politie 
Luchtvaart 
Dienst 

centralist 814 en 
Twente 42.05 

1.2 13 mei 16.55.15 RMC RMC en Twente 42.05 proberen politiefunctionarissen van het eerste uur te 
inventariseren 

centralist RMC 814 en 

Twente 42.05; 
commandant brandweer 

mobilofoon kanaal 

814 

iP 5.5 

1.2 13 mei 17.0351 RMC bedientafel 

Oldenzaal 

Chef RMC 

42.05 (chef van dienst) (reeft ook met de commandant van de 
commandowagen van de brandweer overleg gevoerd hoe snel eventuele 

slachtoffers onder politie en brandweer achterhaald konden worden 

RMC meldt aan Chef RMC dat het RMC bij aanvang van de ramp met 3 
functionarissen bezet was. Het Algemeen commando is aanwezig, maar 
men weet niet precies wie coördinator is op dit moment 

Chef RMC heeft na 17.00 tour drie leden van de Staf Grootschalig 

Politieoptreden telefonisch opgeroepen om in dienst tekomen 

telefonist RMC bedientafel 

Oldenzaal; Chef RMC 
telefoon bedientafel 

Oldenzaal 

IP 3.2 
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ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEDr. 
Deelreconstructie cluster 8 en cluster 9 

Openbare orde, strafrechtelijk onderzoek, bereikbaarheid en afzetting rampterrein 
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Chef van dienst 13 mei 17:05.00 rampgebied melding van overname taak Chef van dienst: de Chef van dienst heeft zich 
tot op dit moment bezig gehouden met bet vrijhouden van de kruising 
Raiffeisentraat/Deurningerstraat. Hierna gaat zij verder met de fiets het 
rampterrein in 

politiefunctionaris in Van 1leekpark stelt zich in verbinding sperde 
operationele leiding van de GHOR ter plaatse en neemt de leiding van de 
aanwezige politie op zich; tevens wordt en af lening geregeld voor de 
landing van helicopters 

politiefunctionaris in het GCC ,zoekt contact met de Algemeen 
commandant politie 

op achtergrond opmerking om noodher te pakken 

Chef van Dienst; eentralist 
RMC 814 

LCI-0200 

IP 5.8 
IP 5S 

1.1 13 mei 17.09.11 OCC politie politiefunctionaris in GCC-, 
telefonist RMC bedientafel 
Oldenzaal 

telefoon bedientafel 
Oldenzaal 

1.1 13 mei 17.11.59 rampgebied politie 31.01; centralist RMC 814 LCI-0200 

1.1 13 mei 17.11.59 rampgebied politie 

melding van 31.01 dat de afzetting van het gebied wordt uitgebreid in 
overleg met de brandweer. Straal van circa 750 meter_ Tichelweg, 
Hulsmaatstraat. Roessinghsbeekweg, Hengelosestraat, Hoddénkampsingel 

42.05 vraagt om nog meer personeel op straat dat moet worden 
opgeroepen; 
tevens mededeling aan 42.05 dat een politiefunctionaris naar de mobiele 
commandopost van de brandweer gaat 

mededeling aan het RMC dat de commandopost van-de brandweer 
gestationeerd is op de kruising Deurningerstraatl5ingels en niet bij garage 
Roeloffzen 

42.05; centralist RMC 814 mobilofoon kanaal 
814 

1.1 13 mei 17.11.59 Deurninger 
straat/Singels 

commando post 
brandweer 

functionaris 
commandopost brandweer; 
centralist RMC 814 

mobilofoon kanaal 
814 

1.2 13 mei 

17.15.00 Hoofdbureau van mobiele eenheid 

17..14.12 onbekend KLPD •KLPD vraagt of inzet van de MCU nodig is; hij is in de- buurt 

de ME-coordinator van de regiopol itle start niet leggen van contact spiet de 
ME-coordinator van 1lsselland ME-coordinator Twente; 

' functionaris KLPD; 
telefonist RMC bedientafel 
Almelo 

telefoon bedientafel 
Almelo 

IP4.9 
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ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEDr, 
Deetreconstructie cluster 8 en cluster 9 

Openbare orde, strafrechtelijk onderzoek, bereikbaarbeld en afzetting rampterrein 
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ME-Coördinator Usselland politie 

1.1 

1.1 

1.1 

13 mei 

13 mei 

13 mei 

17.20.02 GCC 

17.27.02 RMC 

17.27.02 Deuminger 
stdat/Singels 

!7.29. 02' Politie 

Burge meester 

centralist 814 

commando post 
brandweer 

Algemeen 
commando 

Burgemeester Enschede 

centralist RMC 814; Bravo 
00 

functionaris 
commandopost brandweer; 

centralist RMC 814 

Algemeen commandant 

journaal GCC kr 77 
(beleid) 

mobilofoon kanaal 
814 

mobilofoon kanaal 
814 

journaal Algemeen 
commando 

1.1 13 mei 

besluit dat onderzocht wordt of ontruiming door politie en brandweer 
noodzakelijk is 

opdracht aan de mobiele eenheid om de afzetting te controleren 

verwarring over de positie van de commandopost brandweer; melding door 
commandopost brandweer dat hij bij de Deumingerstraat/Singels staat en 
niet bij garage Roeloffzen 

- definiëring van het .rampterrein: 
directe omgeving Centrum, Deurningerstraat, gebied Nieuwe Weme, 
Roomweg (waaraan Grolsch zit) 
- mutatie m.b.t de aanwezigheid van de regionale rampenstaf in Ilengelo 
- bericht uit ziekenhuis MST: 80 gewonden 
- bericht dat politiesurveillant van District Zuid wordt vermist 

- Pathmoshal en Hoge School Enschede zijn opengesteld voor opvang 
burgers 

mobiele eenheid meldt plunderingen bij L.asondersinge150 tot 54 I . l 13 mei mobiele eenheid 17.34.00 Lasonder singel 50 
tot 54 

17.35.00 onbekend 1.2 13 mei politie 

Bravo 00; centralist RMC 
814 

48.18; centralist RMC 814 

1.1 13 mei !7.35,03 GCC 

48.18,-heeft directeur van S.E. Fireworks bij zich; RMC stuurt hem naar het 
commandocentrum bij de Boddenkampsingel/Walhoffstraat 

mutatie in het journaal van het bedrijf: 

S.E. Fireworks, Tóllensstraat 20 

politiefunctionaris van Voorlichting vraagt RMC of er een crisiscentrum is; 

hij staat bij de commandowagen (van dc pofirie, waar daar was.hij eerder 
naar toe gezonden) en daar weten ze het niet 

mobilofoon kanaal 
814 

mobilofoon kanaal 
814 

journaal GCC kr 77 
(beleid) 

telefoon bedientafel 
Oldenzaal 

IP 5.2 

1.2 13 mei 17.35.55 Commando post 

politie 

voorlichter 

politie 
voorlichter politie; 
telefonist RMC bedientafel 
Oldenzaal 
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ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHED.. 
Deelreconstructie cluster 8 en cluster 9 

Openbare orde, strafrechtelijk onderzoek, bereikbaarheid-en afzetting rampterrein 
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atuun 

13 mei 

13 mei 

1.2 

1.1 

38.14 meldt dat het crisiscentrum (bedoeld wordt coninwndowaRen. 
brandweer) binnen een straal van 750 meter ligt. RMC wordt gevraagd om 
nieuwe locatie 

38.14; centralist RMC 814 mobilofoon kanaal 
814 

bericht; meer dan 100 gewonden en 100 doden journaal GCC kr 77 
(beleid) 

1739A6 onbekend 

17.40.04 GCC 

17.44.15 RMC 1. t 13 mei centralist 814 

1.1 13 mei 

centralist RMC 814; 
functionaris in 
commandopost brandweer 

centralist RMC 814-. 41.03 17.54.58 RMC centralist 814 

RMC is in verwarring over de bezetting van de commandopost brandweer. 
Constatering dat er alleen brandweer aanwezig is en geen CPA 

mededeling aan 41 .03 dat er wordt gezocht naar een locatie waar de 
hulpverleningsdiensten samengevoegd kunnen worden 

een rechercheur heeft actie ondernomen op grond van registratie van 
gewonden in ziekenhuizen en.maatregelen getroffen om de registratie van 
vermiste personen op te zetten 

mobilofoon kanaal-
814 

mobilofoon kanaal 
814 

IP 4.4 1.2 13 mei 18.01100 Politie District Zuid- 
Twente 

rechercheur District Zuid- 
Twente 

1.1 

1.1 

18.07.47 onbekend 

18.08.10 GCC 

13 mei 

13 mei 

telefoon bedientafel 
Hengelo 

telefoon bedientafel 
Almelo 

functionaris vrijwillige 
politie; RMC 

functionaris GCC-, 
telefonist RMC bedientafel 
Almelo 

1,3 

vrijwillige politie aanbod van inzet van vrijwillige politie; na intern overleg binnen RMC 
wordt besloten stand by te blijven 

het beleideentrum wil het telefoonnummer van de directe lijn met de 
leiding van het crisisteam (bij de politie) hebben; na enige verwarring over 
wie wat is, wordt een telefoonnummer gegeven 

bijeenkomst gemeentelijk rampenstaf 

eerdere bijeenkomsten vara de staf, al dun niet in wat kleinere setting, 
►varen om 17.20 en 17.40 uur 

Overzicht van de poliriemaarregelen en bijzonderheden na 13-05, 16.50 
uur opgetekend door de onderzoeker: 

afzettingen: 
Voortsweg/Roomweg bij café Gerrilsen. Deppenbroekplein, Spechtstraar 
en Hulsnuratslraal, noordkant: Oldenzaalsestraat koersende vaimf 

13 mei 18.12.00 GCC M-0185 

1.3 13 met 
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l onneker rechtsaf Tichelweg of Polsweg, Voorrsweg, Hulsmaatsrraat 
llengelosestraanveg 

aanrijdroutes: 

Van Heekpark voor landingen van helikopters 

opvang (gesvonde) burgers. 

Pathntoshal (slachtoffers), Hoge School Enschede (familie), Het 
Roessingh, Bureau Enschede Noord (familie slachtoffers), 
Boddenkanrpsingel bij Roelofjzen. OldenwalsestmadKotkantpiveg/ 

Polsweg (voetbalveld Sparta). Diekmanhallen (daklozen en familie) 

1.2 13 mei 18.12.51 Brandweer 

Van Heekpark politie 

- meldkamer functionaris van de brandweer meldt explósiegevaar meimethaan in de 
omgeving van Grolsch. 
RMC doet een algemeen bericht (d.m.v. toonoproep) over het acute 
explosiegevaar 

poliliefunctiortaris bij Van Heekpark heeft GGD in kennis gesteld dagij 
ivnt her explosiegevaar eventueel nrel spoed moeten kunnen vertrekken; 
GGD besluit naar Miracle Planet te gaan en niet re- blijven wachten op het. 

veilig 

functionaris meldkamer 
brandweer; centralist RMC 

814 

pol itiefunctionaris;function 

aris GGD 

mobilofoon kanaal 
814 

iP 5.8 

1.1 13 mei 18.16.56 RMC centralist-814 RMC meldt aan brandweerpost (belreft de rom~ndopost brandweer) dat 
zij binnen de 750 meter grens zitten. Commando kan niet verkassen, wan_ t 

zitten in een soort bunkertje; 

RMC meldt tevens de mogelijkheid van gebruik van de mobiele commando 

unit(MCU) van het KLPD, maardie.is,niet nodig 

centralist RMC 814; 
functionaris 

commandopost brandweer 

mobilofoon kanaal 
814 

1.1 13 mei 18.16.56 onbekend mobiele eenheid Bravo 00 vraagt bijstand van ME IJssel land pelotonscommandant ME; 
. centralist RMC 814 

mobilofoon kanaal 

8.14 
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1.1 

1.1 

13 mei 

- 
13 mei 

18.25.11 Brandweer 

18.25.11 onbekend mobiele eenheid 

functionaris brandweer; 

centralist RMC 814 

pelotonscommandant ME: 

centralist RMC 814 

'• 

mobilofoon kanaal 
814 

mobilofoon kanaal 
814 

functionaris van de brandweer meldt dat het explosiegevaar bij de 
Grolschfabriek weer even geweken is 

Bravo 00 vraagt aan RMC om beschrijving van de veiligheidscirkel. 
RMC meldt: Potsweg/ Hulsmaatstraatl Van DamstraauDeurningerstraat 

oversteken en bij het Roessingh langs, Roessinghsbleekweg, Goolkatenweg 
tot de liengelosestraat naar beneden Boddenkampsingel. Lasondersingel 

politie en GGD worden door burgemeester. Enschede bijeen geroepen 1.1 13 mei 18.33.00 Stadhuis Burgemeester Enschede 

1,1 13 mei 18.39.15 RMC centralist 814 

1.1 13 mei 

journaal GCC kr 77 

(beleid) 

mobilofoon kanaal 
814 

telefoon bedientafel 
Oldenzaal 

1839.58 Brandweer coördinatie 
centrum 

centralist RMC 814; 

pelotonscommandant ME 

brandweer-functionaris; 
telefonist RMC bedientafel 
Oldenzaal 

centralist RMC 814; 
functionaris 

commandopost brandweer 

1.1 13 mei 18.42.06 RMC centralist 814 mobilofoon kanaal 
814 

RMC meldt aan Bravo 00 dat het grootste explosiegevaar bij de 
Grolschfabriek is geweken 

voorstel van brandweerfunctionaris om gezamenlijk met ambulancedienst 

en politie de nazorg voor hulpverleners te organiseren ; wordt door RMC 
verwezen 

het RMC spreekt met de commandopost van de brandweer over mogelijke 
aanloop van politiepersoneel en komende verplaatsing van de post; vanuit 
de commandopost wordt opgemerkt dat men niet zomaar weggaat van de • 
plek 

mutatie dat de dienstdoende Officier van Justitie aanwezig is 

mutatie dat de dienstdoende Officier van Justitie aanwezig is 

op de vraag van 24.03 wordt de MCU van het KLPD door het RMC naar 

garage Roeloffzen gedirigeerd 

de plaats van de MCU is in opdracht var de Algemeen continandant 

uitgezocht door de chef van dienst santen met de bijstandscoárdinator van 
het KLPD 

de MCU is om 19.00 nar operationeel, maar er is nog geen personeel 

1.1 

1.1 

1.2 

13 mei 

13 mei 

13 mei 

1&50. 10 GCC 

18.50.10 GCC 

18.54.15 onbekend 

_ 

politie 

journaal GCC kr 77 
(beleid) 

journaal GCC kr 77 

(beleid) 

24.03. centralist RMC 814 mobilofoon kanaal 
814 

Algemeen commadant, 
chef van dienst, 

bijstandscoördinator 
IP 4.7 
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LC!-0414a 

_.-yam 

aanwezig 

1.2 13 mei 1.9.00.00 rampterrein mobiele eenheid ME Usselland; journaal Algemeen 
commando 

1.2 13 mei 19.00.00 RCC Hengelo 

Politie 

politie 

Staf GPO 

diverse politie- 
functionarissen 

journaal RCC 

IP 4.8 

1.2. 13 mei 19.00. 00 RCC Hengelo politie 

het peloton ME Usselland lostaf; 
het BOT wordt ingeschakeld voor de opvang 

aandachtspunt voor de (gemeentelijke) rampenstaf: 
er is kennelijk een communicatiestoornis tussen twee CCPI's van de 

brandweer respectievelijk de politie en GGD. Wordt geverifieerd; 

de personele bezetting van de politie in RCC, GCC en Algemeen 
commando wordt weergegeven 

de politie is op volle sterkte en de Staf Grootschalig politieoptreden kan 
feitelijk in structuur worden gebracht 

aandachtspunt voor de (gemeentelijke) rampenstaf: 
er is kennelijk een communicatiestoornis tussen twee CTPI's van de 
brandweer respectievelijk de politie en GGD. Wordt geverifieerd; 

,de personele bezetting van de politie in RCC. GCC en Algemeen 
commando wordt weergegeven 

de politie is op volle sterkte en de Staf Grootschalig politieoptreden kan 
feitelijk in structuur worden gebracht 

stand van zaken: 

50 gewonden in Enschede, 40 in Hengelo en 40 in Almelo 

het RMC vraagt aan de voorlichter van politie inde commandopost politie 

naar de regeling van de persvoorlichting; deze is de voorlichter niet bekend 

Staf GP0 

Kleine Staf 

Politie 

19.06.00 GCC 

diverse politie- 
functionarissen 

journaal RCC 

IP 4.8 

1.1 13 mei 

1.1 13 mei 19.17.38 RMC bedientafel 
Almelo 

journaal GCC kr 77 

(beleid) 

telefoon bedientafel 
Almelo 

telefonist RMC bedientafel 
Almelo; voorlichter politie 
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Org tic" riJvinK' " beurtënï y chttn 
• } 

y 

1.1 

i• y 1^ctiorlaris 

13 mei 19.18.56 CPA CPA 

1.2 13 mei 19.29.42 onbekend politie 

centralist CPA; telefonist 

RMC bedientafel Hengelo 

Politiechef; chef RMC 

tQn` 

telefoon bedientafel 
Hengelo 

telefoon bedientafel 
Oldenzaal 

1.2 

de CPA vraagt het RMC ten behoeve van het overzicht niet zelf 
ambulances te sturen 

politiechef belt met het RMC en vraagt aan de Chef RMC wie daar de 
eenheden op straat aanstuurt en of daar een commandant bij zit vanuit .het 

normale grootschalig optreden. Als blijkt dat die daar niet zit, zegt de 
politiechef naar het RMC te komen. 

besluit dat de communicatie tussen de twee CTPI's door de 

politiecommandant wordt opgepakt-om een lijn tussen beide aan te leggen; 

Korpschef regiopolitie Twente aanwezig 

om 19.30uur is door de leidinggevende politiefunctionaris van het V.Cm 
Heekpark een bijeekamsr geregeld tussen de brmtdiveerconunmulant op 
het ronrpterrein, de medisch leider ende chef van dienst van de pnlitic 

13 mei 19.30.00 RCC Hengelo 

Commandawagte 

brandweer 

politie commandant politie; 
korpschef regiopolitie 

politiefunctionaris, 
brandweercommandant, 
arts GHOR, chef van dienst 

journaal RCC 

lp 5.8 

IP 5.5 

1.1 13 mei 19.35.00 GCC brandweer de commandant Brandweer rapporteert: 

branden in Bamshoeve, Nieuwe Weme is afgebrand. bij Grolschfabriek 
kleine branden. maar geen gevaar voor amoniak 

tevens informatie dat binnenring is afgezet: Lasondersingel, 

Deumingerstraat, Brouwerijstrdat, Fazantstraat, Van Damstraat, 

Stroinkbleeksweg t.o. Roomweg. Schurinksweg. Blijdensteinlaan; 

Het betreft een gebied met ongeveer 2230 mensen 

politieman (zie 13-05-00 sub /9.39.35) staat op een post op straat en vraagt 

naar het gevaar van neerdalende troep. Men voelt zich niet veilig. 
De brandweer vraagt e.e.a. na; 

commandant brandweer journaal GCC kr 77 
(beleid) 

1.1 13 mei 19.37.40 rampterrein politie 24.03; centralist RMC 814. mobilofoon kanaal 
814 
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ving• 
$ 

datuná 

13 mei 

n 
utrtènls! toë• ; iÏóg ffig ,•~,"ndë 

1939.35 Brandweer 

Á z 
? 

onar 

I.I functionaris brandweer; 
centralist RMC 814 

mobilofoon kanaal 
814 

19.42.53 onbekend 

19.50.00 GCC 

13 mei 

13 mei 

1.1 

1. I 

mobiele eenheid 

Burge meester 

pelotonscommandant MEí 
centralist RMC 814 

Burgemeester Enschede 

1957:20 Commando post 
brandweer 

20.17.53 Kroedhofte straat 

13 mei 

13 mei 

I.l 

L I 

politie 

politie 

mobilofoon kanaal 
814 

journaal GCC kr 77 
(beleid) 

mobilofoon kanaal 
814 

mobilofoon kanaal 
814 

- 
brandweerfunctionaris meldt dan men nog gaat meten en dat een 
milieudeskundige onderweg is. Men kan dus nog niet zeggen of de 
neerdniende troep (zie 13-05-00 sub 19.37.40) schadelijk is. 
Het bericht wordt door RMC doorgegeven aan 24.03 

Bravo 00 geeft aan het RMC door dat de MCU van het KLPD 
gebruiksklaar is 

Burgemeester Enschede ondertekent de noodverordening. 
Er worden geluidswagens ingezet voor de ontruiming 

46.05 vraagt om iemand van het commando van de politie bij de 
commandopost brandweer voor overleg over de afzetting 

45.05 geeft door dat mogelijk een opslagplaats vol met vuurwerk dreigt te 
ontploffen bij de Kroedhoftestraat; 

40.21 geeft de melding ook door, het is afkomstig van brandweerlieden ter 
plaatse. 
RMC doet, na contact over de melding met de commandopost brandweer, 
algemene oproep om niet in de buurt te komen en een veilige plek te 
zoeken 

mutatie dat de mobiele eenheid de plunderingen onder controle heeft 

politiefunctionaris in het GCC vraagt of het RMC zicht heeft op de situatie; 
dit wordt door het RMC ontkend. 
Het RMC heeft geen telefoonummer van iemand van de politie die ter 
plaatse is en adviseert om het beleidseentrum van de politie (het Algemeen 
commando) te bellen 

collega deelt het RMC mee dat de commandopost brandweer zich Centraal 
Post Twente gaat noemen 

mededeling in het journaal dat de bezetting vanuit de regio aanwezig is in 
de MCU 
vermoedelijk wordt hier bedoeld een verbindinganuun van de onobiele 
eenheid van de regiopolitie Twente 

46.05; centralist RMC 814 

45.05, 40.21; eentralist 
RMC 814; funeionaris 
commandopost brandweer 

I.l 

I.1 

mobiele eenheid 

politie 

13 mei 

13 mei 

'20.20.04 GCC 

20.27.59 GCC 

journaal GCC kr 77 
(beleid) 

telefoon bedientafel 
Oldenzaal 

politiefunctionaris in OCC, 
telefonist RMC bedientafel 
Oldenzaal 

L 1 13 mei 20.30.00 onbekend politie onbekende 
politiefunctionaris; 
centralist RMC 814 

LCI-0200 

1.2 13 mei 20.30.00 Boddenkampsingel 
bij garage 
Rocloffzen 

Mobiele 
Commando Unit 

LCh04l4a 
IP 5.11 
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1.1 

1.1 

1.1 

; 4 

13 mel 

13 mei 

13 mei 

20.45.00 GCC 

20.50.09 GCC 

20.59.13 onbekend mobiele eenheid 

journaal GCC kr.77 
(beleid) 

journaal GCC kr 77 

(beleid) 

mobilofoon kanaal 

814 

journaal RCC 

Infodesk 

Bravo 2.00; centralist 
RMC 814 

mutatie dat er in het pand Roomweg b vergunning is voor particuliere 
opslag van vuurwerk: 2 x 300kg 

samenstelling van het beleidsteam voor de nacht: 1 persoon per discipline 

Bravo 2.00 van de ML Ussel land vraagt naar schadelijke bestanddelen in 
de rook. Het RMC meldt dat dit wordt. uitgezocht door de brandweer 

Het RIVM heeft metingen gedaan, deze zijn niet verontrustend 

collega verzoekt aan Infodesk om semafoon oproep voor sectie 2, deze 
moet naar het Hoofdbureau komen i.v.m. plunderingen in de wijk 
Mekkelholt 

omstreeks dit tijdstip komen de diensidoerale operationele conurwada►uen 
van de,drie hulpdiensten voor het eerst bij elkaar vooroverleg. 
liet hoofd Berging van het RIT sluit hierbij aan 

1.1 

1.1 

13 mei 

13 mei 

21.00.00 RCC Hengelo 

21.07.04 onbekend politie 

1.2 13 mei 21.30.00 Mobiele 

Commando Unit 
brandweer, 
politie, GGD 

politiefunctionaris; 
centralist RMC 2 

operationele 
commandanten, brandweer, 
politie<cn GGD 

1.1 13 mei 21.30.17 Deurvinger straat/ politie 
Molenstraat 

1P 5.8 
1P 5.10 
IP 8.1 
IP 8.4 

LCI-0414a 

mobilofoon kanaal 
814 

politiepost; centralist RMC 
814 

1.1 13 mei 21.32.25 RMC centralist 814 centralist RMC 814 

politiepost bij Deurningerstraat/Molenstraat heeft geen 

verbindingsmiddelen en is daardoor niet op de hoogte van het bericht van 
het RMC dat niemand binnen,de binnenring mag komen 

RMC meldt bericht voor allen: het RIVM doet vanaf 19.45 uur meting van 
de toestand van de lucht. Tot op heden geen kwalijke stoffen in de rook die 
van het rampterrein komt, vervelend maar niet schadelijk 

31.05 en 31.21 melden vanaf de Renbaanstraat dat er weer. l3 à l4 huizen 
branden, gas is niet afgesloten; 

opmerking in journaal dat beschermkapjes worden'opgehaald, maar 
waarschijnlijk niet effectief zullen zijn. Er wordt alsnog voor goede 
beschermkapjes gezorgd 

mondkapje van het type P3 Zijn opgehaald door de siajoJrcier Logistiek 

mobilofoon kanaal 
814 

- 1.1 

12 

21.35.03 Renbaan straat 

21.45.00 Politie 

13 mei 

13 mei 

31.05.31.21; centralist 
RMC 814 

mobilofoon kanaal 
814 

politie 

Algemeen 
commando 

journaal Algemeen 
commando 

IP 4.1 
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1.1 13 mei 21.54.32 onbekend politie politiefunctionaris staat bij een aantal mensen (bij hei ranrpgebiedJ; zij 
zouden via de media gehoord hebben dat ze terug kunnen naar het gebied. 
Het RMC meldt dat dat niet waar is en weet niet waar dat bericht vandaan 
zou komen 

mobilofoon kanaal 
814 

1.2 • 13 mei 22.10.28 RMC bedientafel 
Oldenzaal 

het RMC meldt aan een politiefunctionaris dat de ME-structuur .wordt 
opgeheven. De ME zal vanaf nu worden aangestuurd door de 
commandopost politie voor het gebied van de binnenring 

de verbindingsman valt de politie in de co►wnandowagen van de 
brandweer /reeft omstreeks deze tijd via de conrnrandakamer van het RMC 
de opdracht gekregen om naar de MCU te konen. Hij is onder protest en 
zonder vervanging bij de brandweer vertrokken 

onbekende 
politiefunctionaris; 
centra] ist RMC 814 

teléfonist RMC bedientafel 
Oldenzaal; politie- 
functionaris 

politiefunctionaris 
commandowagen 
brandweer 

telefoon bedientafel 
Oldenzaal 

lP $. i 

1.1 13. mei 22.13.26 Staf GCC politie politiefunctionaris in Staf 
GCC, telefonist RMC 
bedientafel Almelo 

telefoon bedientafel 
Almelo 

1.1 l3 mei 22.15.1 l GCC 

politiefunctionaris in de Staf GCC meldt problemen bij de Diekmanhal. De 
Media is opdringerig 

RMC stuurt om 22.14.25 uur de Rorneo 2, 00, naaar dil ivordi ont 22.15.25 
uur overgenomen door surveillanceauto*s 

stand van zaken t.a.v. slachtoffers: 
8 doden, 3 brandweerlieden vermist. lis de Dieknranhal worden 200 tot 
250 personen geregistreerd 

politiefunctionaris vraagt het RMC naar het telefoonnummer van het 
commandocentrum. 
Het RMC vraagt "Welk commandocentrum, er zijn er vier." 

journaal GCC kr 77 
(beleid) 

1.1 13 mei 22.19.27 onbekend politie politiefunctionaris; 
telefonist RMC bedientafel 
Hengelo 

telefoon bedientafel 
Hengelo 

l: t 13 mei 22..30.00 RCC Hengelo mutatie dat de CTPI's-onderling goed contact hebben; journaal RCC 
onder het politiepersoneel is één persoon zwaar gewond, er zijn zes 
lichtgewonden en geen vermisten 
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22.4053 Renbaan straat politie 

Plaats fia.•delltig4 T•" 'Q `• 
Cecahë•d 
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politiepost met portofoon meldt dat zij worden overstroomd door 
internationale pers 

• Be•schrIng gebeyrtên 

:I' 

.táéiichting ' r Funfitionaris f 

- ;' i• .fik 

politiepost; centralist RMC 
814 

Biton F. 

• :.ï 

mobilofoon kanaal 
814 

+ir 

13 mei 

13 mei 

13 mei 

1.1 

1.1 

1.2 

politie 22.46.30 Renbaanstraat 

23.00.00 CTPI 

politiepost; centralist RMC 
814 

mobilofoon kanaal 
814 

LCi-0412 

23.10.03 stadhuis 1.1 

1.2 

13 mei 

13 mei 

journaal GCC K73 
(staf) 

16.51 meldt in de Renbaanstraat nog volop gas en brand 

briefing operationele commandanten brandweer, politie, .GGD en Hoofd 
Berging RIT: 

afgesproken wordt om met vier multidisciplinaire reddingsploegen het 
terrein in te gaan, waarbij de brandweer de actie leidt. Het RIT start de 
volgende ochtend om 05.00 uur met het zoeken naar slachtoffers, waarbij 
aan de berging een brandweerpeloton wordt toegevoegd 

overleg burgemeester Enschede c s 

overzicht van de politiemaarregelen en bijzonderheden.na 13-05 18.12uur 
opgetekend daar de onderzoeker: 

conunandoposr politie bij garage Roeloffzen aan de 
BoddenlantpsingeUHengelosestraar, tevens oppèlplrrats voorde politie-
eenheden 

afzetting binnenring: 
PotsweglHulstnaacstraatNan Damstraal Deurningerstraat oversteken bij 

het Roessingh langs, Roessinghsbleekweg, Goolkatenweg tot.de 

Hengelosestraat naarbeneden Boddenkarnpsingel, f asondersingel 

buitenring: 
gekozen is voor verkeersluwe tweede ring 

ambulancepossen: 
A rkestad ion 

surveillance: 

auto's worden weggesleept bii ziekenhuis Hengelo i.v.rn. de landing valt 
helikopters; inzet van Sectie A  br uniform en het Observatieteam i. v. Pit. 
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plunderingen; inzet van ME in de binnenring ten behoeve toezicht; inzet 
van 40 nran NATRES in de binnenring enh van politiehonden 

porten: 

diverse verzoeken or t aflossing Lv.nr, inzet vanajde aanvang van de ramp 
en,our verbindingsmiddelen, verkeersvesten, verlichting en 

afrertingsurateriaal; informatie over roelatingsbeleid, 

opvang politiepersoneel: 
verplaatst naar Dish Hotel (Medians aanwezig) 

opvang burgers: 
Miracle Planet ( in de loop van de avond opgeheven), Universiteit Twente, 

Hangar 9 op vliegbasis is ingericht voor dodelijke slachtoffers 

briefing-operationeel commandant RTT van GGD, brandweer en politie 

over tiet inzetten van verkenningseenheden t.a.v. levensreddende situaties. 
Inzet van vier multidisciplinaire reddingsploegen; de brandweer leidt de 
actie. 

Start om 05.00 uur 

NOS-radio informeert naar de persvoorlichter; het 
RMC weet niet waar ze te vinden zijn op dat moment 

1.1 13 mei 23.10.12 RIT operationeel commandant 
RIT 

RIT 

NOS telefonist RMC bedientafel 
Oldenzaál; 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

23.20.40 onbekend 

23.27.06 

23.28.20 Diekmanhal 

23.30,07 GCC 

13 mei 

13 mei 

13 mei 

13 mei 

politie . 

Staf 

politiefunctionaris; 

centralist RMC 814 

politiefunctionaris in Staf 

GCC 

telefoon bedientafel 
Oldenzaal 

# 

mobilofoon kanaal 
814 

journaal GCC kr 73 
(staf) 

journaal GCC kir 73 
(staf) 

verzoekwan politiefunctionaris vanuit de Diekmanhal om extra mensen 
vanwege wat problemen met de pers 

vaststelling buitenring: Lijsterstraat, Oldenzaatsestraat, spoorlijn, 
Hengelosestraat, Roessinghsbteekweg tot aan Becthovenlaan 

stand van zaken 23.00 uur: 

- 4 doden geborgen (venvachting 20 doden), 230 gewonden, 42 personen 
in Ziekenhuis. 

- operationeel gebied verdeeld in 4 zones; 

1.1 13 mei 23.30. l3 GCC Staf 
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e dra' _ 1'lasa deling 
"

C tea 
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1.2 13 mei 23.45.00 CTPI 

politiefunctionaris 

LCI-0412 

IP 5.8 

iiíjjv n   ¢!t _ ' '• 

_ " 

- conrnrandopost politie Roddenkarnpsingel; 

- RIT weikt pret 85 man (-waarvan 40 bijstand): 
- huisartsen zijn ter beschikking in DieLnurnhal.: 
- brandweer meldt dar er Reen ;gevaar is van gevaarlijke .stoffen 

aanvang doorzoeken gebied. Brandweer wordt door RIT gevraagd om 
advies voor wat betreft de asbestbescherming en de ontsmetting. Duidelijk 
Wordt welk gebied door het RIT moet worden onderzocht: gebied gelegen 
tussen Lasondeningel;Oldenzaalsestraat;Voortsweg,Roomweg en 
Dcurniitgerstraat 

politiefunctionaris gaat op verzoek mee als gids van de brandmeer 
Usselland bij het zoeken in het rampterreiii. Deze verkenning vindt 
uiteindelijk plaats lussen 01.00 en 05.00 tav met een onderbreking tussen 
03.00 en 03.30 uur, omdat ade►nbeschenningstniddelen nog steeds niet 
waren gebracht. Dit waren gewone stofkapjes zonder filter tegen de 
enorme rookontwikkeling 

bericht van het RMC over het opheffen van posten. De commandopost 
politie zorgt voor de binnenring; daarnaast is er een commandovoertuig 
voor de buitenste ring. 

E.e.a. gaat buiten de meldtafels (van hei RMC) ram 

mutatie dat de NATRES/Defensie zich spontaan gemeld heeft en bij de 
afzettingen wordt ingezet; 

Essen sluit extra nummers Noodnet aan 

RMC meldt aan 46.01 dat met de commandopost politie het zoeken in 
woningen aan de Lasondersingel zal worden nagetrokken.- omdat dat nog 

niet zou zijn toegezegd. Het blijkt dat e.e.a.. geregeld is door de. 
brandweercommandant i.o.m. de algemeen cómmandant; de GGD heeft 
bok groen licht om assistentie te geven 

politiepost meldt veel ( 1000 man) persmensen bij het stadhuis, maarer is 
geen persvoorlichter 

1.1 13 met 23.50.00 RMC commando 
kamer 

functionaris 
commandokamer RMC 

telefoon commando 
kamer 

1.1 13 mei 23.55.00 Defensie DIATRES politiefunctionaris in Staf 
GCC 

journaal GCC kr 73 

(staf) 

1.1 13 mei 23.56.42 RMC centralist 814 centralist RMC 814; 46.01 mobilofoon kanaal 
814 

1.1 13 mei 23.57.32 stadhuis politiepost politiepost; telefonist RMC 
bedientafei Enschede 

telefoon bedientafel 
Enschede 
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Diekmanhal politiepost politiepost bij de Diekmanhal verwekt om,meer politie vanwege last met 
depers 
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00.24.18 
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politiefunctionaris: 
centralist RMC 814 

fix_. +1µ - t, 

ti .w 5.  
', • - 

1. ,v 

a^ . 

... ..Y 

` mobilofoon kanaal 
814, 

1.1 óó.33.15 

- 

GCC journaal GCC kr 77 
(beleid) 

1.2 

1.1 

overleg burgemeester, korpschef, commandant brandweer, 
gemeentesecretaris 

briefing: 
- 6 doden -geïdentiftee". 
- rampterrein átleen,toegankelijk voor RIT, 
- op 14105 in de ochtend start-onderzoek oorzaak 
brand door Officier van Justitie. 
- pers wordt niet toegelaten tot Diekmanhal; 
- noodverordening. -

overzicht van de politieurantregelen en bijzonderheden na 13-05.23.10.03 
-uur opgetekend door de onderzoeker: 

operationeel gebied verdeeld in 4 zones; 
surveillance door ME en A  

posten bij a•euniq: 
vragen over het toegangsbeleid, im.nt. langdurige inzet, naar 
verbindingsmiddelen en om aflossing (wordt uitgevoerd) 

bijzonderheden: 
Duitse cameraploeg- verwijderd uit binnenring; diverse oplaaiende 
branden; diverse aanhoudingen 

RMC meldt- aan 45.01 toestemming voor bewoners om lopend de 
buitenring te betreden. 
13Jr ming: Kottendijk, stukje Deurningerstsaat, Van Benthemstraat. 
Oldenzaalsestraat, Voortsweg tot.Hulsmaatstraat, Deurningerstraat, dr J. 
van Damstraat 
Alfa 00 geeft aan alle posten door dat er geen mensen mogen worden 
toegelaten in de binnen- en buitenring 

114 mei. 

14 mei 00.4252 RMC eentralist 814 eentratisi RMC 814; 45.01 mobilofoon kanssi 
814 

L1 14 mei 01.0457 onbekend mobiele eenheid pelotonscommandant ME mobilofoon kanaal 
814 
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1.2 14 mei 

Lr 

LCI-0414a 01.15.00 Commando post 
politie 

01.22.O5 Commando post 
politie 

01.50.16 OCC 

1.1 14 mei RMC tel.taf.Hengelo commando post politie; 
telefonist RMC bedientafel 
Hengelo 

1.2 14 mei 

ik 

de verbindingscommando-voertuigen van de CPA en de brandweer voegen 
zich bij de MCU. Zij worden voorzien van telefoonlijnen en videobeelden 

commandopost politie verzoekt om rechtstreekse lijn met het RMC; de lijn 
die gebruikt wordt, wordt daarvoor aangewezen 

briefing: 
- binnenring onder controle, buitenring bijna 
- verkeersplan wordt opgesteld 

het verkeersplan is in de loop van de zondag door de teamchef Bureau 
Verkeerszaken c.s. opgenraak 

tijdens briefing wordt besloten het te doorzoeken gebied te vergroten. Het 
aan het RIT toegewezen gebied wordt uitgebreid met de Vogelbuurt, 
gelegen ten noorden van de Roomweg 

100 454 M14z portofoons uitgeleverd aan de regiopolitie 

journaal GCC kr 77 
(beleid) 

IP 4.2 

1.2 14 mei 02.00.00 rampterrein RIT LCI-0412 

1.2 14 mei 02.15.00 KLPD Bureau bijstands 
coördinatie 

Algemeen 
commando 

LCI-04141 a 

L l 14 mei 02.45.00 Politie briefing, vermeld wordto.a.: 
- lastig .om goed beeld te krijgen; 
- aansturing (van ingezette eenheden) loopt goed; 
- inzet RIT; 
- organisatie van meldpuntlaanspreekpunt voor informatie over collega's; 
- opstellen van plan i.v.m. ramptoerisme; 
verkeersplan; 
- inzet beredenen en honden; 
- bezoeken N.M. de Konin&n en premier Kok 

journaal Algemeen 
commando 
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14 mei 04.11.00 Politie Algemeen 
commando 

RIT 

twee werkplekken bemand voor informatie aan het politiepersoneel 

1.2 14 mei 05.00.00 Politie 

X " a• 

journaal Algemeen 
commando 

LCI-041.2 
IP 4.4 

Chef RIT 

1.1 14 mei 06.20.00 Politie Algemeen 
commando 

journaal Algemeen 
commando 

1.1 14 mei 07.00.00 Politie Voorlichting 

briefing van de leden van de Sector 13erging van het RIT op de vliegbasis 
Twente. Tevens van de zoekploegen; hierin zitten ook brandweermensen. 
Om 05:30 uur waren de zoekploegen geformeerd om 06.45uur is.de 
aankomst bij de Blijdensteijnlaan en vanaf 07.00uur start het zoeken 

briefing: 

- melding dat het gebied van de binnenring niet is besproken met de 
brandweer; 
- BOT-team wordt weer verwacht; 
- beleid.uitstippelen inzake toelating van de media in de wijk; 
- 9 aanhoudingen terzake van overtreding van de noodverordening, onder 
wie journalisten van RTL; 
- catering . 

Nieuwsbrief regiopolitie Twente 14 mei. 07.00 uur, o.a. informatie over 
gewonde collega's, afzetting gebied en aanhoudingen 

- mutatie in sitrap dat het RIT begint met verkenning met 15 ploegen, 
- overzicht van ingezet personeel: 248 politiemensen, compagnie ME 
Twente, compagnie ME IJssel/Vecht, 25 man GGD en 50 man NATRES; 

- het aantreffen van asbeststof bij de vuurwerkfabriek 

het aantreffen van asbest op de "plaats delict" door leden van het 
Samenwerkingsverband Forensisch Onderzoek Botneaplosies (SFOB) is 
voor hen aanleiding om onder de eigen asbestcondities te gaan werken en 
daarvoor beschenningsmiddelen te laten konten 

extra nieuwsbrief 

1.2 14 mei 07.00.00 LORT 

SFOB 

LCI-0186a 

IP 8.2 
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1-2 

1.1 

14 mei 

14 mei 

overzicht van de politiemaatregelen en bijzonderheden na 14-05, 00.3.3-15 
opgetekend door de onderzoeker: 

surveillance van de binnen- en buitenring vindt plaats door ME. AE, 
beredenen en politiehonden: 
een aantal politieposten rond de buitenring is opgeheven; 
- de voorlichting over het toegangsbeleid, zowel tsaar de burgers als de 
politieposten is niet steeds duidelijk; 
- diverse posten vroegen nog om aflossing, verbindingsmiddelen, 
verlichting, veiligheidsvesten: e.d.. Verbindingsmiddelen zijn uitgereikt.en 
aflossing vindt deels plaats; 
- door de gemeente en Rijkswaeerstaat worden ter ondersteruting van de 
afzetting verkeersmaatregelen getroffen (inrij verboden, plaatsen van 
verkeersborden). Er is een verkeersplan gemaakt: 
- een aantal E1180-posten is opgehéven; 0 

- er zijn diverse aanhoudingen verricht, waaronder leden van de media, in 
verband met overtreding vat de noodverordening 

de politie is verantwoordelijk voor de afzetting, identificatie, het inlichten 
van nabestaanden en afscherming. De brandweer is leidend 

briefing: 
- de noodverordening is in werking gesteld om ramptoerisme tegen te gaan; 
- politiepersoneel tot maandag is geregeld; 
- verkeerscirculatieplan is opgesteld; 
het RIT is bezig met een lijst met vermisten 

contact met Defensie. inzet van de Kmar alleen als er onvoldoende 
politiepersoneel is; 
melding dat het Nationaal Coordinatie Centrumministerie van BZK vanaf 

nu de bijstand regelt 

Korpsleiding belt met de Hoofdofficier van Justitie over het 
aanhoudingsbeleid m.b.t. pers. 
Besluit: alleen aanhouden, daarna wegsturen, geen films in beslag nemen 

07.20.09 GCC Staf 

1.1 14 mei 0Z30.18 GCC 

journaal OCC kr 73 
(staf) 

journaal GCC kr 77 
(beleid) 

1.1 14 mei 07.45.00 Politie Algemeen 
commando 

journaal Algemeen 
commando 

1.1 14 mei 08.,39.00 Politie Korpsleiding plv korpschef; 
Hoofdofficier van Justitie 

journaal GCC kr 73 
(staf) 
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Staf GPO mutatie dat de Staf Grootschalig politieoptreden wordt opgetuigd 

formele melding, want de staf kon op 13!05 om 19.00 uur (zie mutatie sub 
RCC Hengelo) feitelijk al in structuur worden gezet 

= : Functtortatis •. Balt. 

r'. 

journaal Staf GPO 

1.1 14 mei 09.25.23 

1 

Politie melding dat H.M. de Koningin en Minister-President Kok vertrekken van 
het Van Heekplein 

mutatie in het journaal dat er deze nacht 12 aanhoudingen zijn venrícht 1.1 14 mei 10.58.00 Politie 

Algemeen 

commando 

Algemeen 
commando 

mobiele eenheid 

Staf 

11.08.26 Kottendijk/ 
Walhofstraat 

11. 10.44 GCC 

journaal Algemeen 
commando 

journaal Algemeen 
commando 

mobilofoon kanaat 
814 

journaal GCC kr 73 
(staf) 

1.1 

1.1 

14 mei 

14 mei 

X-ray W. centralist RMC 
814 

1.1 14 mei 11.43.00 Gemeente 

de ME heeft problemen met de pers. die de wijk in wil. Het Algemeen 
commando zal hierover een beslissing nemen 

vanuit de Staf is met het Nationaal Noodnet gebeld. Men gaat aan de gang 
met de faxapparatuur. De fax werkt vanaf 10.00uur; waarschijnlijk rijn 2 of 

3 faxen nietaangekomen 

naar aanleiding van moeilijkheden met de pers mutatie dat vanuit de 
gemeente geen toestemming aan journalisten is gegeven om inde 

binnenring de bus uit te gaan 

overleg van de Algemeen commandant met de Korpschef; 

- druk op de afzettingen neemt toe; 
- binnenring niet uitbreiden en buitenring in tact laten; 

- voorstel om de binnenring fysiek af te sluiten en bewoners en 
hulpverleners via pasjessysteem gereguleerd binnen te laten 

journaal Algemeen 
commando 

1.1 14.mei 11..50.02 Politie Algemeen 

commando 
algemeen commandant; 
Korpschef 

journaal Algemeen 

commando 

1.1 14 mei 12.00.00 Gemeente memo van de gemeente Enschede met daarin een opsomming van te LCI-186a functionaris gemeente 
verrichten taken op basis van het asbestprotocol. Memo is opgesteld omdat 
men verwachtlaanneemt dat asbest vrijgekomen zal zijn. Taken politie zijn 
opgenomen 

memo heeft zelf geen tijdstip 
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foto's van rampgebied door het KLPD komen vrij voorde pers na 
toestemming van het beleidsteam 

melding dat brand bij Grolschfabriek oplaait. Het dak bevat asbest. GGD 
adviseert niet in de, rook te gaan staan 
bericht van het RMC aan allen die uitluisteren om niet in de rook van de 
Grolschfabriek te gaan staan i.v.m. asbest. Indien men in bezit is van 
beschermkapjes, dan deze voor de mond doen. 
mutatie in sitrap-RCC van asbestgevaar- Opmerking: medewerkers 
stofkapjes laten drogen 
asbestonderzoek van het RIVM loopt; in de buitenring is geen asbest 
aangetroffen. vooralsnog alleen in de binnenring. DE brandweer zorgt voor 
.stofkapjes 

H.M. de Koningin is vertrokken 

14 mei 

14 mei. 

14 mei 

14 mei 

14 mei 

14 mei 

12.00.52 GCC 

12.17.00 Politie 

12.23.03 RMC 

12.30.00 CTPI 

12.30.00 RCC Hengelo 

12.34.00 rampterrein 

centralist RMC 814 

journaal GCC kr 73 
(staf) 

journaal Algemeen 
commando 

mobilofootrkanaal 
814 

LCI-186a 

journaal RCC 

journaal Algemeen 
commando 

mobilofoon kanaal 
814 

journaal CTPI 
politie 

1.1 

1.3 

14 mei 

14 mei 

mobiele eenheid 

CTPI politie 

12.35.03 Politie 

12.45.00 Politie 

Alpha 00; centralist RMC 
814 

CTPI politie 

Staf 

1.1 

1.1 

14 mei 

14 mei 

12.55.36 Politie 

12.55.59 GCC 

mobiele eenheid begint met rond delen van mondkapjes; men probeert zo 
snel mogelijk iedereen te bevoorraden 
mutatie in het journaal dat de asbestdreiging groter ,blijkttdan was voorzien, 
m.n. in de binnenring; de vuurwerkfabriek (bedoeld zal worden: 
vuurwerkopslag) had veel asbest. Er wordt gewerkt aan beschermkapjes, 
die verdeeld zullen worden 
bericht dat de buitenring toegankelijk is voor aannemers, onder coördinatie 
van de gemeente 

bericht dat de buitenring niet is vrijgegeven. 
In de'binnenring moet gewerkt worden met kapjes (van AKZO). 
De buitenring dient hermetisch afgesloten te worden, ook voor aannemers. 
Mensen in de binnenring mogen niet vegen, anders dan met gebruik van 
water 
de beschermkapjes die worden gebracht zijn niet de goede, het zijn 
chirurgenkapjes. Sector Berging concludeert niet genoeg beschermende 
kleding direct ter beschikking te hebben, 

journaal Staf GPO 

journaal GCC kr 73 
(staf) 

1.1 . 14 mei 13.01.46 Politie RIT RIT 
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1.1 14 met 13.02.30 ,rampgebied 

tt]onaris 

politiefunctionaris mededeling van politiefunctionaris aan collega (vermoedelijk ME- 
commandant) dat de meeste politieposten beschermkapjes hebben 

Korpschef bijgepraat over berichten van het beleidscentrum 1.1 14 mei 13.05.00 Politie Algemeen 
commando 

politie 1.1 14 mei 13.09.52 onbekend 

algemeen commandant; 
Korpschef 

48.1 l; politie-functionaris 
Alfa 

Staf GPO 1.1 

1.1 

14 mei 

14 mei 

13.15.39 politie 

13.30.28 GCC 

trín 

mobilofoon kanaal 
814 

journaal Algemeen 
commando 

mobilofoon kanaal 
814 

journaal Staf GPO 

journaal GCC kr 77 
(beleid) 

journaal GCC kr 77 
(beleid) 

journaal Algemeen 
commando 

1. l 

48.11 gaat op verzoek van de Alfa beschermkapjes halen uit het ziekenhuis 
en deze verspreiden onder degenen die er nog geen hebben 

MST-ziekenhuis heeft 110 beschermingskapjes uitgegeven aan politie; 
deze zullen worden rondgedeeld 

mututie dat het Crisis Onderzoeksteam (COT) opdracht krijgt tot 
onderzoek ramp 

ontvangst van fax waarin melding van groot gebied met asbestconcentratie: 
Enschede Noord. Hengèlo, Delen tot aan Nijverdal; info naar pers en 
burgerij 

bijpraten met het beleidscentrum: 
- verzoek tot aanpassing van de noodverordening. 
- GGD heeft asbest-onderzoek gedaan, zijn hoge concentraties 
aangetroffen; 
- buitenring blijft gehandhaafd 

14 mei 13.50.00 GCC politie 

1.1 14 mei 13.58.00 Politie Algemeen 
commando 

1.1 14 mei 14.05.59 # 

1.l 14 mei 14.16.31 Politie Algemeen - 
commando 

Algemeen commandant; 
Korpschef 

journaal Algemeen 
commando 

Korpschef bijgepraat over uitbreiding van de binnenring, de 
noodverordening en het toelaten van bewoners en aannemers in de 
buitenring. De regiopolitie Amsterdam-Amstelland heeft specialistische 
kennis aangeboden m.b.t. de identificatie 

mutatie in het journaal dat door de politie (her KLPD) 1achtfoto's zijn 
gemaakt van het rampgebied. De pers wil over de foto's beschikken. 
Beslissing daarover door het beleidsniveau. Er mug niet boven het 

L 1 14 mei 14.20.00 Staf GPO journaal Staf GPO 
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1.1 14 mei 14.30.00 GCC brandweer 

luchtruim gevlogen worden 

nadere meting asbest in binnenring/buitenring: hoeveelheid asbest is 
beperkt 

In het journaal van het CTPI politie wordt even later (zie mutatie sub 14.35 

uur) alleen gesproken over de buitenring conform briefing RCC (mutatie 
12.30uur) 

functionaris brandweer 

_ 

journaal GCC kr 77 
(beleid) 

1.1 14 mei, 14.30.00 GCC journaal GCC kr 77 
(beleid) 

1.1 14 mei 14.30.00 rampgebied ROC 

mutatie in het journaal- 

- 14 doden geborgen; 

- uit nadere meting blijkt de hoeveelheid asbest beperkt, 
- noodverordening wordt.aangepastluitgebreid; 
- binnenring zal worden afgezet met hekken 

informatie van brandweer uit Bitrap nr 114 van ROC naar GRS: eenheden 
moeten kleding verzamelen, de korpsen moeten het zelf meenemen en 
wassein stofkappen P3 asbest worden geleverd locatie CTPI 

bericht uit het RCC dat in de buitenring bijna of geen asbest is aangetroffen functionaris GCC 

LCI-186a 

1,1 

1.1 

14 mei 

14 mei 

14.35.00 Politie 

14.38.00 Politie 

CTPI politie 

Korpsleiding/ 
BOT 

Staf 

plv Korpschef 

1.1 14 mei 14.45.17 GCC 

journaal CTPI 

politie 

journaal Algemeen 
commando 

journaal GCC kr 73 
(Staf) 

journaal GCC kr 73 
(stal) 

LCI-0412 

L l 14 mei 14.52.19 GCC Staf 

in het Dish Hotel is een bijeenkomst geweest van het BOT; er waren circa 
50 politiemensen aanwezig 

Randon beveiligt het stadhuis tot 16.00 uur pro dm vanaf 23.00 uur tegen 
betaling. 

Politie beveiligt van 16.00 tot 23.00 uur 

de binnenring wordt groter gemaakt en de noodverordening aangepast. 
I.v.m. asbest worden mensen selectief toegelaten; aannemers worden pas 

toegelaten als het hekwerk rond de binnenring staat 

alle verbrande auto's zijn verwijderd uit de Vogelbuurt en opgeslagen op 
de parkeerplaats tegenover de Vinkenstraat 

bericht vanuit het beleidscentrum (GCC): de buitenring blijft gehandhaafd 
tot het sein veilig is gegeven i.v.m. de asbest. 

in het journaal GCC kr 73 (staf) sub 15.05 uur wordt gemeld dat 

1.2 14 mei 15.00.00 rampterrein RIT 

LI 14 mei 15-02.41 Politie Algemeen 
commando 

journaal Algemeen 

commando 
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1.1 14 mei 15.12.00" Politie Algemeen 
commando 

journaal Algemeen 
commando 

1.1 14 mei 15.30.00 GCC 

1.1 14 mei 16.02.00 Politie Algemeen 
commando 

journaal GCC kr 77 
(beleid) 

journaal Algemeen 
commando 

1.1 14 mei 16.04.00 Politie CTPI politie 

overleg met het CTPI-politie over aantal zaken, o.a.: 
- als asbestsignaal veilig is, dan kunnen delen van de buitenring worden 
opengesteld-, 
- grootte van de binnenring: verschil van mening met de brandweer over de 
begrenzing van de binnenring 
melding door brandweerfunctionaris van de toestemming van het RCC om 
in binnen- en buitenring zonder bescherming te werken, maar alleen door 
degenen die kenbaar zijn door hesjes van stadsdeelbeheer 

bespreking met de brandweer en de GGD: stofkapjes zijn alleen nodig in 
de binnenring. 
De Algemeen commandant politie wacht met de voorgestelde verenging 
van de buitenring tot de fysieke afzetting van binnenring gereed is 

mutatie in het journaal dat mensen van de pers (TV-ploegen) illegaal met 
autobergers het verboden terrein opkomen, twee cameramensen zijn 
verwijderd 

vaststelling dat de Algemeen commando en het CTPI politie verschillende 
kaarten hanteren voor wat betreft het formaat binnenring. Hierdoor is con 
wijziging van de noodverordening nodig en moet het verkeerscirculatieplan 
worden aangepast 

briefing. RIT werkt door tot 20.00 uur en begint weer om 08.00 uur. 
Brandweer en slopers werken 's nachts door om voorgevels naar voren te 
trekken. Shovels en kippers worden beschikbaar gehouden. 

De beslissing om 's nachts niet door te werken is door lier hoofd Sector 
Berging doorgesproken niet de CORT en de leiding van liet RIT 

instructie aan een medewerker van de Kmar, dat alleen in de binnenring 
met mondkapjes moet worden gewerkt- Wordt teruggekoppeld aan de 
bijstand. 
GGD en brandweer hebben de rest van het gebied asbest vrij gegeven 

Bravo 00 

1.1 14 mei 16.0900 Politie Algemeen 
commando 

journaal CTPI 
politie 

journaal Algemeen 
commando 

1.2 14 mei 1630.00 CTPI politie RIT LCI-0412 

I.I 14 mei 16.35.00 Politie Algemeen 
commando 

1P 8.1 

journaal Algemeen 
commando 

algemeen commandant 
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Info ook in Nieuwsbrief (politie) van 14 mei, 17.00uur .. 

goede beschermkapjes tegen asbest gearriveerd 

... ron 

,:ro v - 

LCI-0412 

1.1 14 mei 17.18.00 GCC 

1.1 

t.l 

14 mei 

14 mei 

17.20.00 Politie 

17.39.00 Politie 

Staf GPO 

Algemeen 
commando 

journaal CTPI 
politie 

journaal Staf GPO 

journaal Algemeen 
commando 

toestemming vanuit het beleidscentrum (GCC) dat aannemers vanaf dit 
moment onder politiebegeleiding aan de slag kunnen in de buitenring 

Kmar heeft de posities bij het stadhuis van Randon overgenomen 

stand van zaken inzet politiepersoneel op dit moment: 

- 4 pelotons ME, 20 motorrijders, 14 diensthondgeleiders, t 40 man 
verkeersposten, 10 man Kmar (bewaking gemeentehuis) en veel 
ondersteuners op Hoofdbureau en andere bureaus; 

Inzet van 00.00 tot 07.00: 
- 3 pelotons ME, 2 3.3 motorrijders, 14 diensthondgeleiders en 20 man 
verkeersposten 

mutatie van mededeling dat het gebruik van stofkapjes in de buitenring 
beslist niet meer nodig is en zelfs overbodig 

de commandant brandweer heeft doorgegeven dat de stofkapjes in de 
buitenring af kunnen; metingen hebben aangetoond dat er geen 
asbestgevaar is 

persbericht uitgegeven dat buiten het rampterrein geen asbestgevaar 
aanwezig is; 

informatiebrief voor hulpverleners, dat geen sprake van 
gezondheidsbedreigende situatie 

de-briefing: 
- hulpaanbod van regiopolitie Amsterdam-Amstelland m.b.t. identificatie 
niet aangenomen; 
- inzet Kmar d.t.v. korpsleiding geregeld met Defensietop: 

L i 

1.1 

14 mei 

14 mei 

17.58.00 onbekend 

18.00.00 RCC Hengelo 

functionaris 

brandweer 

journaal CTPI 
politie 

journaal RCC 

1 journaal RCC 1.1 14 mei 18.30.00 RCC Hengelo 

1.2 14 mei 18.52.00 Politie Algemeen 
commando 

journaal Algemeen 
commando 
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- al het ingezette politiepersoneel is geïnventariseerd, er zijn geen 
vermisten 

de voorbereidingen om de afzetting fysiek te maken zijn zondagavond 
gestart ; er is toen begonnen met het plaatsen van hekken 

het hulpaanbod van Aursterdarrr-Anrstelland ntbt identificatie was opdat 
nrontent niet nodig. Hulp is wet gebruikt voor de berging, vermissing, de 
opzet van het Ramp lnfomatie Knooppunt en het project Nazorg 

100 stofmaskers van VoskamplFíengelo zijn opgehaald en uitgezet bij de 
collega's in het rampgebied 
Nieuwsbrief 14 mei, 19.30 uur: 
lijst met vermisten is van 500 teruggebracht naar 80 

1P4.6 

Staf GPO1.1 

1.1 

14mei 

14 mei 

19.00.00 Politie 

19.30.00 Politie 

journaal GPO 

extra nieuwsbrief 

15 mei 

Blad 36 van 56 

overzicht vair de politiemaatregelen en bijzonderheden vanaf 14-05, 
07.05.00 opgetekend door de onderzoeker. 

- het gebied vair de binnen- en buitenring rvordt op een aantal plaatsen 
aangepast en naar aanleiding daarvan ook de noodverordening; 
- de binnenring wondt hermetisch afgesloten i.v.nr. asbesrnraatregelen; 
- diverse verzoeken om beschermkapjes en informatie over het omgaan uret 
gedragen kleding; 
- Koninklijke marechaussee brengt 300 mondkapjes en bij 
Voskamp/Hengelo zijn 100 stofrrraskers opgehaald. De beschermkapjes 
zijn uitgezet ander het dienstdoende personeel naar worden niet altyd 

Inspectie voor de Politie 

1.2 

journaal CTPI 
politie 

journaal Algemeen 
commando 

politie 

functionaris RCC 

algemeen commandant 

melding van de politiefunctionaris in GCC dat een nieuwe 
noodverordening van kracht is, alleen voor de binnenring 

melding van het RCC dat bij Grolsch zoutzuur vrijkomt 

ombouw naar projectorganisatie 

23. 11.00 RCC 

00.31.00 GCC 

14 mei 

15 mei 

1.1 

1.1 

22.15.00 GCC 14 mei 1.1 politiefunctionaris in GCC journaal Algemeen 
commando 
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1.1 15 mei 01.15.00 Politie Staf GPO chef Staf GPO journaal Algemeen 

commando 

t,i 

1.1 

15 mei 

15 mei 

03.40.00 RCC Hengelo 

04.00.00 RCC Hengelo 

politie 

politie 

journaal RCC 

journaal RCC 

gedragen;• 

her vliegverbod is opgeheven 

melding door Staf GPO van aansturingprobleem: alleen de 

binnenibuitenring wordt door het CTPI politie aangestuurd, de rest niet. Er 
staan mensen op posten die voor de staf onbekend zijn. Staf komt er op 
terug 

de politie werkt aan pasjes voor toetreding tot het gebied 

het voorstel van de politie om haar liaison niet verder te laten deelnemen in 
het RCC vindt geen instemming; voortzetting tot 24.00 uur 

Peloton ME is ' s middags onbeschermd in gebied geweest, GGD bekijkt 
risico's en onderneemt actie 

de-briefing: . 

- inzet tot maandag 20.00 uur vier pelotons Ml✓ en van maandag 20.00 uur 
tot dinsdag 24.00 uur drie pelotons; 
- personeelsinzetplán voor 24 uur m.b.t. diensthonden, geen beredenen; 
- logistiek is niet goed geregeld 

het verkeersplan is vastgesteld, wordt via radio bekend gemaakt 

politie neemt de beveiliging van het stadhuis weer over van Randon 

1.2 

1.1  

15 mei 

15 mei 

04.15:00 CORT 

06.15.00 Politie Algemeen 
commando 

LCI-0186a 

journaal Algemeen 
commando 

Algemeen commandant 

1.1 

1.1 

15 mei 

15 mei 

07.30.00 GCC 

07..11.00 GCC Staf 

1.1 15 mei 08. 15.00 Politie 

journaal GCC kr 77 

(beleid) 

journaal GCC kr 73 

(staf) 

journaal Algemeen 
commando 

Algemeen 

commando 
mutuatie dat het plaatsen van hekken rond de binnenring vertraging heeft 

opgelopen. Overname door de gemeente waardoor misverstand ontstond -, 
er werden eerst verkeerde en vervolgens onvoldoende goede hekken 
geleverd 

- aanpak door RIT: inzet RIT is maximaal. Korpschef regiopolitie Twente 
zal navraag doen of buitenlandse hulp soelaas kan bieden vooreen sneller 
verloop van het RIT-onderzoek; 

1.2 15 mei 10.00.00 Lokaal Driehoeks 
overleg 

LCI-1087 Korpschef regiopolitie 
Twente 
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1.1 15 mei 11.29.00 GCC Algemeen 
commando 

Algemeen commandant journaal Algemeen 
commando 

1.1 15 mei 11.40.00 Politie BOT vertegenwoordiger BOT journaal Algemeen 
commando 

1.2 15 mei 12.25.00 Tollensstraat SFOB 

- het door de Korpschef van de regiopolitie Twente bepleite 
veiligheidsrisico-onderzoek ten behoeve van de reductie van onzekerheid 
bij burgers en hulpverleners, kan wellicht worden uitgevoerd in de vorm 
van een quick scan door de Arbeidsinspectie, maar geregisseerd door de 
GGD 

besluit van het beleidscentrum om het luchtruim vrij te geven wordt 
overruled door Algemeen commandant om misbruik te voorkomen. Alleen 
militair verkeer is toegestaan 

Het BOT zal periodiek voortgangsrapportage aanbieden aan de Algemeen 
commandant en de korpsleiding. Informatie wordt vermeld in de 
nieuwsbrieven. 

téamleider SFOB meldt dat eencontainer met beschermende kleding aan 
de de Tollensstraat komt te staan. Om 13.15 uur worden bij de MCU ook 
nog 240 beschermingskapjes opgehaald 

CTPI politie wordt uitgebreid met een vertegenwoordiger van de gemeente 
van milieubouw en woningtoezicht 

ioegangsbeleid binnenring: 
er komen toegangsposten voor burgers. Bewoners en aannemers mogen 
naar binnen. Bij elke post is inzet van ME, stadswachten en politie met 
"platte pet". Gebruik van GBA-lijsten en legitimatie is wenselijk 

bericht in Nieuwsbrief 15 mei, 13.00 uur, dat op 15 mei de buitenring om 
15.00 wordt opengesteld, voor bewoners en dat om 19.00 de buitenring 
wordt verwijderd 

teamleide SFOB LCI-0412 

1.1 

1.1 

15 mei 

15 mei 

12.30,00 CTPI politie 

12.41.00 Politie 

gemeente 

Algemeen 
commando 

LCl-186b 

journaal Algemeen 
commando 

1.1  15 mei 13.00.00 Politie Voorlichting extra nieuwsbrief 

. Inspectie voor de Politie Blad 38 van 56 
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1.3 15 mei 16.30.00 Lokaal Driehoeks 
overleg 

WF.unctioita 

k 

Korpschef regiepolitie 
Twente 

- op dringend verzoek zal Korpschef regiopolitie Twente nogmaals aan 
Leider RIT de mogelijkheid van inschakeling van buitenlandse teams 
voorleggen. Hij wijst er echter op dat deze een andere werkwijze hanteren, 
die de berging en identificatie van slachtoffers zouden kunnen 
compliceren; zorgvuldigheid dient voorop te staan 
- probleem bij het handhaven van de afzetting door de mobiele eenheid: de 
Arbeidsinspectie eist op grond van de ARBO-wetgeving dat werknemers 
ook in het gebiedsvan de buitenring tegen asbest beschermende middelen 
(maskers) dienen te dragen; Het is niet duidelijk waarop die eisen zijn 
gebaseerd. Uit een quick scan door het RIVM blijkt niet van aanwezigheid 
van asbest buiten het epicentrum. 
Besluit burgemeester: RIVM-rapport hanteren als uitgangspunt, mits het 
eenduidig is 
- de Hoofdofficier van Justitie wijst erop dat het OM in het kader van het 
gerechtelijk vooronderzoek stukken etcetera in beslag kan nemen die voor 
hetonderzoek vanbelang zijn. Dat kunnen ook stukken zijn waarover de 
media de beschikking willen krijgen in het kader van de WOB. Als het OM 
de stukken in beslag heeft genomen, dient de aanvrager zich te wenden tot 
het OM, dan wel dienen aanvragen bij de gemeente naar het OM 
doorgeleid te worden. Met de zaaksofficier kan overleg plaatsvinden over 
wat wel en, wat niet ter beschikking kan worden kesteld. 
Justitie neemt opnamebanden van telefoon en mobilofoon in beslag 

journalist van Netwerk eist in het kader van de WOB de eerste 112- 
banden. Wordt door de Chef RMC geweigerd in het kader van de Wet op 
de politieregisters 

Mutatie dat de driehoek heeft besloten dat stukken en banden die 
journalisten in het kader van de WOB kunnen claimen door de Officier van 
Justitie in beslag moeten worden genomen met als argument het 
onderzoeksbelang 

LCI-1087 

1.1 

1.1 

15 mei 

15 mei 

17.00.00 RCC Hengelo 

17.52.00 Politie 

Justitie 

Algemeen 
commando/ Chef 
RMC 

Korpschef 

journaal RCC 

journaal Algemeen 
commando 

Chef RMC 

1.3 15 mei 18.07.00 Politie journaal Algemeen 
commando 

Inspectie voor de Politie Blad 39 van 56 

journaal Algemeen 18.12.00 GCC 15 mei 1.1 RCC Hengelo Het beleidscentrum (GCC) meldt dat het RCC niet wil dat in de binnenring 



1 november 2000, versie 1.3 

ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCIIEDa: 
Decireconstructie cluster 8 en.eluster 9 

Openbare orde, strafrechtelijk onderzoek, bereikbaarheid enrafzetting rampterrein 

Tijd ts ha"ndell4g _ Q 
ie 

1.1 15 mei 18.42.00 Burgemeester GCC1 RCC 
llengelo 

Burgemeester Enschede 

ï.l 15 mei 

1S mei 

19.00.00 Gemeente 

19.15.00 Politie Algemeen 
commando 

M :. ron . 

commando 

journaal Algemeen 
commando 

journaal GPO 

joumaal Algemeen 
commando 

journaal RCC 

journaal Algemeen 
commando 

journaal RCC 

1.1 

L I 

15 mei 

15 mei 

2000.00 RCC Hengelo 

21.35.00 ACP Algemeen 
commando 

1.1 

+* t9jYing Yge tltlicht 

een bezoek plaatsvindt van bewoners met Ielen van het RIAGG; wordt 
afgewezen i.v.m. ~problematiek 
toestemming van het GCC voor een bezoek van bewoners e.a. in de 
binnenring was door het RCC ingetrokken maar is door Burgemeester van 
Enschede vervolgens overruled, want de busjes rijden 

de beveiligingspost bij het stadhuis wordt teruggebracht van 6 naar 2 man 

uit de briefing van de overdracht van het commando: 
- vanaf 18.45 opheffing buitenring; 
- er waren problemen met de uitvoering van de noodverordening omdat er 
met verschillende kaarten werd gewerkt 
5000 asbeststofkappen zijn binnen 

de ACP heeft twijfel over de (mond)kappen voor bescherming tegen 
asbest. De Algemeen commandant zal dit in hetBOT-overleg brengen 

mededeling dat naast het GCC een crisisteam wordt gevormd, het . 
Coördinatieteam "gevaarlijke stoffen", dat intern onderzoek laat verrichten 
naar veiligheidsrisico's en daartoe alle stoffen die eventueel zijn 
vrijgekomen bij de brand, laat onderzoeken 
de buitenring is opgeheven zonder overleg met het GCC. 
Klacht dat de ME commandanten te zelfstandig beslissen 

besluit, i.o.m. de Algemeen leider brandweer en de Algemeen commandant 
politie, dat het RCC (actiecentrum) voor de nacht wordt gesloten 

StufGPO is ook geinifornteerd. RCC is onr 07.00 uur weer aanwezig 

de Algemeen commandant adviseert de politiefunctionaris in het GCC om 
iemand vrij te maken voor de coördinatielussen tussen de verschillende mensen, 
als vast aanspreekpunt voor de politievertegenwoordiger in het GCC 

15 mei 21.45.00 RCC Hengelo Coördinatieteam 
"gevaarlijke stoffen" 

1. l 16 mei 00.40.00 GCC Algemeen 
commando, 
mobiele eenheid 

politie, 
brandweer 

1.l 16 mei 01.00.00 RCC Hengelo 

journaal Algemeen 
commando 

journaal RCC Algemeen leider 
brandweer, algemeen 
commandant politie 

1.I 16 mei 07.30.00 Algemeen 
commando 

politie- 
functionaris in 
GCC 

Algemeen commandant; 
politiefunctionaris in GCC 

journaal Algemeen 
commando 
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LI 

Plaae-"ádeïin$- 
K 

defumj 

16 mei 

• •` htljvlr• 
! S 

curtenisl"toèllchting• x • _ `` :•` • :Organisatie 

CTPI politie 08.50.00 Politie 

"r;'=•„FunctionarLg'• 

politiefunctionaris CTPI 

r • "Bron 

journaal Algemeen 
commando 

LCI-412 1.2 16 mei 10.01.00 Rampterrein Sector Berging 

RIT 

1.2 16 mei 10.45.00 Lokaal Driehoeks 
overleg 

LCI-1087 Korpschef regiopolitie 
Twente 

1.1 16 mei 

melding (door politiefunctionaris in CTPI-politie) dat in'Tubantia gebieden 
worden vermeld alsof ze zijn vrijgegeven. Het tijdstip van vrijgeven is nog 
niet bekend en instructie voor de posten wordt geregeld door het CTPI 

witte pakken-verplichtingivm asbest. Voor het RIT is niet duidelijk hoe 

zaken geregeld zijn of worden. Cr zijn leden van het RIT die al vanaf 
zondag op de PD aan het werk zijn 

- Korpschef deelt mee dat regiepolitie Amsterdam-Amstelland 20 
deskundigen stuurt, die assistentie verlenen bij, het opschonen van de lijst 
met vermisten 

- Korpschef meldt dat RIT zijn professionele werkwijze wil handhaven; 
tijdsdruk tast de professionaliteit en kwaliteit van het werk aan. Berging 
tij kt op 20105 te kunnen worden afgerond, eventueel met extra bijstand 
vanuit Nederland. Inzet van,buitenlandse teams werkt complicerend en 
vertragend door andere werkwijze 

er komen signalen van politiemensen die informatie willen over 
gezondheidsrisico's. 
Het beleidsteam neemt contact op met de GGD en, zal de uitkomst 
communiceren via het BOT 

op 16 mei heeft de Arbeidsinspectie een brief verzonden aan de Korpschef 
van de regiopolitie Twente, de Korpschef van het KLPD en de 
Commandant van de Regionale Brandweer over noodzakelijke 

verbeteringen van de maatregelen voor persoonsbescherming, nl. een 

halfgelaats masker met P3 filterunit voor het RIT, een snuitje met P3 filter 
voor de bewaking en verder een wegwerpoverals laarzen. handschoenen en 
containment 

mutatie m.b.t. instelling van het SFOB: samenwerkingsverband forensisch 

onderzoek bomexplosies, bestaande uit 18 politiemensen uit het land die 
ondersteuning zullen verlenen aan onderzoek. De bijstand moet 
geformaliseerd worden. 
Advies: contact opnemen met Chef Staf GPO 

11 .45.00 Politie Algemeen 
commando 

Algemeen commandant journaal Algemeen 
commando 

1.1 16 mei Arbeids 
inspectie 

brief functionaris 
Arbeidsinspectie 

1.1 16 mei 12.05.00 Politie RBT politiefunctionarissen RBT journaal Algemeen 
commando 
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16 mei 12.30.00 RCC Hengelo GCC memo aan bet GCC-betreffende de instelling van een onderzoekteam van 
TNO/Arbei"dsinspectiel GGDMVM, het Coördinatieteam "gevaarlijke 
stoffen" voor. 
1. de coordinatie van metingen in het veld; 
2. de coordinatie van maatregelen voorde mensen in het terrein; 
3. de coordinatie van alle betrokken diensten aangaande maatregelen; 
4. het in kaart brengen risico's 

zie ook mutatie sub 15.05 .00 om 21.45.00 uur 

V 

memo van RCC aan 
GCC 

1.1 16 mei 15.13.00 Politie Algemeen 
commando 

joumaal .Algemeen 
commando 

politie 1,1 

1.1 

16 mei 

16 mei 

mededelingen tijdens briefing: 
- over de lijst van vermiste personen: er komt bijstand van 12 
politiemensen van de regiopolitie Amsterdam-Amstelland en 6 van het 
KLPD om de lijst te checken-op betrouwbaarheid; 
- een poging om een organogram.te maken is lastig, omdat veel mensen van 
alles zelf regelen; 
- er is ook nog geen duidelijkheid over de inzet van het aantal ME'ers, 
diensthondgeleiders, beregenen en SFOB 
afsluiting van het journaal RCC en aanwijzing van contactpersonen politie 

- in het verslag wordt de terughoudendheid mbt de inzet van buitenlandse 
teams herhaald; 
- er wordt gemeld dat de rechercheurs voor het opstellen van de 
vermistenlijst ingeschakeld; 
- Korpschef meldt dàt de beloofde quick scan mbrasbest nog,niet op tafel 
ligt. De resultaten zouden er al zijn, maar niet worden vrijgegeven. De 
Arbeidsinspectie zal worden meegedeeld om contact te leggen met de 
Korpschef om.haar eisen op tafel te leggen en ingewilligd te krijgen 

17.00.00 RCC Hengelo 

17 30.00 Lokaal Driehoeks 
overleg 

vier politie- functionarissen journaal RCC 

LC1-1087 

1.2 16 mei 17.40.00 Stadhuis Enschede. R1TILRT melding van bespreking-met korpschef regiepolitie Enschede over de 
opsporingsberichtgeving mbt de lijsten met vermisten Drie opties worden 
besproken: 
- oproep in Opsporing verzocht wordt nietgedaan;. . 

politiefunctionaris 
RIT/LRT; korpschef 
regiepolitie Twente 

journaal RIT/L.RT 
Stadhuis_ Enschede 
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- verzoek omtrent inlichtingen omtrent oorzaak in Opsporing Verzocht is 
op dit moment niet aan de orde; 
- publiceren van namenlijsten op 18105 zal in de dirchoek worden 
voorbesproken; voorbereidingen kunnen worden voortgezet 

1.2 16 mei 18.50.00 RIT sector Berging LCI-0412 Inspecteur 
Arbeidsinspectie; 
commandant sector 
Berging 

1.1 16 mei 19.00.00 Politie Voorlichting extra nieuwsbrief 

1.2 16 mei 20.00.00 rampterrein MCU 

commandant sector Berging RIT wordt gebeld door de Inspecteur 
Arbeidsinspectie Bijzondere Projecten van de Provincie Overijssel. Deze 
deelde mee dat de adembescherming onvoldoende was en dat hij het RIT 
toestond met halfgelaats, motorisch aangedreven overdrukmsakers te 
werken. Dit bericht is doorgegeven aan de Korpschef vare het KLPD, die 
meedeelde dat de burgemeester van Enschede hierin een standpunt diende 
te bepalen. Dit is om 19.00 uur aan de Arbeidsinspectie doorgegeven. 

Nieuwsbrief 16 mei, 19.00 uur: 
bericht,dat onder leiding van de recherche vanaf 17 mei een begin gemaakt 
zal worden met het tactisch onderzoek naar vermisten 

melding in journaal dat voor iedereen die de binnenring ingaat het dragen 
van een mondkap verplicht is, de ventilatie in voeruigen uit moeten de 
ramen gesloten moeten worden gehouden. Voertuigen moet bij het vetlaten 
van het terrein afgespoeld worden en in sommige gevallen is het dragen 
van witte overalls verplicht 

mutatie in het journaal m.b.i. de conclusies van het Coördinatieteam 
"gevaarlijke stoffen": 
het asbestgevaar is verwaarloosbaar, dit geldt ook voor de concentraties 
van andere stoffen (zware metalen). 
Ergo: geen gezondheidsrisico's (er komt een rapport) en beschermende 
pakken is niet meer nodig. 
De Arbeidsinspectie denkt daar anders over. 
Besluit: pakken dus aanhouden, omdat Arbeidsinspectie dat wil 

De TNO-vertegenwoordiger stelt voor om het onderzoeksteam op te 
heffen. 

LCI-0141a 

1.1 16 mei 21.35.00 GCC Coördinatieteam 
"gevaarlijke stoffen" 

journaal GCC kr 77 
(beleid) 
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1.1 16 mei 22.12.00 Brandweer CTPI politie . door de brandweer is aan het CTPI politie doorgegeven dat geen 
asbestkapjes meer verplicht zijn. leder kan rel f bepalen of hij/zij 
beschermingsmiddelen gebruikt of niet 

functionaris brandweer; 
politiefunctionarissen 
CTPI 

có 
a 

,'••Til~E'•k' = f?: 

journaal CTPI 
politie 

I.I 16 mei 23.10.00 Politie staf GPO door computerproblemen zijn mogelijk mutaties van 16-05 verloren gegaan journaal GPO 

1.2 16 mei 23.10.00 GCC journaal GCC kr 73 
(staf) 

1.1 17 mei 06,55.00 Politie 

Algemeen commandant in kennis gesteld over gezondheidsrisico's 
betreffende asbest en andere gevaarlijke stoffen. Informatiebrief hierover is 
hem togefazt 

mutatie dat de bezetting van de bezetting van de rampenstaf wordt 
afgebouwd, geen continue bezetting 

briefing: tenue op rampterrein is overall met mondkap 

Algemeen 
commando, GCC 

sector Berging 1.2 17 mei 

journaal Algemeen 
commando 

LCI-0412 08.00.00 RIT 

1.1 17 mei 08,45.00 Politie BOT, 
bijstandskoprsen 

Staf GPO 

mutatie dat het BOT heeft geregeld dat andere regio's zelf opvang regelen 

1.1 17 mei 14..10.00 Politie 

journaal Algemeen 
commando 

journaal GPOvertegenwoordiger RIK 

1.2 17 mei 16.28.00 GCC 

afspraken met het Rampen Informatie Knooppunt (RIK ►Km de regiapolirie 
Twente) over opgave van de personeelsptanningaan de Staf GPO ende 
inventarisatie van journaals van het CTPI politie, het RBT en (Staf) GCC 

door sector Berging brief ontvangen van rampenstaf mbt gevaarlijke 
stoffen. Conclusie voor bewoners: kortstondige blootstelling aan 
asbestconeentraties geen gezondeheidsrisico's 

melding door de ME raegiopolitie Amsterdam-Amstelland dat in sector 5 
mogelijk op grote schaal is geplunderd 

- Korpschef meldt de verwachting van het RIT dat er uiteindelijk tussen de 
20 en 23 slachtoffers zullen zijn; 

- Korpschef meldrdat_lijst van vermisten dankzij actie rechercheonderzoek 

LCI-0412 

1.1 17 mei 16.35.00 Politie bijstand 
Amsterdam- 
Amstelland 

1.2 17 mei 17.00.00 Lokaal Driehoeks 
overleg 

journaal CTPI 
politie 

LCI-1087 Korpschef regiopólitie 
Twente 
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is teruggebracht tot 110 personen; 
- Korpschef meldt dat er een geruststellend resultaat bestaat van de quick 
scan inzake asbest en zware metalen, die in opdracht van de GGD is 
uitgevoerd; 
- Korpschef meldt dat de werkzaamheden in het rampgebied conform de 
voorschriften van de Arbeidsinspectie worden .verricht; 
- er wordt gewerkt aan betere communicatie mbt het vrijgeven van 
gebieden om te voorkomen dat berichtgeving op Teletekst spoort met de 
informatie bij de poortwachters; 

1.1 17 mei /7.45.00 Politie bijstand 
Rotterdam- 
Rijnmond 

COT. KLPD, 
regiopolitie 
Twente, 
brandweer 

1.1 17 mei 17.50.00 GCC 

functionaris Rotterdam- 
Rijnmond 

leden.gemeentelijke 
rampenstaf 

journaal CTPI 
politie 

journaal GCC kr 77 
(beleid) 

1.1 17 mei 21.30.00 Roomweg 14 burger 

ME-functionaris van de bijstand spreekt bezorgdheid uit onder de MWers 
over het asbest; zij hoorden van asbestdeskundigen uit het eigen korps dat 
de kapjes onvoldoende waren 

briefing, o.a.: 
- Lo.m. het Crisis Onderzoeksteam wordt gewerkt aan de opzet voor een 
projectstructuur voor de verdere aanpak van de maatregelen; 

- fax van de Arbeidsinspectie aan het KLPD, de regiopolitie Twente en de 
brandweer over het werken door hulpverleners in het gebied met 
gevaarlijke stoffen. Afspraak: de drie betrokken diensten moeten bepalen 
wat te doen met het advies 
telefonische mededeling van de gebruiker van het pand (een 
aquariumvereniging) dat er geld en waardepapieren worden vermist. Er 
wordt verwezen naar het politiebureau voor aangifte 

afsluiting van journaal. 
In de loop van de dag zijn mbt de vermistenlijsten onder meer de 
navolgende werkzaamheden verricht-
- 11.50 uur: Leider RIT verzocht om lijst met 900 namen van mensen die 
zich in bij GGD, ziekenhuis of huisarts gemeld hebben; 
- 1225 uur: van RBT ontvangen diskette met GGD-gegevens van 14105; 
- 15.30 uur: lijst ontvangen van personen die met een bus het rampterrein 
hebben bezocht; 
- 16.50 uur. diskette ontvangen van DMO/gemeente Enschede met 
informatie over bewoners in het rampgebied, inclusief hun 

burger journaal GPO 

1.2 17 mei 21.30.00 Stadhuis Enschede RIT/LRT journaal RIT/LRT 
Stadhuis Enschede 
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1.1 

1.2 

18 mel 

18 mei 

04.10.00 Politie 

08.00.00 RIT 

CTPI politie 

sector Berging 

journaal CTPI 
politie 

LCI.0412 

rekeningnummers; 
- 16.50 uur: diskette van Diekmanhal ontvangen met gegevens over 
gemelde personen en uitgegeven woningen; 
- 16.50 uur: overzicht ontvangen van de door het RIT onderzochte 
personen (die terecht zijn); 
- 17.25 uur: ontvangen van een bedrijf een lijst met personeel dat 
woonachtig is in het rampgebied; 
- 20.36 uur: lijst met 944 mensen die zich als gewonde hebben gemeld bij 
GGD, huisarts, ziekenhuis. Diekmanhal, etc. 

melding dat. een auto van RTL probeerde om het verboden terrein binnen te 
komen 

briefing werken onder asbestprotocol: 
- gelaatsmaskers en witte overall: 
- eten en drinken onder overdruk 
- overall uit buiten het gebied; 
- vertraging ivm logistiek (andere maskers) 
- wasplaats en decontaminatieruimte worden ingericht op de Roomweg 
nabij pand 214 

probleen : horulegeleiders kunnen niet werken ter halgelaarsntaskers en 
blijven werken mer stoffenmaskers 

stand van zaken: 
- planning: er wardl gewerkt aart eert overzichtelijke torrutlplanning 
(personele bezetting leidinggevende functie)waarin wordt meegenomen de 
ad ministratieve ondersteuning voor o.m. het Algenreen contnnanáo, het 
CTPI en de StafGPO; 
- verbindingen: er wordt een gestructureerd verbindingsschema gemaakt; 
- ME: er zijn veel wijzigingen in het bijstandsschema, vooral varruitde 
grotere korpsen; 
- logistiek: een groot aantal praatregelen heeft een ad hoc karakter en deze 
laten zich niet in schema zetten 

1.1 18 mei 10.10.00 Politie Staf GPO leden Staf GPO journaal GPO 
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sector Berging 

ijd 

10.10.00 RIT 1:2 door verschillende instanties worden verschillende opdrachten gegeven 
over het dragen van de juiste maskers. Voorlopig wordt maar gewoon 
doorgewerkt 

ttiïn 

LCI-0412 

1.1 

1.2 

18 mei 

18 mei 

bevolking 

MCU 

10.35.00 onbekend 

11.00.00 rampterrein 

journaal GCC kr 73 
(staf) 

LCI-414a 

1.1 18 mei 11.40.00 rampterrein sector Berging LCI-041.2 

1.2 18 mei 15.25.00 RIT sector Berging 

klachten vanuit de bevolking over een opdringerige pers 

melding dat de mondfilters niet voldoende bescherming bieden. Men kan 
alleen het gebied binnen met speciale mondkappen, die bij het RIT gehaald 
kunnen worden 

melding dat bij de sloop van het fabriekspand de.Arbeidsinspectie.het werk 
wil stilleggen. In verband met bovenstaande verzocht om telefonisch 
contact door CORT 

bericht van LORT om de mondkapjes te gaan wisselen voor de,oude 
bescherming. De Arbeidsinspectie heeft de nieuwe maskers afgekeurd, daar 
deze gevaarlijk zijn als de filters vol zitten 

lid Stafgroep RIT komt ons 16.05 uur met een tegenbericht over, het 
gebruik van filters. Werkwijze niet conform afspraak, dat.opdrachten van 
CORT komen. betrokkene naar CORT verwezen 

besluit van het beleidscentrum (GCC) dat ta-v. plunderingen in het 
rampgebied de technische recherche en de recherche niet ingeschakeld 
behoeven te worden. Men kan aangifte doen bij het Bureau Enschede 
Noord 

mutatie dat aan de oostzijde van het rampterrein rumptoerisme op gang 
komt 

LCI-0412 

1.1. 18-mei 13.30.00 Politie Algemeen 
commando, 
Bureau Noord 
Enschede 

journaal Algemeen 
commando 

1.1 18-mei 15.30.00 OCC journaal GCC kr 77 
(beleid) 
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1.2 16.00.00 Lokaal Driehoeks 
overleg 

A 

- politiefunctionaris deelt mee dat de lijst met vermisten nog 40 namen 
bevat. De lijst wordt om 19.00 uur gepubliceerd via RTV-Oost, 

. ••• 

LCI-1087 lid korpsleiding 

1.2 18 mei 18.00.00 Politie BOT-team Nieuwsbrief 18 mei, 18.00 uur: 
- het BOT zal alle circa 680 politiemensen van de regiopolitie Twente die 
voor-de ramp zijn ingezet benaderen. - Inmiddels is met 300 van hen al een 
eerste contact gelegd 

- mededeling dat er kennelijk misverstanden zijn overr het gebruik van 
filters, stofkapjes e.d.. Na ruggespraak met de. Arbeidsinspectie is 
gebleken, dat voor verblijf in het grootste deel .van de binnenring de thans 
in gebruik zijnde stofkapjes met kwalificatie P3 afdoende beveiliging 
bieden. Voor een aantal gebieden en werkzaamheden geldt een versterkt 
regime met gelaatsmaskers. Dat is bij de direct betrokkenen bekend 

politiemensen worden benaderd door mensen van de pers, die onder valse 
voorwendselen probeert en verhaal van him los te krijgen. Afspraak is dat 
Voorlichting er d.m.v. een fax aandacht aan besteed 

extra nieuwsbrief 
LCI-0083 

l8 mei LI Is. 10.00 Politie Voorlichting Algemeen commandant journaal Algemeen 
commando 

1.2 18 mei 1&30.00 rampterrein mensen in het veld moeten overleggen. met de Arbeidsinspectie; is bekend 
bij politie 

journaal GCC kr 73 
(staf) 

1.2 18 mei 20.43. 00 GCC er is afgesproken dat de Arbeidsinspectie rapporteert aan het CTPten niet 
aan het beleidsteam 

journaal GCC kr 73 
(staf) 
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Q' ̀ Wn isatie y=$tsclttving_ee beuiïenlslaéUcáing 

een medewerker van de woningbouwvereniging deelt mee dat Teletekst 
weer verkeerde informatie gaf overwoningen die al gekeurd zouden zijn 

r max'. 

t.1 18 mei 20.50.00 woningbouw 

vereniging "Ons 
Huis" 

22.00.00 Politie 

•ï•ïctionat3s 

medewerker 
woningbouwvereniging 

journaal GPO 

1.1 18 mei CTPI politie overleg over de afstemming van gegevens m.b.i. asbest. Het is niet goed 

duidelijk in welke gebieden sprake is van asbestgevaar. 
Het,Cotirdinatieteam "gevaarlijke stoffen" blijkt te zijn opgeheven, maar 
er is nog wel behoefte aan 

mutatie over bedreiging van de Burgemeester van Enschede 

journaal CTPI 
politie 

1.1 18 mei 22.05.00 Politie Algemeen 

commando 

CTPI politie 

CTPI politie 

journaal Algemeen 
commando 

jotmtaal CTPI 
politie 

1.1 

1.2 

19 mei 

19 mei 

04.30.00 Politie 

10.59.00 Politie 

aanvoer vanuit Duitsland van een hoeveelheid gelaatsmaskers 

de Arbeidsinspectie meldt dat de huidige asbestbescherming onvoldoende 
is. De brandweer had op beleidsniveau ,vooroverleg gehad en kon beslissen 
wat er moest gebeuren. Brandweercommandant besliste daarop dat alle 

werkzaamheden in het asbestgebied werden stilgelegd. 

RIT meldt aan de Staf GP0 ( journaal StaƒGPO 19-05-00 sub 10 15 uur) 
dat t.8. v. het beleid vege de Arbeidsinspectie het merk van de Technische 
Recherche is stilgelegd 

Journaal MCU doet om 11.00 eutr de melding dat de Arbeidsinspectie alla 

werkzaamheden binnen de binnenring stil heeft laten leggen. er zijn 
klaarblijkelijk onvoldoende praatregelen getroffen om het asbesrproblee►n 
het hoofd te bieden 

functionaris 
Arbeidsinspectie; 
commandant brandweer 

journaal CTPI 

politie 

LCi-0414a 

1.2 19 mei 11. 14.00 RIT sector Berging opdracht van de CORT om alle werkzaamheden in het gebied stil te leggen. LCI-0412 
Iedereen moet tot nader order uit het gebied. Plv Leider RIT en de 
zoekploegen in kennis gesteld 
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Frmctionaris 
A•S• 

1.2 11.25.00 rampterrein Arbeidsinspectie op last van de Arbeidsinspectie is alle arbeid stilgelegd (zie 19.05-00 om 
17.43 uur) 

1.1 19 mei 12.00.00 GCC 

`;$r4D N 
MM •F••tt. ^ • .ra 

journaal GCC kr 73 
(staf) 

journaal GCC kr 77 
(beleid) 

leden van de gemeentelijke 
rampenstaf 

1.2 19 mei 12.30.00 CORT sector Berging LCI-0412 

1.1 19 mei 13.50.00 Politie Algemeen 
commando, CTPI 
politie 

Algemeen 
commando 

1.1 

besluit: 
het gebied met asbest wordt in kaart gebracht. De adviezen van de 
Arbeidsinspectie worden opgevolgd als extra voorzorgsmaatregel, maar dit 
mag niet betekenen dat het operationeel niveau vertraging oploopt. Nader 
overleg met de Arbeidsinspectie wordt vastgelegd 

bericht van CORT dat het gehele gebied binnen het asbestprotocolvalt, 
muv de RIT-leden. Dat betekent witte pakken en stoffen gelaatsmasker 

in verband mei andere interprerape door Leider RIT wordt afspraak 
gemaakt voor monoteling overleg met CORT 

de brandweer zou het CTPI willen opheffen, maar dat heeft geen 
instemming van de politie; de politie wil in ieder geval doorgaan tot 
zondagavond 21 mei 

mutatie dat de brandweer een andere interpretatie heeft van het asbest- 
besluit: alleen degenen die met puin en schilfers in aanraking komen 
moeten extra beschermende kleding dragen zijn; anderen mogen zo in het 
gebied. 

In de sitrap 19 MEI, 14. t 1.57 UUR van het CTPI (LC1-1864) stelt de 
politie vast, dat brandweer onder het commando van het RIT werkt en dus 
met dezelfde bescherming 
chef sector Berging pleegt overleg reet CORT (over asbesimaairegelen). 
CORT is In afwachting van een schriftelijke bevestiging of de 
beveiligingsmaatregelen voldoende zijn 

een medewerker van de woningbouwvereniging deelt mee dat Teletekst 
weer verkeerde informatie gaf over woningen die al gekeurd zouden zijn 

19 mei 13.52.00 Brandweer 

journaal Algemeen 
commando 

journaal Algemeen 
commando 

1.2 19 mei 14.00.00 CORT sectorBerging LCI-0412 

1.1 19 mei 20.50.00 woningbouw 
vereniging "Ons 
Huis" 

medewerker 
woningbouwvereniging 

journaal GPO 
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19 mei 

Begchcijving nis/ ting , 

1.1 14.34.00 Arbeidsinspectie 

g Wmin, 
journaal Algemeen 

commando 

1.2 19 mei 14.50.00 CORT LC1-0186e 

mutatie van de melding dat alles weg moet uit het asbestgebied. ook het 
RIT. 
De Arbeidsinspectie maakt een protocol wat wel en niet mag 

later (journaal Algemeen commando sub 14.55 uur) volgt het bericht dat er 
nieuwe speciale maskers (journaal Staf OCC sub 13.30 uur) zijn besteld 
voor het RIT en de brandweer ter bescherming tegen asbest. Het RIT mag 
ondertussen aan het werk, maar bij aankomst van de maskers moeten deze 
direct worden omgeruild. Onder deze voorwaarden mag men werken van 
de Burgemeester van Enschede 

CTPI wordt gebeld door vertegenwoordiger politie vanuit het beleidsteam 
onder meeluisteren van de burgemeester, dat het RIT werkt met 
beschermingsmiddelen zoals voorheen en dat de brandweer onder 
commando van het RIT is gesteld en dus met dezelfde 
beschermingsmiddelen mag werken 

de politievertegenwoordiger in het gemeentelijk beleidsteam deelt mee dat 
op het tweede ultimatum van de burgemeester door de Arbeidsinspectie 
niet is gereageerd. Daarop heeft de burgemeester besloten alle 
werkzaamheden van het RIT te continueren. 

In overleg met de LORT en de- commandant brandweer wordt het 
toegevoegde peloton brandweer geplaatst onder operationeel bevel van het 
RIT 

journaal MCU meldt dat om 15.15 uur de werkzaamheden van het RIT, de 
vrachtauto's en de bulldozers weer hervat 

afspraak van personeel KLPDIMCU om 15.25 uur, dat Arbeidsinspectie 
met asbestverwijderingsbedrijf de binnenzijde van de MOS-voertuig op 
aanwezigheid van asbest zou meten is om 20.10 uur die avond nog niet 
uitgevoerd; op 20105 opgepakt en om 13.25 uur bericht van 
Arbeidsinspectie dat MOS-voertuig schoon is verklaard 

1.2 19 mei 15.00.00, GCC politie politievertegenwoordiger 
in het OCC; Hoofd sector 
Berging 

LCI-0412 

LCI-414a 

LCI-414a 
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19-met 17.43.00 GCC 

4 „ 

gesprek tussen de GGD, de Arbeidsinspectie, de gemeente, het RIT, de 
brandweer en de politie over de gang van zaken .rondom de 
asbestproblematiek. 
De Arbeidsinspectie zegt dat zij de boel niet heeft'stilgelegd. Zij hebben 
een brief verstuurd en daarna bij controle in het veld geconstateerd dat de 
regels niet werden nagëlecfd. 
De afspraak wordt gemaakt dat de functionaris van-de Arbeidsinspectie 
voor de communicatie wordt gekoppeld aan de brandweer. 

Bescherming: bij het werken op afstand is mondkapje-voldoende. De 
brandweer krijgt halfgelaatsmaskers met luchtaangedreven filter. Het RIT 
heeft voldoende aan halfgelaatsmakers met P3-
mutatie dat het PCC tot maandag 08.00 uur gesloten is 

i • ••. 

journaal GCC kr 73 
(stat) 

19 mei 19.32.00 Provinciaal 
Coordinatie 
Centrum (PCC) 

journaal Algemeen 
commando 

19 mei 20.1 ZOO Politie CTPI politie twee aanhoudingen op Lasondersingel (binnenring) 

aanhouding,o,g.v, de noodverordening. "Lij waren over het hek geklommen 
bij het Rijksmuseum. Mobiele eenheid verscherpt toezicht 

mutatie dat het beleidsteam (GCC1 tot 07.00 uur gestoten is 

journaal CTPI 
politie 

19 mei 

CTPI. politie 

23.05.00 GCC 

05.00.00 Politie. 

09.30.00 Lokaál Driehoeks 
overleg 

20 mei 

20 mei 

journaal Algemeen 
commando 

journaal CTPI 
politie 

LCI-1087 

mutatie dat de speciale maskers voor de adembescherming zijn 
binnengekomen 

de burgemeester deelt mee dat uit de gang van zaken rond de bemoeienis 
van de Arbeidsinspectie (iwn de usbestdreiging) met werknemers van 
brandweer. politie, gemeenteen aannemers die in het gebied werkzaam 
waren, voor de toekomst lessen getrokken moeten worden 
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20 mel 11.00.00 GCC CTPI's 

1.2 20 mei 13.30.00 RTT sector Berging 

journaal GCC kr 77 
(beleid) 

LCI-0412 Leider RIT; chef sector 
Berging 

1.1 

1.1  

20 mei 

21 mei 

17.10.00 Politie 

15.20.00 Politie 

CTPI politie 

staf GPO 

journaal CTPI 
politie 

journaal GPO 

1.1 21 mei 15.45.00 Politie staf GPO 

•`L S t  . y g} J•i íSa.. i•• F M+I 4.t•. - S• 

r ;jl•, :,. 'T•.•`A•' T a ?';•..n i • _ Í , .• %.cW•..f Y .- _. ., 

besluit dat er één commandocentrum voor het rampterrein komt. De locatie 
wordt nog bekend gemaakt 

Leider RIT deelt tijdens overleg mee dat de Arbeidsinspectie akkoord dat 
het RIT dezelfde beschermingsmiddelen kan blijven gebruiken en dat ze 
geen toezicht zullen uitoefenen 

mutatie dat een asbestmonitor is geplaatst in de binnenring voor meting 

melding bij het Algemene Informatienummer (van de gemeente Enschede) 
van een bedreiging aan het adres van zowel de Burgemeester als een 
wethouder van Enschede 

besluit om tijdens de nachturen de functies van Algemeen commandant, 
Operationeel commandant en Chef Staf GPO ineen te schuiven en te 
positioneren op één locatie, het CTPI; 

tussenrapportage over de metingen op het rampterrein, over metingen van 
lucht en stof en het aantreffen van asbest op verschillende data ( 13 en 14 
mei, 16 en 1$ mei) 

inschakeling van de EOD bij het stadhuis van Enschede na het aantreffen 
van een verdacht pakketje uit Duitsland voor de Burgemeester van 
Enschede; 

het pakketje bleek later onschadelijk, n1 een doos chocolade 

het Algemeen commando wordt met ingang van 16.15 uur opgeheven. De 
leiding van de rampmaatregelen gaat over naar het district Zuid-Twente. 

Het schuttingplan is definitief goedgekeurd. Er komen 9 poorten, waarvan 
2 open. Randon doet de beveiliging. Binnen het plan wordt de PD (plaats 
delict) afgezet met hekken en beveiligd door de politie 

journaal GPO 

1.1  22 mei RIVM Tussenrapportages 
22-5-00 

1.1 22 mei 10.58.00 Explosieven 
Opruimings dienst 

journaal GCC kr 73 
(staf) 

1.1 22 mei 14.58.00 Politie Algemeen 
commando 

journaal Algemeen 
commando 
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1'5.50.00 GCC Staf, GGD 
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journaal GCC kr 73 
(staf) 

LCI-1087 1.2 22 mei 16.00.00 Lokaal Driehoeks 
overleg 

17.,19.110 GCC 1.1 22 mei recherche 

1.2 23 mei 16.10.00 RIT sector Berging 
SFOB 

journaal GCC kr 73 
(staf) 

LCI-0412 

het commando GGD trekt zich terug uit de Staf GCC en gaat over op 
bereikbaarheidsdienst 

- bespreking dat het buitenwerking stellen van het rampenplan gekoppeld 
kan worden aan het einde van de bergingswerkzaamheden van het RIT, 

besluit van de Driehoek dat de behandeling van oplichtings- en 

plunderingszaken geschiedt via de Afdeling Justitiële zaken van District 
Zuid-Twente 

na wrijving tussen de werkzaamheden van de sector Berging en het SFOB 

deelt Leider RIT mee dat het beleidsteam prioriteit geeft aan de 
werkzaamheden van het RIT 

- burgemeester besluit dat de-bergingswerkzaamheden van het RIT heden 
om 14.00 uur zullen worden gestaakt; 
- burgemeester besluit dat het rampenplan heden om 18.00 uur geheet 
buiten werking zal wonden gesteld 

op last van de Arbeidsinspectie wordt het gebied rond Cord Finis 
(particulier) ontruimd 

op last van de Burgemeester mag het rampterrein.alleen worden betreden 
met beschermende kleding 

het RBT heeft het rampterrein overgenomen van het.RIT 

1.2 24 mei 10.00.00 Lokaal Driehoeks 

overleg 

LCI-11087 

Cord Finis functionaris 
Arbeidsinspectie 

12.15.00 Arbeidsinspectie 

13.37.00 Burgemeester 

14.55.00 Politie 

1.1 

1.1  

1.1 

24 mei 

24 mei 

24 mei RBT 

journaal CTPI 
politie 

journaal CTPI 
politie 

journaal GCC kr 73 

(staf) 

journaal GPO1.1 24 mei 15.00.00 Politie District 

Noordwest- 
Twente 

politie, RIT, 
RBT 

1,1 24 mei 15.00.00 Gemeente 

District Noordwest-Twente heeft voor de achterblijvers een info- 
bijeenkomst georganiseerd. Dit wordt doorgegeven als mogelijke tip ook 
voor de andere districten 

de gemeente wil de toegangscontrole van het afgezette gebied bij de politie 

neerleggen. De politie zegt de verantwoordelijkheid te hebben zolang het 
RIT en het RBT in het gebied zijn. De kwestie wordt in de beleidsstaf 

gebracht 

journaal GCC kr 73 

(staf) 
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rampverklaring ingetrokken 

Joe, 

1.3 24 mei 18.50.00 Burgemeester CTPI 

1.1 25 mei 07.45.00 CTPI politie 

ontvangst van de Veiligheidsverordening van de Burgemeester van 

Enschede; deze noodverordening vervangt de vigerende Noodverordening 

melding door de politiefunctionaris in het CTPI dat de brandweer. DMO en 
Bouw-en Milieu Dienst niet aanwezig zijn in het CTPI 

De Arbeidsinspectie is aanwezig om het asbestprotoeol te inspecteren 

de brandweer zal de post in het CTPI weer innemen 

1 ron r••x 

journaal GCC kr 77 
(beleid) 
LCI-0185 

journaal CTPI 

politie 

journaal GCC kr 73 
(staf) 

journaal CTPI 

politie 

journaal CTPI 

politie 

journaal GPO 

politiefunctionaris CTPI 

1.1 

1.1 

25 mei 

25 mei 

08.56.00 Politie 

'08.57.00 CTPI 

CTPI 

Brandweer 

1.1 25 mei 15.05.00 Politie staf GPO. CTPI 

JA 25 mei 16.30.00 Politie CTPI journaal GPO 

1.1 

1.1 

26 mei 

26 mei 

10.45.00 Politie 

13.00700 Politie 

Recherche 

staf GPO 

verslag uit een bespreking bij het CTPI: 
- vanaf 24105 18.00u verricht Randon•de bewaking van 2 poorten en 
surveillance met 2 koppels; 

- gefaseerde overdracht van het terrein aan verzekeringsmaatschappijen (in 
rechte treden); 

vanaf heden is bij het CTPI ingesteld een multidisciplinair coördinatie 

overleg waaraan deelnemen: de operationele commandanten, Bouw- en 
Milieudienst, Bureau Enschede Noord, leiding Randon 

Oprichting van het "Spiderteam" voor onderzoek naar fraudezaken i.v.m. 
vuurwerkramp 

informatie uil briefing: 

- sinds het opheffen van de rampsituatie bestaat er nog een multidisciplinair 
coordinatieteam. T.a.v de toegang tot het gebied is vastgesteld dat dit door 

de gemeente wordt- bepaald. Voor de openbare orde is de politie 
verantwoordelijk; 
- het medisch onderzoek wordt aangestuurd door het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit geldt ook voor alle hulpverleners 

(3500). Er worden bloed- en urinemonsters afgenomen om medisch inzicht 

journaal GPO 

journaal GPO 

Inspectie voor de Politie Blad 55 van 56 
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1 november 2000, versie 1.3 

ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSC}I<EDE 
Deelreconstructie cluster 8 en cluster 9 

Openbare orde, strafrechtelijk onderzoek, bereikbaarheid en afzetting rampterrein 

Pëï 

27 mei 

d;  •,$átá•élïmgr 

40.00.00 Politie 

Ot••rnfinst3e 

staf GPO 

'y_,. icljvittg belurfttW t4Qlithtt 

te krijgen en om te kunnen constateren of zo'n onderzoek in de toekomst 
weer noodzakelijk zou zijn. Medisch gezien is het niet noodzakelijk, 

Geen journaal door afbouw activiteiten 

g 

journaal GPO 

28 mei 00.00.04 Politie staf GPO Geen journaal door afbouw-activiteiten journaal GPO 

29 mei 09.00.00 Politie staf GPO Afschaling Staf GPO: 
- bureau Planning stelt personeelsoverzichten op van allen die assistentie 
verleend hebben. 
- logistiek is overgenomen door District Zuid-Twente; 
- koppeling van de activiteiten van de operationele ondersteuning aan 
District Zuid-Twente vindt in loop van de week plaats 
- afschaling van de Staf GPO loopt hier parallel aan 

toelatingsbeleid tot het gebied: 
- er iseen.eentrale rol van de gemeente m.b.t. de bewonerslijsteri en de 
toetsing; 
- de uitgifte van pasjes vindt plaats doorRandon vanaf het-CTPI, 
- begeleiding op het terrein vindt plaats door de politie 

Randon neemt de uitgifte van de pasjes over 

journaal GPO 

.29 mei 13.00.00 Gesteente gemeente, 
Randon, CTPI 

journaal CTPI 
politie 

30'mei 07.05.00 Randon journaal CTPI 
politie 

Inspectie voor de Politie Blad 56 van 56 
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Nummer 174 
Notitie 

Ann 

1O.2.e 
Van 

projectleider P,•O 
up,paraef !1'4. 2 q 

-Ik 

onderwerp 

Vragen aan Oosting tbv 
één raad voor 

veiligheidsonderzoek 

Medeparaa••. I I 3 

dVIP 2 • 

IBR rJrt 

Af ~ft aan 

L203 

archief 

dVIP 

IBR 

Naar aanleiding van het uitbrengen van het rapport Oosting en ter voorbereiding 
van het voorstel van Wet voor een onafhankelijke raad voor veiligheidsonderzoek 

is het van belang enige vragen aan de heer Oosting voor te leggen betreffende 
zijn ervaringen met het doen van "onafhankelijk" onderzoek. 
Zijn ervaringen kunnen dan mede een rol spelen bij het formuleren van de 

hoofdlijnennotitie die ruim voor het zomerreces aan de (rijks)ministerraad zal 

worden voorgelegd. 

Geadviseerd wordt eind maart een gesprek te organiseren tussen de 

staatssecretaris, de heer Oostmg, de dgOOV en stellers, 

De volgende vragen kunnen dan worden besproken. De Heer Oosting krijgt 
vanzelfsprekend vooraf de vragen voorgelegd. 

1. welke bevoegdheden zijn nodig om goed onafhankelijk onderzoek te kunnen 
doen. Tegen welke belemmeringen liep Oosting aan, gezien het ontbreken van 
bevoegdheden voor Commissie Oosting. 

(rol status). 
2. moeten hoor en wederhoor van getuigen en verantwoordelijken als wettelijk 

vereiste worden opgenomen en Is het door Oosting toegepast. 
3. Is er behoefte geweest aan een openbare en/of besloten hoorzitting? 
4. Kunnen op onpartijdige wijze feiten worden vastgesteld? 
b. Hoe ziet Oosting de samenwerking met andere onderzoeksinstituten en 

inspecties het beste geregeld? 
6. Hoe ziet Oosting de relatie met het onderzoek naar de schuldvraag het best 

geregeld? 
7. Is er in de praktijk samenwerking mogelijk ten aanzien van het 

feitenonderzoek? 

MNbrp(1 rw+ Ipeaenlanda salsar an aroelnkéjlsreaadn 

Datum 
28 februari 2W1 

Kenmerk 
PR02001I58842 

onderdesa 
DGOOVIPRO 

Wchtingen 

`I0 2,ë - 
•(3.2.e 
.Q 2.e • 

Stad 
1 van 2 

Aantal bijlogen, 

XG 
10.2.e 

• 

1• 



.TI 

Datum 
28 februari 2001 

Kenmerk 
PRO2001ZW2 

Bied 
2 van 2 8. Kan de Commissie op voldoende gronden uitspraken doen over politici en 

bestuurders? 
9. Kunnen er juridische conclusies worden verbonden aan het oordeel van de 

commissie? 
10. Heeft de Commissie behoefte gehad uitspraken te doen over schuld en 

verwijtbaarheid? 
11.Heeft u aanbevelingen aan het kabinet ten behoeve van de vormgeving van de 

op te richten onafhankelijke raad voor veiligheidsonderzoek. 

f1•nA M•t•. wn anneni••+A.. z.frar a Konlnldjlnrrd•Ga • 



Nummer 175 
-1 comm issieonco•Qux•2@)Gkvuurwerkramp 

vertrouwelijk 

notitie 

Aa, 
Commissie 

Van Pagina 

112 

Nummer 

COV/01.00538 

Datum 

19 maart 2001 

Onderwerp 

Evaluatie Commissie onderzoek vuurwerkramp 

1. Inleiding 

De Commissie onderzoek vuurwerkramp heeft op 28 februari haar rapport gepresenteerd. Oe Commissie 
heeft in een eerder stadium aangegeven dat het zinvol zou zijn om met het oog op toekomstige 
onderzoekscommissies, lessen te leren uit de ervaringen die zijn opgedaan. Deze lessen kunnen betrekking 
hebben op de organisatie van het onderzoek, op de randvoorwaarden voor het onderzoek en op de 
omgeving van het onderzoek_ 

Deze notitie geeft een aanzet voor een onderzoeksopdracht. 

2. Doet van het onderzoek 

Doel van het onderzoek is de ervaringen van de Commissie onderzoek vuurwerkramp op een aantal 
aspecten van haar werkzaamheden te inventariseren. Dit betekent dat niet alleen onderzoek wordt gedaan 
naar Petten, maar dat ook naar opinies die voortkomen uit die feiten. De resultaten van de inventarisatie 
dienen op zodanige wijze te worden gepresenteerd dat toekomstige (onderzoeks)commissies daar nut van 
kunnen hebben. 

N.B. Doel van het onderzoek is niet dat wordt teruggeblikt op het onderzoek zelf en het geven van een 
oordeel daarover. In die zin is er dus geen sprake van een evaluatie. 

Het onderzoek richt zich op zowel de organisatie van het onderzoek als op randvoorwaarden waaronder het 
onderzoek is verricht. Alhoewel vooral de toekomstige permanente raad voor veiligheidszorg die het kabinet 
voornemens is in te stellen nut kan hebben van de ervaringen van de COV, zal het onderzoek zich daardoor 
niet uitsluitend laten leiden. Ook andere onafhankelijke commissies kunnen voordeel hebben van de 
ervaringen van de COV. 

3. Inhoud van het onderzoek 

Aspecten die in het onderzoek betrokken worden zijn: 

Aspect 
Inzet van commerciéie selectie, aansturing, verantwoordelijkheid product 

Enschede Stationsplein 117511 JD Enschede T 053 4805788 F 053 4805780 E secreteriaat@co-vuurwerkremp.nl 

Oen Haag Postbus 556 2501 CN Den Haag T 070 3765950 F 070 3458069 E secretariaat@co-vuurwerkramp.nl 
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Vervolg 

Evaluatie Commissie onderzoek vuurwerkramp 

onderzoeksbureaus 
Tijd 
Commissie 

Stat 
Andere onderzoeken 

Communicatie 

dataverzameling 
Archivering, documentatie 
Oordelen 

- 

- 

- 

- 

Pagina 

2/2 

planning en duur van het onderzoek 
samenstelling, vertegenwoordiger disciplines, tijdbeslag, 
onafhankelijkheid, bevoegdheden 
samenstelling, rechtspositie 
verhouding met strafrechterlijke onderzoeken/het OM en de politie, 
Verhouding met inspectieonderzoeken/ Rijksinspecties 
media, opdrachtgevers, getroffenen, beeldvorming, presentatie 
rapport, verspreiding rapport 
interviews, verslaglegging, 
opzet archief, inzage in archief, vertrouwelijkheid, transparantie 
schuld en verantwoordelijkheid 



Nummr er 176 

Nota 

Aan 

Min. BZK 

Van 

L  
Adviesfactie 

Kennisnemen van bijgevoegd eindrapport "Ervaringen en lessen commissie 

Onderzoek Vuurwerkramp"en, indien u accoord bent met verzending naar de TK, 

ondertekenen van de eveneens bijgevoegde aanbiedingsbrief. 

onderwerp 

Onderzoek naar de 

ervaringen en lessen 

van de COV 

Aanleiding 

De afronding van het door Ernst & Young accountants uitgevoerde onderzoek 

naar de geleerde lessen van de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp en het 
vandaag daarover uitgebrachte eindrapport_. 

Samenvattende toetkhting 

In gesprek met de heer Oosting, voorzitter van de COV, bent u tot de conclusie 

gekomen dat er door de COV waardevoile ervaringen zijn opgedaan, waarvan het 

goed zou zijn dat deze worden opgetekend en nadien kunnen worden verwerkt bij 
de voorbereiding van de onafhankelijke raad voor rampen- en 

ongevallenonderzoek. 

Dit heeft geleid tot een opdracht aan het bureau Ernst & Young accountants, die 

dit heeft uitgevoerd in het verlengde van het eveneens door haar uitgevoerde 
onderzoek naar de kwaliteit van de rijkscotïrdlnatie (waarvan het rapport 

afgelopen maandag naar de TK is gezonden). 

In het kabinetsstandpunt vuurwerkramp is melding gemaakt van dit onderzoek en 

het is tevens -als actiepunt- opgenomen in de actiepuntenlijst. Tevens is -in 

antwoord op een kamervraag- medegedeeld dat ernaar wordt gestreefd om het 
onderzoek op korte termijn af te ronden en is toegezegd het vóór het debat aan te 

bieden. Na enige afstemming over het concept (waarbij ook de heer Oosting en 
andere geinterviewden waren betrokken), treft u hierbij het eindrapport aan. 

Datum 

24 aprti Poo1 

Kenmork 

ES2001l66770 

onderoen 
DVIP/Prolect 

vuurwertvamp 

Inlichtingen 
.. .....,_._._ 
j1 0, 2,,e e ,. ._,
•1_tf.2ve . 
F1(1.2é. 
•1 D.2..e >. .  • 

Blad 
1 van 1 

Aantal bijlagen 
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Nummer 177 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

••;•j 

Aan: Min BZK 

Van: BSG,ICIZe 
Datum: 24-4-2001 

Via: SG 

Advies BSG  
Dit rapport van Emst & Young, waarbij de werkwijze 
van de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp is 
onderzocht, zou feitelijk nog voorafgaande aan 
plenaire debat'Enschede' moeten worden verzonden. 

De rapporten zijn vers van de pers (eerst 
hedenmorgen aangekomen). 

Als u nog tijd heeft, m.i. akkoord 

1 x paraaf 

1 x tekenen 

x min. tek. 





1 november 2000, verste 3.2 

ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEOE 
Deelreconstructie cluster 3 
BestrUding Initiële brand 

Versie geschiedenis 
1.1 Selectie van letterlijke transcripties van gesprekken met regionale alarmcentrale 
1.2 Toevoeging gebeurtenissen uit interview leidingegevenden 
1.3 Toevoeging gebeurtenissen uit interview TS 649 en Al 651 
1.4 Toevoeging gebeurtenissen TS 645 
1-5 - Toevoeging gebeurtenissen TS 647 
1.6 Toevoeging gebeurtenissen TS 644 
1.7 Transcripties van gesprekken met regionale alarmcentrate samengevat weergegeven. Selectiecriteria en namen/functie tabel toegevoegd. 
1.8 Gelijk aan versie 1.7, maar zonder selectiecriteria. 
1.9 Wijzigingen en aanvullingen na verificatie door OVD, TS649 en AL65 i 
2.1 Wijzigingen en aanvullingen na verificatie door TS 645, TS 647 en TS 644 
2.1.1 Versie voor het Logistiek Centrum. Inspecties 

Gelijk aan versie 2. 1, met selectiecriteria, maar zonder namen geinterviewden 
3.1 Versie voor de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp 

Gelijk aan versie 2. 1, met selectiecriteria en namen geïnterviewden 
Versienummers per gebeurtenis toegevoegd 

3.2 Versie voor de Tweede Kamer 
Gebeurtenissen aangevuld of gewijzigd naar aanleiding verificatie door centralisten, AP-2 TS645 en WP TS647, interviews directeuren en medewerker SE Fireworks en 
analyse brandverloop. 
Tabel overzicht geinterviewde personen verwijderd 
Namen verwijderd van burgers die meldingen doen aan de Regionale Alarmcentrale en centralisten van die alarmcentrale. 
Gebeurtenissen uit de reconstructie GHOR van de Inspectie voor de Gezondheidszorg toegevoegd 

Inleiding 
Deze reconstructie is gebaseerd op: 

geregistreerde mobilofoon- en telefoongesprekken van de Regionale Alarmcentrale in Hengelo (RAC) 
interviews met en processen verbaal van ter plaatse ingezet brandweerpersoneel, centralisten van de (RAC) en twee directeuren en een medewerker van SE Fireworks 

foto's en video's 
informatie van het KNMI m.b.t. de laatste twee explosies 

Deze reconstructie bevat nog geen informatie over de directe aanleiding van de brand, omdat de definitieve technische onderzoeksresubtaaten nog niet ter beschikking staan. 

Als bijlage bij deze reconstructie is een plattegrondtekening van S.E, Fireworks gevoegd met daarop aangegeven de initiele brandweerinzet 

Status 
Deze reconstructie is geverifieerd door het brandweerpersoneel en de centralisten die tijdens de interviews informatie hebben geleverd. 
Tijdens de analyse en rapportagefase van het onderzoek kan deze reconstructie aangevuld en/of gewijzigd worden. 
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ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEDE 
Deelreconstructie cluster 3 
Bestrijding initiële brand 1 november 2000, versie 3.2 

?T d;' ;; y Plasls 
andelieg-. 

15:02:14 Roomweg 110 

•,or,uiteau 
r(eettheid): 

Agterbos 3.1 13mei 

-'Oins•rtïc(jviriggebëurtent ' melicóttng., _. 
<.. 

Burger meldt: in de Rembrandtstraat of achter de Roombeekstraat o.i.d. 
staat een vuurwerkhandel in de brand. 
Op de achtergrond zijn gedurende het gehele gesprek erplosies 
kennelijk afkomstig van vuurwerk te horen. 

_ 
FrmcUo•=y 
narls(sett) 

Onbekende 
burger; 
Centralist RAC 

LCI 0019 

LCI 0019 Burger; 
Centralist RAC 

15:02:27 

15:02:57 

15.03 

3.2 

3.2 

3.1 

13mei 

13mei 

13 mei 

Tollensstraat ? 

Onbekend 

Hoofdpost en . 
post Zuid 

Onbekend 

Kwartel-straat? 

RAC 

LCI 0019 Burger; 
Centralist RAC 

I-LG Bemanning 
TS 649, TS 645 

Bevolking 

Bevolking 

Brandweer 
Enschede 

Bevolking 

Bevolking 

Regionale 
Brandweer 

3.2 

3.2 

3.1 

13mei 

13mei 

13mei 

15:03:26 

15:03:34 

15:03:57 

LCI 0019 Burger, 
Centralist RAC 

LCI 0019 Burger, 
Centralist RAC 

Burger (Tollensstraat) meldt: aan de Bamshoeve (tussen de. singel en de 

Roomweg) ontploft veel te veel vuurwerk. 
Burger, meldt: brand bij de vuurwerkopslag Roomweg hoek (...)straat. 
Alles explodeert. Vlak naast Thole ijzerwarenfabriek. 
De bezetting van beide posten zien van afstand een witte rookwolk 
gevolgd door zwarte rook en concluderen dat er waarschijnlijk snel een 
uitrukbericht zal komen en gaan richting uitrukvoortuigen. 

Burger meldt: in de Tollensstraat zit een vuurwerkhandel die staat in de 

brand 
Burger (Kwartelstraat) meldt brand in een opslag van gevaarlijke 
stoffen in een zijstraat van de Roomweg. 

"Attentie attentie, brandmelding Roomweg 
Hoofdpost, sectie Oost betreft vuurwerkfabriek, Roombeekweg. Sectie 
Oost en Hoofdpost" 
Met dit bericht wordt .de OVD, de TS647, de TS649 eis de AL451 

rgealarmeerd. 
Centraliste van de 112-centrale in Driebergen vraaglof de 
brandweeralarmcentrale genoeg informatie heeft over de ontploffing in 

Enschede. 
'Afgesproken wordt dat soortgelijke meldingen niet meer doorgegeven 
worden. 

De TS 649 rukt met 4 personen uit en de AL 651 met 1 persoon. 
Bij vertrek uit de kazerne ziet de bezetting van de TS649 rookwolken 

en hoort men knallen 
De bezetting van de hoofdpost bestaat nor►naal uit 7 personen. Twee 

personen zijn echter met de SPB uitgerukt naar een brandmelding in 

Glanerbrug. 
TS649 verzoekt de RAC post Zuid ook te alarmeren. 
De TS 649 meldt vervolgens dat ze de knal al gehoord hebben. 

LCI 0019 Centralist RAC; 
Brandweer-personeel 
Enschede 

3.2 1.3mei 15:04:58 KLPD 112 -centrale 
Driebergen 

LCI 0019 Céntralist 112-centrale 
Driebergen; 
Centralist RAC 

3.1 13 mei 15:05 Hoofdpost Brandweer 
Enschede 

Bezetting TS649 en 

AL651 
(totaal 5 personen) 

1-LG en 
1-HR 

3.1 13mei 15:05:07 Onderweg naar 
brandadres 

Brandweer 
Enschede _ 

LCI 0019 BV TS 649; 
Centralist RAC 
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ONDERZOEK VUURIVERKRAMP ENSCHEDE 
Decireconstructie cluster 3 
Bestrijding initiële brand 1 november 2000, versie 3.2 

Yet•s[e 
F 

3.1 

3.1 

, 

atum 
Ps?. + ^ 

13mei 

13mei 

ts#• • 
.-•e 

Onderweg naar 
brandadres 

RAC 

d 
7 £. s : •' 

15:06:25 

15:07:11 

•isatle-. 
Í•,„rltteld•;; 

Brandweer 
Enschede 

Regionale 
Brandweer 

,, 
- 'ii• • 

vingo èbeíïrtenisJtoeliehdn gt-: -, inctia- 
."rr'.• .. .• 1..!"', s },7'[ttiU lif•tllen, •, - 

TS 649 verzoekt de RAC sectie Lonneker eveneens te alarmeren. 
De korpsleiding wordt alleen geïnformeerd op initiatief van OVD. De 
regionale CVD wordt geïnformeerd bij inzet in regionaal verband. Het 
uitrukken van vier lankautospuiten was voor de V 0 geen aanleiding 
de korpsleiding te informeren, wel als er vier rankauwspuiten ingezet 
zouden zijn 

BV TS649; 
Centralist RAC 

Sectie Lonneker (TS 644) wordt gealarmeerd zonder vermelding van 
een brandadres. 

Centralist RAC; 
Brandweer-personeel 
sectie Lonneker 

8ron•nen 
a ,$-`' f••irt a' 

LCI 0019 

LCI 0019 

3.1 13mei 15:07:20 RAC Regionale 
Brandweer 

Post Zuid (TS645) wordt telefonisch gealarmeerd. De BV van de 
TS645 vraagt of het vuurwerkfabriek van Haarman is. De centralist zegt 
dat dat zou kunnen. In de buurt van de Grolsch. 

LCI 00.19 Centralist RAC; 
BV T5645 

< 15:07:41 

15:07:55 

15:08 

15:08 

3.2 

3.2 

3.1 

3.2 

13mei 

13mei 

13. mei 

13 mei 

Brandweer 
Enschede 

Regionale 
Brandweer 

Brandweer 
Enschede 
Brandweer 
Enschede 

Onderweg naar 
brandadres 

RAC 

Tollensstraat 
SE Fireworks 
Tollensstraat 
SE Fireworks 

OVD rukt uit. 
Hij informeert of er een voorwaarschuwing naar de ambulancedienst is 
gedaan. De centralist zegt, dat hij dat gaat doen. 
De OVD heeft deze uit voorzorg laten oproepen. 
Verzoek aan CPA om voor 'stand by' naar de Roombeekstraat te gaan 

in verband met een grote brand. 
Dit is hetzelfde bericht als het bericht ons 15:08:28 van de recortstrirctie 

IGZ 
De centralist geeft de kwalificatie 'grote brand' omdat vier 
tankaumspuiren gealarmeerd zijn. 
TS649 meldt zich ter plaatse. 

De aanvalsploeg van de TS649 forceert de kleine poort naast de grote 
poort van S.E. Fireworks. BV, AP- 1 en AP-2 van TS649 voeren globale 
verkenning uit. BV TS649 besluit tot afleggen lage druk 
Men ziet niemand op het binnenterrein. Het terrein is redelijk schoon. 
Zij constateren dat de bunker C2 brandt en dat de deuren aan beide 
zijden eruit liggen. Verder is gezien dat de overige deuren van de 
bunkers aan de noordzijde, de Mavo-boxen en de zichtbare 
containers;(EL E2. E15 en E16) dicht zijn. Het brandt aan de gevel van 
gebouw H ("showroom") en de dakrand van gebouw G 
("garagelopslaglenz") en op de MAVO-bozen. Op het terrein van Thole 

_zin enige rookpluimen zichtbaar 

OVD; 
Centralist RAC 

Centralist RAC; 
Centralist CPA 

BV T5649 
Centralist RAC 
BV TS649 
AP-1 TS 649 
AP-2 TS649 

LCI 0019 

LCI 0019 
I- Ver 

LCI 0019 

1-LG . 
I-TS649 
I-Ver. 
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1 november 2000, versie 3.2 

Yeiixi-' Dattuu F 4' L', Pllaétts, . 

ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEDE 
Deelreconstructie cluster 3 
BestrUding initiële brand 

i :Ot•gëti'Isátie- `.,• tr;:•Onvs ri4jving,gebeurteítis/,,tï►eiit tin . , ` R r tFunctlo; 
• - aar15(sen►' -- - 

Bro_n•aert •`_ 
• - _ •-, 

3.1 

3.1 

13mel 

13mel 

15:08:33 

15:09:08 

Brandweer 
Enschede 
Brandweer 
Enschede 

Onderweg naar 
_brandadres 
Tollensstraat 
SE Fireworks 

De TS644 vraagt aan de RAC het brandadres. De centralist geeft door: 
Roomweg vuurwerkfabriek van Haarman over. 
AL651 meldt zichter plaatse. 
De AL651 meldt zich nu ter plaatse: maar ►vas gelijktijdig roer de TS649 
ter plaatse. 

BV TS 644; 
Centralist RAC 
CA AL65l; 
Centralist RAC 

LCI 0019 

LCI 0019 

3.1 Onderweg naar 
brandadres 

RAC 

13mei 

13mel 

15:09:25 

15:09:53 

Brandweer 
Enschede 

Regionale 
Brandweer 

3.1 

BV TS645; 
Centralist RAC 

Centralist RAC 

3.1 13 mei 15:10 

15:10 

TollensstraatSE 
Fireworks 

TollensstraatSE 
Fireworks 

LCI 0019 

LCI 0019 

I- Ver 

I-LG 
I-TS 649 en 
AL 651 
I-LG 
I-Ver 

Brandweer 
Enschede 

Brandweer 
Enschede 

3.2 

AP- 1 TS649 
AP-2 TS649 
CA AL651 
OVD 13 mei 

De TS645 vraagt aan de RAC in welke straat zij moeten rijn. De 
centralist gaat overleggen met de porto 212 (BV TS649). 

Tot 15.12.12 wordt herhaaldelijk getracht de porto 212 (BV TS649) op 
te roepen. Om 15. 12.28 antwoordt de TS649. 
De BV van de 75649 is bezig met de globale verkenning en haart de 
AC-oproep niet, omdat de portofoon waarschijnlijk op kanaal rood (het 
conrntunicariekanaal riet de bezetting van de TS649) staat. 
De aanvalsploeg gaat met een aanvalskorf het binnenterrein op. 

De OVD is ter plaatse. Hij verkent samen met de BV van de TS649 het 
terrein van SE Fireworks. Hij besluit de brandbestrijding op dit terrein 
over te laten aan de BV van de TS649 en gaat zich zelf bezig houden 
met het inzetten van de overige tankautospuiten. Hij kiest positie op het 
terrein van,SE.Fireworks vlak bij het poortje. 
De OVD kan zitli niet herinneren of op dat norment de C4 reeds in 
brand stond. 
De TS647 meldt zich met twee man op het verzamelpunt. 
De procedure ir dat een beroepsbrand►veerman van, post Zuid uitrukt 
als chau ffeur pompbediener naar de vaste opstapplaats, Edo 
Bergsmabrug br de sectie Oost, om de bezetting van Sectie Oost mee te 
nemen naar het incident. 

De TS 644 rukt met vijf man uit. 

Burger meldt: het vuur is over de huizen heengevlogen. Op een plein 
achter de Tollensstraattrand het ook. Er is veel rook. Aanrijden via de 

Kroedhoftestraat. 

3.1 13mel 15:10:13 Edo Bergs- 
mabrug 

Brandweer 
Enschede 
(Sectieoost) 

CP TS647. 
Centralist RAC 

LCI 0019 
I-TS 647 
I-HR 

3.1 

3.1 

13mei 

13mei 

Kazerne 
Lonneker 

Onbekend 

Brandweer 
Enschede 
Bevolking 

15:11:00 

15: 11:02 

LCI 0019 BV TS644; 
Centralist RAC 

LCI 0019 Onbekende burger; 
Centralist RAC 

3.1 RAC Regionale 13mei 15:12:28 
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3.1 

Brandweer 
Brandweer 
Enschede 

13 mei 15:13 Tollensstraat 
SE Fireworks 

TS644 en de TS645. De TS649 gaat overleggen 
AP- t, AP-2 van de TS649 en de CA van de AL651 leggen drie stralen 
lage druk af. De eerste twee stralen worden recht tegenover de opening 
van C2 aan de zijde van de showroom(H) ingezet. De derde straal wordt 
aan de kopse kant van de bunkers, compartiment Cl, ingezet. Met de 
derde straal wordt de dakrand van gebouw G geblust, alsmede de 
brandjes op de Mavo boxen. 

, .•ron(nen) _J 
_, 

I-LG, 
I-TS 649 en 
AL 651 
I- Ver 

CP TS649 
AP-1 TS649 
AP-2 TS649 
CA AL651 

3:1 

3.1 

13mei 

13mei 

Onderweg naar 
brandadres, vanaf 
Edo Bergsma, 
brug 
Tollensstraat 
SE Fireworks 

15:13:15 

15:13:34 

Brandweer 
Enschede 

Brandweer 
Enschede 

BV TS647; 
Centrálist RAC 

OVD; 
Centralist RAC 

De TS647 meldt aan de RAC dat hij met drie man naar het brandadres 
gaat 

De OVD geeft opdracht dat de T5647 brand moet gaan blussen bij de 
Roomweg 56. Nadat de centralist aan de OVD doorgeeft dat er ook een 
brandmelding uit de Kroedhoftestraat is, besluit de OVD daar de TS644 
heen te sturen. 
Vermoedelijk heeft de OVD van een burgerher bericht gekregen dar er 
brand is aan de Rootrnveg 56. 

LCI 0019 

LCI 0019 
I-Ver 

3.2 13mei 15:13:49 Tollensstraat 
Thole terrein 

Machine 
fabriek Thole 

Medewerker van machinefabriek Thole meldt: Achter bij Thole zijn 
vuurwerkbunkers de lucht in gegaan. Daar is de brandweer aan het 
blussen. Er moet nog een bluswagen op het terrein van Thole aan de 
Tollensstraat komen. 
Er is al door personeel van Thole geblust, maar dat personeel durft niet 
in de buurt van de bunkers te blussen. 

LCI 0019Medewerker Thole; 
Centralist RAC 

3.1 13 mei 15:14 Brandweer 
Enschede 

WP-TS647WP van TS647 komt ter plaatse op zijn motorfiets. 
Op verzoek van CP TS649 verkent hij eer` brandje achter de huizen aan 
de overzijde van de Tollensstraat. Hij concludeert, dat het brandje geen 
kwaad kan. 

CP TS649 De CP van de TS649 stelt op verzoek van zijn BV hetwaterkanon op 
tussen gebouw H en de C2 en gaat vervolgens weer terug naar de. 
TS649, 

3.2 13 mei 15:14 Brandweer 
Enschede 

Tollensstraat 
SE Fireworks 

Tollensstraat 
SE Fireworks 

RAC 

Onderweg naar 
brandadres 

PV WP 
TS649 

I-TS 649 
PV WP 
TS649 
LCI 0019 De RAC stuurt de TS644 naar de Kroedhoftestraat. Regionale 

Brandweer 
3.1 

3.1 

13mei 

13mei 

15:14:07 

15:14:35 

Centralist RAC; 
BV TS 644 

De TS645 vraagt om een aanrijroute. De centralist roept de OVD op. Brandweer 
Enschede 

LCI 0019 BV TS 645. 
Centralist RAC 
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;; l VersieDálutn 
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3.1 13mei 

3.2 13 mei 

13 mei 3.2 

r•'.• 
• ' •. • 
15:14:56 

15:15 

15:15 

Ot•ganistátlef 
• ` (eénh'el•)  -• 
Brandweer 
Enschede 
SE Fireworks 

Brandweer 
Enschede 

;$,V i`'I'laats , 
•ltar►déling . 

Tollensstraat 
SE Fireworks 
Tóllensstraat 
SE Firèworks 
Tollensstraat, 
SE Fireworks 

Fttnctltr". 
Esfi j - t 

OVD; 
Centralist RAC 
Medeweerker SE 
Fireworks 
CP TS649 

'trron(tterï); 

 , . 
LCI 0019 

1-med 

1-TS 649 

< Onïscht(jving gebeïicteiiisi/ tbeUtfiag ' 
_." •- _  • . .. - . _ _ •  •_ . _. , • _ • 

Nadat de centralist de brandmelding van Thole doorgeeft aan de OVD 
besluit deze rdaar de TS645 heen te sturen. 
Medewerker SE Fireworks opent met een sleutel de deur van de 
showroom (gebouw H) 
AP- 1 van de TS649 zet het waterkanon in op de C2. 
Hij heeft het gevoel dat het goed gaat. De rook trekt snel op en hij kan 
door het compartiment C2 heen kijken en kan de lichtopeningen in het 
dak zien . 

3.2 

3.2 

13 mei 

13 mei 

15:16 

15:16 

Tollensstraat 
SE Fireworks 
Tollensstraat 
SE Fireworks 

Brandweer 
Enschede 
Brandweer 
Enschede 

CP TS649 
1 

Medewerker SI: 

Fireworks 
AP- 1 TS 649 

PV AP- 1 TS 
649 
I-LG 
I-TS 649 
I-Ver 

Foto's van 
Willegen 

I-med 

AP- 1 geeft per portofoon aan zijn BV door dat de brand inde C2 onder 
controle is 
Medewerker van SE Fireworks geeft AP-1 op-zijn verzoek, de sleutel 
van de bunkerdeuren en van de showroom. Medewerker dringt aan op 
het eerste compartiment (Cl), dat was voor hem het grote gevaar. 

Onmiddellijk daarop is het waterkanon verplaatst en gericht op het dak 

van dit compartiment. 
Medewerker SE Fireworks geeft deze informatie omdar in de Cl 
vuurwerk ligt en op de deuren van de Cl geen waarschuwingsbordje 

staar. De medewerker heeft aangegeven zwaar. +uurwerk, maar 
realiseerde zich later dat liet theater vuurwerk betrof dat vrij 

ongevaarlijk is. 
De Cl is niet door AP-1 van de TS649 geopend vanwege het gemelde 

grote gevaar 

De CA van de AL651 gaat met BV van TS649 in gebouw G 
(Opslagruimte) kijken of de brand mogelijk naar binnen geslagen is, 
doch er brandt aan de binnenzijde niets; alles is helder, geen rook. 
Twee brandwachten van de sectie Lonneker melden zich bij de TS644. 
De bezetting van de TS644 bestaat nu uit 7personen. 

De TS644 is op de Roomweg aangehouden door een of meerdere 
politieagenten en bewoners met het dringende verzoek een brandje 
achter deze panden te blussen. Het brandje wordt geblust met hoge 

druk. 
De TS645 krijgt opdracht om naar het terrein van Thole te gaan. 

De TS647 meldt zich ter plaatse op de hoek Tollensstraat Roomweg 

3.1 Tollensstraat 
SE Fireworks 

Roomweg 

Roomweg 50 

13 mei 

13 mei 

13 mei 

15:16 

15:16 

15:16 

Brandweer 
Enschede 

Brandweer 
Enschede 

Brandweer 
Enschede 

3.1 

3.1 

IJS 649 

1-TS644 

I-LG 

CA AL651 en BV 
TS649 

WP-1 TS644 
WP-2 TS644 
BV TS644 
AP-1 TS644 
AP-2 TS 644 

Centralist RAC; 

BV TS 645 

BV TS 647; 

3.1 

3.1 

Regionale 
Brandweer 

Brandweer 

13mei 

13mei 

15:16:12 

15:16:35 

RAC 

Tollensstraat 

LCI 0019 

LCI 0019 
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hoek Roomweg Enschede 

Brandweer 
Enschede 

Tollensstraat 15:17 13 mei 3:1 
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met drie man. De centralist verzoekt de TS647 zich in verbinding te 
stellen met de OVD. 
WP TS647 komt in de Tollensstraat de bezetting van de TS647 tegen en 
gaat met de BV van de TS647 naar de OVD op het SE Fireworksterrein. 
De ploeg van 75 647 bestaat nu in totaal uit 4 ►eensen. 

Centralist RAC 

WP TS 647 
B V TS 647 

1 TS647 
PV WP 
TS647 

3.1 15:17 De OVD vraagt het adres waarde TS644 heengestuurd is. De centralist 
geeft aan dat hij daar inmiddels de TS645 heengestuurd heeft, maar dat 
de TS647 daar reeds ter plaatse is. 

13 mei 

13 mei 

Tollensstraat 
SE Fireworks 

Hoek Roomweg 
Tollensstraat 

Brandweer 
Enschede 

Brandweer 
Enschede 

LCI 0019 OVD; 
Centralist RAC 

3.2 15:17 AP-2 TS647 AP-2 meldt zich bij de CP van TS647 en gaat achter de bezetting van 
TS647 aan de Tollensstraat in 
De ploeg van n •id7 bestaat nu in totaal uit  mensen 

1-LG 

15:17:24 

15:18 

3.2 

3.2 

13mel 

13 mei 

Roomweg 110 . Achterbos 
auto's 

Tollensstraat 
SE Fireworks 

Brandweer 
Enschede 

Medewerker Agterbos; 
Centralist RAC 
AP- 1 TS649 

Medewerker van Agterbos auto's aan'de Roomweg 110 meldt: Achter 
op de plaats staan struiken in de brand. 
AP- 1 van TS 649 opent compartiment C3, daar was géén rook en géén 
vuur. Hij zet er toch preventief het kanon en een lage druk straal enkele 
minuten op. De ïnhoud van de C3 reageert niet op water. 
AA- 1 heeft irt de Cà geen sprinkler waargenomerí. De brandweer was 
niet op de hoogte van de aanwezigheid en de werking van de 
sprinklerinstallatie 
Volgens medewerker SE Fireworks was er wel een sprinkler in de 
opslagbunkers aanwezig, doch men wist niet hoe deze we►*ie of 
bediend moest worden. Volgens eigenaar 2 heeft deze geweigerd art de 
sleutel van de bunkers te geven aan AP-2; die hierom had gevraagd. 

LCI 0019 

1-TS 649 
(-Ver 
1-med 

3.1 

3.2 

13 mei 

13 mei 

15:18 

15:18 

Tollensstraat 
SE Fireworks 
Tollensstmat 
SE Fireworks 

Brandweer 
Enschede 
Brandweer 
Enschede 

BV TS647 meldt zich bij de OVD. 

Eigenaar-1 van SE Fireworks zegt tegen AP-1 van TS647: "Ik ben de 
eigenaar en er zit vuurwerk in". Hij geeft aan dat alleen vuurwerk in de 
klasse 1.4S en 1.40 was opgeslagen en niets anders. 

I-LG 
I-TS647 

1-TS647 
[-Ver 

BV TS647 
OVD 
Eigenaar-1 
AP-1 TS647 

3.1 13mei 15:18:23 RAC Regionale 
Brandweer 

De centralist vraagt of de TS645 nog geen opstelplaats heeft. De TS645 
meldt dat zij aan de Tollensstraat bij Thole staan. Vervolgens vraagt de 
centralist of de TS645 misschien een mannetje over heeft om aan de 
Roomweg 110 te kijken. De TS645 antwoordt-dat dat nu niet kan. 
De TS645 is op dit tijdstip ter plaatse vwn de slagboom van het terrein 

LCI 0019 Centralist RAC; 
BV TS645 
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Brandweer 
Enschede 
Brandweer 
Enschede 

3.1 

3.1 

13 mei 

13 mei 

15:19 

15:19 

Tollensstraat 
SE Fireworks 
Tollensstraat 
SE Fireworks 

PV AP-1 
TS649 
1-TS649 
I-Ver 

AP-1 TS649 

BV T5649 
CA AL649 

van Thole. Het duurt enige minuten voordat de slagboom opengaat. De 

bezetting loopt het terrein van Thole op. De TS645 komt hen na. 
AP- 1 TS 649 blust met lage druk gevelbrandje gebouw H 

De CA van AL651 staat ter hoogte van de kopgevel en ziet witte rook 
en vuurwerk achter de bunkers vandaan komen. Omdat zijn lage druk 
straal te kort is om achter de bunkers te komen besluit hij na overleg 
met de BV deze straal te verlengen. De BV van TS649 haalt een slang 
op bij de TS649 
De BV van de TS647 krijgt opdracht van de OVD om naar het terrein 
van Thole te gaan. BV, WP, AP.1 en AP=2 lopen op een draf naar de 
TS647 (Roomwegrrollensctraat). Zij zien dat de vuurwerkontploffingen 
achter de bunkers heftiger worden. 

AP- 1 van TS649 verplaatst het waterkanon van C3 naar C2 

3.1 13 mei + 15:20 Tollensstraat 
SE Fireworks 

Brandweer 

Enschede 

OVD 

BV TS647 
AP- 1 TS647 
AP-2 TS647 
WP TS647 

AP-1 TS649 

1-Leid 
I.TS647 

3.2 13 mei 15:20 

1S:20 

Tollensstraat 

SE Fireworks 

Tollensstraat 
SE Fireworks 

Brandweer 
Enschede 

Brandweer 

Enschede 
3.2 13 mei 

13 mei 

Medewerker SE Fireworks bekijkt samen met AP-1 TS649 of de brand 
bij gebouw "H" mogelijk doorgeslagen is. Er is alleen enige rook . 
binnen. AP- 1 spuit water tegen de binnenwand om zeker te zijn dat er 

verder niets gebeurt. 

Eerste ambulanceverpleegkundige meldt de CPA dat een enorme 
explosie plaatsvindt en dat er grote paniek is. Zegt vervolgens zijn taken 
over te dragen. 
De OVD vraagt aan de RAC de twee andere adressen waar brand 
gemeld is. De centralist geeft vervolgens door. Roomweg 110 en 
Kroedhoftestraat. 

I-TS649 

Foto's van 
van Willegen 

1-TS 649 
PV AP- 1 
TS649 

1-med 

LCI 893 

LCI 0019 

I.LO 
I-TS 649 
1-Ver 

Medewerker SE 
Fireworks 
AP-1 TS649 

Ambulanceverpleegkun 
dige; centralist CPA 
AAD-Oost 
OVD-, 
Centralist RAC 

3.2 

3.1 

3.1 

15.20 

15:20:06 

15:21 

Tollensstraat te 

Enschede 

Tollensstraat 
SE Fireworks 

Tollensstraat SE 
Fireworks 

AAD-Oost 

Brandweer 
Enschede 

Brandweer 
Enschede 

13mei 

13 mei CA AL651 Do CA van AL 651 gaat met de verlengde lage druk straal aan de kant 
van de Mavo-boxen staan om het ontploffende vuurwerk te blussen. Het 
blijkt dat de C4 in brand staat. Door de dikke rook uit deze bunker was 
het niet mogelijk erin te kijken. 

Achter in de bunker vinden voortdurend vuurwerkexplosies plaats, als 
het erger wordt, zoekt CA dekking in een hoek bij de Mavo boxen en 

_gaat terug als het weer minder wordt. Hij,concentreert zich 
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•I . hoofdzakelijk op deze bunker. Er komen voortdurend vlammen en 
vooral veel rook uit die bunker. Desondanks heeft CA het idee dat hij 

_de zaak onder controle heeft. 

ìitincllo* i 

3.1 

3.2 

Tollensstraat 
Hoek Roomweg 

Roomweg 56 

13 mei 

13 mei 

15:21 

15:22:03 

Brandweer 
Enschede 

Brandweer 
Enschede 

De TS647 rukt uit naar het Thole terrein 

De TS644 vraagt aan de RAC de dichtstbijzijnde brandkraan aan de 
Roomweg 50. 
Op dat manent was de brand achter Roontweg 56 geblust en wil aten 

de tank van de TS bijvullen met bluswater. 

Bezetting TS647 

BV TS 644; 
Centralist RAC 

1-TS. 647 

LCI 0019 
I-Ver 

15:22:18 

15:24 

3.1 

3.2 

13 mei 

13 mei 

Tollensstraat 
SE Fireworks 

Tollensstraat 
SE Fireworks 

Brandweer 

Enschede 
Brandweer 
Enschede 

De OVD geeft opdracht aan de TS644 om naar de Roomweg 110 te 

gaan. 
De BV van de T5649 haalt bij de T5649 een ladder op en plaatst deze 
tegen de Mavo-boxen. Vanaf de ladder heeft hij zicht op de brandjes op 
het Thole terrein. 

OVD; 
BV TS 644 
BV TS649 

LCI 0019 

l-T5649 

3.1 

3.1 

13 mei 

13 met 

Roomweg 
_ 

RAC 

Brandweer 
Enschede 

Regionale 
Brandweer 

15:24 

15:24:03 

1-LG 
l-TS 644 

LCI 0019 

De TS644 vertrekt naar Roomweg 110, 

De centralist geeft asut de TS644 door dat er op de Roomweg 
brandkranen liggen bij de nummers 12, 89 en 120. De TS644 antwoordt 
dat zij op weg zijn naar de Roomweg 110. 

CP TS 644 

Centralist RAC; 
BV TS644 

3.1 13 mei 15:25:32 Tollensstraat 
Thole terrein 

Brandweer 
Enschede 

OVD; 
BV TS-51645 

OVD; 
BV TS 647 

De OVD vraagt aan de TS645 waar ze staan. De TS645 antwoordt dat 
zij aan de achterkant van Thole het terrein oprijden. 
De OVD verzoekt de TS645 om de TS647 te ondersteunen. De TS 645 

antwoordt dat zij de TS647 het terrein van Thole zien oprijden, maar 

deze TS niet nodig te hebben. 
De OVD geeft vervolgens opdracht aan de TS647 het juiste adres aan 

de Kroedhoftestraat op te vragen 

Eerste ambulanceverpleegkundige vraagt CPA of assistentie onderweg 
is. meldt dat een vuurwerkopslag de lucht ingaat en verzoekt om de 
OVDG. 

Burger meldt dat bornmen bovenop de fabriek vliegen hier aan de 

Lasondersingel 97, de oude textielfabriek van de Bamshoeve. Hij heeft 
de toegangshekken opengemaakt. 

LCI 0019 

3.2 13 mei 1.5.25 Plaats incident AAD-Oost LCI 893 Centralist CPA AAD- 
Oost; 
ambulanceverpleegkund 
ige 

3.2 13mel 15:25:42 Bevolking Lasonder-singel 
97 

LCI 0019 Burger; 
Centralist RAC 
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Brandweer 
Enschede 

a •, iT 

15:26 

lFtttn 
•vin rW8l4• 

3.1 13 mei Roomweg 110 

'' Bron(nen•, 
r 

1-LG, 
1 TS 644 

Bezetting TS644 

3.1 

3.1 

13 mei 

13mei 

Tollensstraat 
Thole terrein 

Tollensstraat 
Thole terrein 

15:26 

15:26:33 

Brandweer 

Enschede 

Brandweer 
Enschede 

WP TS645 
AP-2 T5645 

l-TS 645 

LCI 0019BV TS647; 

Centralist RAC 

3.1 

3.2 

13 mei 

13 mei 

15:27 

15:27 

Tollensstraat 
Thole terrein 

Tollensstraat 
SE Fveworks 

Brandweer 
Enschede 

Brandweer 
Enschede 

De TS 644 rijdt over het terrein van garage Agterbos tot aan een 
betonnen schutting. 
De brand ter plekke is een berenbrandje, dit is de berm van een 
voormalige spoorlijn. Deze ligt oostelijk naast SE Fireworks en tussen 
dit bedriffen de Bamshoeve. 

WP en AP-2 van TS645 blussen met een straal hoge druk diverse 

brandjes op het Thole terrein 

De TS647 vraagt aan de RAC of er al een T$ naar de Kroedhoftestraat 
is. De centralist antwoordt dat hij dat wel doorgegeven heeft, maar dat 
hij niet weet waar al die voertuigen gebleven zijn. Hij heeft het niet 

kunnen bijhouden. Besloten wordt dat de TS647 naar de 
Kroedhoftestraat gaat. 

De TS645 wordt een twintigtal meters voor de betonnen schutting, die 
een afscheiding vormt met S.E. Fireworks, gezet. 

De OVD spreekt medewerker SE Fireworks en vraagt hem naar de 
preventieve staat van de compartimenten. 
Deze man deelt mede dat alles volgens de reglementen is en eigenaar 2 
van SE Fireworks zegt dat er inde bunker vuurwerk van de klasse 1.4S 
en 1.413 ligt. 
De OVD.laal geen onderzoek in de andere ruimten van het 

bunkergebouw instellen, omdat volgens hem de brand onder controle 
is. 
De OVD geeft alle eenheden opdracht over te schakelen naar kanaal 

rood. 
Via het rot nog toe gebruikte kanaal 5 gaat al fret berichtenverkeer 
tussen de RAC en de operationele eenheden, alsmede de alarmeringen. 
Om het berichtenverl eer tor alleen de ingezette operationele eenlieden 
te beperken, besluit de OVD over te gaan naar het portofoonkanaal 
rood. 

De TS647 geeft door dat de Kroedhoftestraat en het terrein van Thole 
dezelfde adressen zijnen dat zij lage druk gaan afleggen op verzoek van 
de TS645. De centralist geeft vervolgens aan dat aan de-Lasondersingei 
bij de oude textielfabriek een dakbrand dreigt. De BV van de TS647 
antwoordt dat hij gaat overleggen met de OVD of zij erheen moeten 
_gaan. 

l-LG. 
IJS 645 

I-LG, 
PV-OVD 
1-Med 
l-Eig-2 

CP TS645 

OVD 
Medewerker 
Eigenaar-2 

3:1 13mei 15:27:22 Tollensstraat 
SE Fireworks 

Brandweer 
Enschede 

OVD; 
Alle eenheden 

LCI 0019 

3:1 13 mei 15:28 Tollensstraat 
SE Fireworks 

Brandweer 
Enschede 

CP TS 647; 
Centralist RAC 

LCI 0019 
I-Ver 
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De Kroedhoftestraar en het terrein van Thole zijn niet hetzelfde adres. 
De BV van dé TS64S heeft aan een lid van de bezetting van de 75647 
gevraagd om de waterwinning van de n645 te verzorgen. De BV en de 
IVP var: de TS645 bouwen zelfde lage druk stralen op. 

3.2 

3.2 

3.1 

13 mei 

1.3 mei 

13 mei 

15:28 

15:28 

15:28 

Tollensstraat 
Thole terrein 

Tollensstraat SE 
Fireworks 

Tollensstraat 
Thole terrein 

Brandweer 
Enschede 

Brandweer 
Enschede 

Brandweer 
Enschede 

AP-1 van TS645 stelt een ladder op t.h.v. Mavo-box 6 en kijkt over de 
betonnen schutting heen. Hij ziet rook achter container E2 vandaan 
komen 
De BV van TS645 klimt eveneens via de ladder en de betonnen 
schutting op de Mavo-boxen. Hij ziet rook tussen de containers E2 en 
E15 vandaan komen en ziet ook dat alle groene deuren van de 
compartimenten dicht zijn en op de deuren ziet hij de stickers met 1.4 
erop. 
De. bemanning van de TS645 horen een -lichte- explosie en zien vrij 
veel ontploffend vuurwerk. 
Dit duurt enkele minuten en zorgt voor diverse nieuwe brandjes op het 
terrein van Thole. 
Volgens CA van de AL 651 hebben er op het terrein van S. E. Fireworks 
vanaf ca 15:20 meerdere "lichte" ontploffingen plaatsgevonden in C4 
. Hij is telkens als het "erger" werd weggedoken in de hoek'ntssen 
Mavo-box 3 en 4. 

i-LG 
1-TS 645 

1-LG 
I-Ver 

1-LG 
I-TS 645 

AP- 1 TS 645 

BV TS 645 

Bemanning T5645 

3.1 13 mei 15:28 Roomweg 110 Brandweer 
Enschede 

AP- 1 en AP-2 TS644 AP- 1 en AP-2 van de TS 644, die zich achter het terrein van garage 
Agterbos bevindt, leggen een hoge druk slang uit over de betonnen 
schutting en door een ijzeren hek over de oude spoorbaan. 
De brand wordt in korte tijd bijna volledig geblust. 

1-LG 
I-TS 644 

Tollensstraat 
Thole terrein 
Tollensstraat 
Thole terrein 

Tollensstraat 
Thole terrein 
Tollensstraat 
Tholeterrein 

RAC 

3.1 

3.1 

3.2 

3.1 

3.2 

13 mei 

13 mei 

13 mei 

13 mei 

13 mei 

Brandweer 
Enschede 

Brandweer 
Enschede 
Brandweer 
Enschede 
Brandweer 
Enschede 
Regionale 
Brandweer 

15:28 

15:28 

15:29 

15:29 

15:29.48 

De bemanning van TS 647 wordt op het terrein van Thole ingezet om 
de waterwinning voor de TS 645 op te bouwen. 
BV-2 van TS647 arriveert en zet zijn brommer ter hoogte van de TS647 
tegendemuur 
AP- 1 en Ap-2 blussen de nieuwe brandjes op het Thole-terrein 

De BV van TS645 geeft opdracht tot het afleggen van lage druk. 

De Regionale CVD wordt opgeroepen. 
De centralist wil de regionale CVD in kernris stellen, omdat vier 

I-LG 
I-TS 647 

I-TS 647 

1-LG 
I-TS 644 

i-TS 645 

LC10019 
I-Ver ,, 

Bemanning TS 647 

BV-2 TS647 

AP-1 en AP-2 TS644 

BV TS645 

Centralist RAC 
Regionale CVD 
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3.2 13 mei 15:30 Tollensstraat 
Thole 

Brandweer 
Enschede 

3.1 13 mei 15:30 

1-TS 645 
1- ver 
PV CP 
AL651 

1 TS 647 

AP- 1 TS645 
AP-2 TS 645 
CP T5645 
WP TS645 

BV2-TS647 
AP-2 TS647 

AP-2 TS645 

Tollensstraat 
Thole terrein 

Tollensstraat 
Thole 

Brandweer 
Enschede 

Brandweer 
Enschede 

tanksuitaspuiten zijn ingezet. 
0m16.30.37 krijgt de RAC contact met de regionale CVD 
AP-2 van TS645 knipt de draden door en AP- 1 van TS645 zet vanaf 
container E 1 een hoge drukstraal in op de brand tussen de containers E 
2 en E 15 op het terrein van SE Fireworks 
Gelijktijdig worden door de BV en de WP van TS645 lage druk 

aanvalsslangen uitgelegd. 
Op verzoek van BV-2 van TS647 wordt door AP-2 van TS647 een 

ladder tegen de schutting ter hoogte van het afdak naast gebouw G van 
SE Fireworks gezet 
Als de lage druk is afgelegd, spuit AP-2 van TS645, vanaf Mavo-box 6 
in de bunker C4. Hij kan hier ineen open gat spuiten. Hij heeft een 
collega van de TS 649 gezien die vanaf de grond ook in de C4 spuit. 

De brand neemt vervolgens wat af. 
De TS647-vraagt aan de RAC of de brandmelding aan de 
Lasondersingel echt is of een vermoeden. De centralist antwoordt dat 
het dak dreigt te gaan branden . 
Tijdens dit gesprek niet de RAC begin► een angstaanjagend geroffel én 

beëindigt de CP van de TS647 het gesprek 

3.1 13 mei 15:32 I-TS 645 

3.2 I3mei 15:33:27 Tollensstraat 
Thole terrein 

Brandweer 
Enschede 

LC10019CP TS647: 
Centralist RAG 

Tollensstraat 
SE Fireworks 

Roomweg 110 

3.1 

3.1 

13 mei 

13 mei 

15:.34 

15:34 

Brandweer 
Enschede 

Brandweer 
Enschede 

De CA van de AL651 hoort een zwaar geroffel en ziet een grote lage 
steekvlam over de grond gaan, vanaf de zeecontainers (E3-E7) richting 
bunkers. Daarop heeft hij de straalpijp weggegooid en het op een lopen 
gezet. Hij is de poort uitgelopen en heeft vervolgens dekking gezocht 

achter de AL. 
AP-1 en AP-2 van TS 644 zien, vanaf de voormalige spoorbaan 2 en 
soms 3 brandweermensen boven op de Mavo-boxen staan en, richting 
bunkers spuiten. Deze brandweermensen zijn ogenschijnlijk rustig aan 
het blussen. Vervolgens zien AP-1 en AP-2 de brandweermensen ineens 
wegrennen en springen. Op datzelfde moment horen zij veel vuurwerk 
ontploffen en ziet AP-1 het ter plekke van containers E5-E7 helemaal 
zwart worden. AP-2 ziet de containers achter de brandweermannen 

exploderen. 
De bunkers zijn, vanaf de plaats waar AP-1 e►► AP-2 staan, niet ►e zien. 

1-TS 649 

IJS 6" 

CA AL651 

AP- 1 en AP-2 van 
TS644 

3.! 13 mei 15:34 Tollensstraat 
Thole terrein 

Brandweer 
Enschede 

Nadat de brand in de bunker C4 minder lijkt te worden, doet zich een 
angstaanjagend gerommel voor en beginnen dreigende 

BV TS 645 
Bemanning 

1-LG 
LTS-5 
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3.2 13 mei 

TS 645 vuurwerkexplosies. AP- 1 en AP-2 van TS645'trekken zich, op bevel 
van BV van TS645 terug. 
Iedereen zoekt vervolgens dekking achter de TS645.. 

De zeecontainer E2 bolt op en explodeert. 
Deze explosie.vindt 41 seconden voor de door het KNMI geregistreerde 
(voorlaatste) explosie plaats ( 15.•34:40). 

15:34 Tollensstraat 
SE Fireworks 

Video Poort 
Rapport 
KNMI 

3.1 

3.2 

13 mei 

13 mei 

15:34 

15:34 

Tollensstraat 
Thole terrein 
Tollensstraat 
Thole terrein 

Brandweer 
Enschede 
Brandweer 
Enschede 

De CP van de T5647 gaat achter TS647 staan. Er is veel stof en 
kruitdampen en;het geluid wordt steeds harder. 
B V-1 WP en AP- 1 van de TS 647 zoeken eveneens dekking achter de 

TS647. 

1-TS 647 

I-TS647 

CP TS 647 

BV-1 TS647 
AP- 1 TS647 
WP TS647 

Tollensstraat 
Thole terrein 

Tollensstraat 
Thole 

Roomweg 110 

3.1 

3.1 

3.1 

13 mei 

13 mei 

13 mei 

15:34 

15:34 

15:34 

Brandweer 
Enschede 
Brandweer 
Enschede 

Brandweer 
Enschede 

AP-2 van TS-647 zoekt dekking in het pand van Thole. 

BV-2 van TS.647 schuilt samen met 3 tot 4 niei-brandweerlieden voor 

een loods van Thole in de buurt van zijn bromfiets. 
WP-3 van TS644 kan over de schutting heen kijken en ziet dat de 
containers in hoog tempo één voor één bol gaan staan, losspatten en 
vervolgens komen de ontploffingen op hem af. De knallen worden 
steeds heftiger. Hij vlucht samen met de BV van de TS644 weg langs de 
garage en kijkt pas om als hij aan de Roomweg is. 

I-TS647 

I-TS647 

I-TS 644 

BV-2 TS647- 

B•V-2 TS647 

WP-3 TS644 
BV TS644 

3.1 

3,1 

3.1 

13 mei 

13 mei 

13 mei 

15:34 

_ 

15.34 

13:34 

Roomweg 110 

Tollensstraat 
SE Fireworks 

Roomweg 110 

Brandweer 
Enschede 

Brandweer 
Enschede 

Brandweer 
Enschede 

AP- 1 van TS644 laatde straalpijp vallen en kruipt via een smalle gang, 
langs de Bamshoeve, naar voren over het puin dat er ligt. Het is een en 
al knallen. 

AP- l van TS649 besluit in de richting van de Roomweg te vluchten. 

WP-2 en CP staan achter de TS644, WP-1 van de TS644 staat 

erbovenop. 

I-TS 644 

1-TS 649 

I-TS644 
I- Ver 

AP- 1 van TS 644 

AP- 1 TS649 

WP-1 TS644 
WP-2 TS644 
CP TS644 . 

3.1 13 mei 15.34 Tollensstraat 
SE Fireworks 

Roomweg 110 

Brandweer 
Etsschede 

Brandweer 
Enschede 

3.1 13 mei 15:34 

De OVD schuilt evenals de CP van de T5649 achterlonder de 
brandweervoertuigen. 

AP- 1 van de TS644. hoort en voelt in de smalle gang langs de 
Bamshoeve de voorlaatste explosie. AP-2 van TS644 wordt door deze. 

explosie omvergeblazen 

I-LG 
l-TS649 
I- Ver 

1-TS644 
1- Ver 

OVD 
CP TS649 

AP- 1 TS644 
AP-2 T5644 
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15:34:40 

15:35 

r•, p1,ga ,Orgenlsatle= 
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KNMI Tollensstraat 

SE Fireworks 

Tollensstraat Brandweer 
Enschede 
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Explosie van de Mavo-boxen 
Deze voorlaatste explosie u door liet KNMI geregistreerd. Door 
berekening is de vermelde tijd ontstaan. 
OVD geeft via portofoonkanaal rood door dat iedereen zich moet 

terugtrekkers 

•, r, , zBl'al(ne>ij 

• Rapport 
KNMI 
Video Poort 
i=LG 
1-ver 

1f•uricltQ• 

OVD 
Alle brandweer 
functionarissen 

3.1 13 mei 15:35 Tollensstraat 
Thole terrein 

Brandweer 
Enschede 

BV, CP, en AP-2 van de TS-645 vluchten richting ingang van het Thole 
terrein. Tijdens het vluchten worden (gewonde) personen meegenomen. 
Het is niet duidelijk ojhet vluchten van deze persmen voor, tijderts of 
na de laatste explosie heeft plaatsgevonden. 

B V TS645 
CP TS645 
AP-2 TS645 

l-T S645 
I-Ver 

3.1 

3.1 

3.1 

3.1 

3.1 

13 mei 

13 mei 

13 mei 

13 mei 

13 mei 

15.35 

15:35 

15:35 

15:35 

15:35 

Brandweer 
Enschede . 

Brandweer 
Enschede 
Brandweer 
Enschede 
Brandweer 
Enschede 
Brandweer 
Enschede 

Roomweg 

Tollensstraat 
SE Fireworks 
Tollensstraat 
Thole terrein 
Tollensstraat 
Thole terrein 

Roomweg 110 

AP- 1 van TS649 komt tijdens zijn vlucht een politieagente tegen en 
samen schuilen ze achtereen boom aan de Roomweg 
CA en AP-2 van TS649 halen een zwaar gewonde persoon uit de 
deuropening van de woning naast-de ingang (huisnr 50). 
WP en AP-1 van TS-645 vluchten weg van de schuilplaats bij de 
TS645. 
AP-2 van TS 647 vlucht met een aantal burgers uit het pand van Thole. 

CP, WP-1 en WP-2 van TS 644 schuilen achter een reclamebord van 
het garagebedrijf op de hoek van de Roomweg met de Schurinksweg. 

I-TS649 

1-TS649 

I-TS 645 

i-TS647 

i-TS 644 

AP- 1 TS649 

CA AL651 
AP-2 TS649 
WP TS 645 
AP- 1 TS645 
AP-2 TS647 

CP TS644 
WP-1 TS644 
WP-2 TS644 

Brandweer 
Enschede 

KNMI 

3.1 

3.2 

13 mei 

13 met 

15:35 

15:35:46 

AP-1 TS644 
AP-2 TS644 

Bamshoeve 

Tollensstraat 
SE Fireworks 

AP- 1 en AP-2 van TS644 zijn op het terrein van de.Bamshoeve en 
schuilen in een fietsenstalling. 

De bunkers en een aantal containers exploderen. 
Deze laatste fatale explosie is door het KNMI geregistreerd. Door 
berekening is de vernielde tijd onLrtaan. 

I-TS 644 

Rapport 
KNMI 
Video Poort 

3.2 13 met 15:35:47 Onbekend Bevolking Burger uit Enschede: 
'ser hoogte van richting Bleek is een enorme 
(vervolgens klinkt op de achtergrond een harde explosie) 

oh een enorme explosie uh"' 
Tetssen de berekende tijd van het KNMI (15:35.`46) en het tijdstip dat de 
explosie tijdens het gesprek te horen is. zit een aantal secondere_ 
.Vermoedelijk valt dit verschil te verklaren door de tijd die het geheid 
van de explosie nodig heeft om de afstand tussen de plaats van de 

LCI 0019 Burger: 
Centralist RAC 
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Brandweer 
Enschede 

Run' ' 1,,  • , i - j H'rori•aená• 
4v 

0 mei 15:36 Tollensstraat 
Thole terrein 

1-TS647 
1- Ver 

3.1 13 mei 15:37 Tollensstraat 
Thole terrein 

BVA TS647 
WP TS647 
AP- 1 TS647 

CP TS647 

WP TS645 Brandweer 
Enschede 

I-TS645 

explosie en de melder re overbruggen. 
BV-1, WP. CP en AP-1 van de TS 647 vluchten richting ingang van het 
Thole terrein. Tijden het vluchten worden (gewonde) personen 
meegenomen. 

WP van TS645 komt bij bewustzijn bij de gevel van Thole vlakbij de 
TS645. Vlak bij hem ziet hij AP-t van zijn TS. Met veel moeite sleept 
WP zijn collega weg tot ongeveer 50 meter van de ingang van het Thole 
terrein. Daarna bereikt CP alleen de ingang van het Thole terrein 
CA van AL651 ligt bedolven onder.het puin. Hïj weet zich te bevrijden 
en loopt richting Roomweg. 
CP van TS649 is bang voor een volgende klap en vlucht richting 
Roomweg. 
In de Tollenssrraar kort hij de OVD en de CA van deAM51 legen. 
Omdat de OVD zijn portofoon kwijt is loopt hij de straat uiten zoekt hij 
naar een telefoon om de AC nader bericht te geven. 

De BV van de TS645 vraagt aan de RAC met spoed alle ambulances 
voor meer dan 10 h 20 zwaar gewonden. 

3.1 

3.1 

13 mei 

13 mei 

15:37 

15:37 

Tonensstmat 

Tollensstraat 

CA AL651 

CP TS649 

l-TS 649 

1-TS 6 

Brandweer 
Enschede 
Brandweer 
Enschede 

Brandweer 
Enschede 
Brandweer 
Enschedë 

3.1 

3.1 

13 mei 

13mel 

15:37 

15:38:08 

Tollensstraat 
Roomweg 
Tollensstraat bij 
Thole terrein 

OVD 
CP-TS 649 

1-LG 
1-TS 649 

LCI 0019BV TS645 
Centralist RAC 

15:38:36 

15:42 

3.1 

3.1 

13mei 

13 mei 

-Regionale 
Brandweer 

` Brandweer 
Enschede 

De RAC verzoekt de CPA om meerdere ambulances i.v.m. 10 b 20 
zwaar gewonden. De CPA vraagt of het nog veilig is in de Tollensstraat. 
De RAC gaat dat navragen. 

OVD krijgt portofoon van de CP van TS649. 

RAC 

_ 

Roomweg 

Centralist RAC; 
Centralist CPA 

OVD 
CP TS649 

LCl 0019 

l-LD 
1-TS649 

3.1 13mel 15:42:18 Roomweg Brandweer 
Enschede 

De OVD geeft nader bericht: grote ontploffing, meerdere gewonden en 
hele huizen blokken platen branden en vraagt om: twee pelotons, en 
alle overige ambulances uit de regio en een extra OVD. OVD verzoekt 
tevens de dienstleiding en de burgemeester te informeren. 

LCI.0019 OVD: 
Céntralist RAC 
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S. E. Fireworks, Tollensstraat te Enschede 
Inzet brandweer op 13 mei 2000 
tussen 15.10 en 15.36 uur 
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Agterbos 

TS 644 Od© 

r' 651 

TS 649 

Thole 
TS 647 
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Nummer 179 

Aan Betrokkenen Enschede 

Van 40, 2 e • 
Datum 517 
Betreft: Tterug melding Ministerieel BeleidsTeam d.d. 5/7 

De agenda van het MBT was gelijk aan die van het IBT van 4/71 
De inbreng van de diverse ministers was praktisch overeenkomstig het ambtelijk vooroverleg. 

De highlights: 

1. voortgangsbericht Ile Kamer 
Afgesproken is het voortgangsbericht van volgende week vooral procedureel te laten zijn. 

2. verslag 
geen opmerkingen 

3. nazorg/tussenevaluatie 
op 17/7 komt de rapportage van het gezondsheidsonderzoek naar buiten. Het betreft de 
generieke conclusies die worden getrokken uit de onderzoeken van 4000 aangemelde mensen. 
Er melden zich nog steeds mensen voor dat onderzoek. 

BZK werkt aan een inhoudelijke tussenevaluatie mede op basis van de door de departementen 
aangeleverde stukken. Deze tussenevaluatie moet/kan vervolgens leiden tot aanpassing van 

het handboek crisis beheersing. De departementen worden daar bij betrokken (via T0:2.e 

4. onderzoeken 
• Er geen commentaar op het onderzoeksplan van de Cie Oosting 

• Inspectieonderzoek. 
De minister van Justitie vindt dat primair op regionaal niveau de problemen omtrent 
informatievoorziening door het OM, moeten worden opgelost. Zijn terugmelding is dat er nog 
geen formele verzoeken zijn binnengekomen bij het OM om de in beslag genomen dossiers 
aan de inspecties ter beschikking te stellen. Indien dat alsnog gebeurt dan verwacht hij geen 
problemen. Ook getuigen die inmiddels door justitie zijn verhoord kunnen nu zo nodig door 

inspecties worden benaderd. 
Minister de Vries vraagt of de datum van 24/7 gehaald wordt. Vooral bij De inspectie voor de 
Brandweer en de Inspectie Volksgezondheid lopen achter op het schema. Hoewel er 
aangedrongen wordt op een tijdige afronding van het onderzoek merkt hij op dat ook 
ambtenaren op vakantie mogen en rust moeten hebben. In het ergste geval moet de Kamer 

worden bericht dat het onderzoek enige tijd is vertraagd. 
Conclusie: het lijkt allemaal te lukken conform planning 24/7 

5 financiën 
Kosten korte termijn 
Het aangepaste overzicht wordt door Financiën uitgereikt. Er wordt een reservering van 150 
min voorgesteld. Indien Enschede moeilijkheden heeft met betalen dan zal dat in overleg met 
Fin worden opgelost. Op de lijst staan betekent nog geen besluit over de dekking. Dat gebeurt 

pas in bij de augustusbrief. 

1 



Door De Vries en V. Boxtel wordt aangedrongen op duidelijkheid en mogelijkheden voor 

Enschede om het proces niet te laten vertragen. 
Pronk meldt dat hij de middelen zelf niet op de begroting heeft. 

Kosten wederopbouw 
De burgemeester van Enschede heeft vanmorgen nog eens aangedrongen op een soepele en 
constructieve opstelling van het Rijk. Laat het rijk niet om de individuele posten van 10 tallen 
miljoenen guldens kruidenieren was zo'n beetje de boodschap. 
De Vries wenst een stappenplan waarin de fasen en besluitvormingsmomenten helder in beeld 
komen die met de wederopbouw te maken hebben. (BZK en VRONf• 0.2.e'  ) 
Ik heb de opvatting van de Staatssecretaris meegedeeld dat hij helderheid wenst over de 
normale wederopbouwkosten enerzijds en de door Enschede gewenste extra's. Ook de Vries 
zit op die lijn. Inzicht moet komen in de reguliere exploitatieopzet en bijdragen van derden 
marktpartijen Europa e.d. 
Ook moet duidelijk worden wat er nu precies voor de korte termijn nodig is om voort te 
kunnen. Het proces mag niet stokken. 
Pronk meldt dat hij nog op bericht van Enschede wacht omtrent het asbest onderzoek en de 
wijze van sloop en afvoer. Dit vanwege de hoge kosten en de tegengestelde berichten van 
deskundigen. 
Afgesproken wordt dat voor de volgende MBT (week 21/8) er een stappenplan ligt en zo 
mogelijk een inzicht in de wederopbouwkosten een en ander in goede samenwerking met 
Enschede. 
Van Boxtel meldt dat toch tenminste enkele honderden min beschikbaar moeten komen. 
Europese middelen blijken sigaar uit eigen doos die door de formele opstelling van de 
commissie niet eens uitgepakt kan worden vanwege de regeltjes die aan de diverse fondsen 
zijn gekoppeld. Er is nog overleg gaande. 

Instelling commissiewederopbouw: 
Van Boxtel meldt dat dit geen commissie moet worden met een eigen mandaat of 
onderhandelingstaak; Slechts de overheden zijn de onderhandelende partners. 

6 juridische zaken 
Afgesproken wordt conform het advies van de landsadvocaat te handelen m.b.t. de 
schadeclaims en getuigenverhoor. V.w.b. dit laatste : niet verzetten tegen verhoor maar aan de 
rechter vragen het moment waarop af te stemmen op (de uitkomsten van) de diverse 
onderzoeken die er lopen. 

WOB: geen opmerkingen 
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A Nummer 180 

Aan Minister en Staatssecretaris 
Van 10.2.e - . < (coordinator schade en wederopbouw Enschede) 

Betreft: MBT 517 afwikkeling schade en wederopbouwclaim 500 min Enschede 
Datum 4172000 

Schadeafwikkeling 
In het Interdepartementale BeleidsTeam van hedenmorgen is het overzicht van de schade die 

tot op heden is geleden aan de orde geweest. (nota inzake de MBT). 
Enschede verwacht vrijdag een concreet bericht over de bijdrage van het rijk in de kosten van 
niet-individuele schade afwikkeling. Voor de voortgang van het sloop- en ontruimingsproces 
en normalisering van het rampgebied moet Enschede zekerheden krijgen. Doel van Enschede 
is het kunnen afbreken van de schutting om het terrein als overgangsmoment naar 
wederopbouw. 
Het gaat hier deels over activiteiten/kostenposten (bijvoorbeeld sloop en asbest verwijdering) 
waarover nog nader met Enschede overlegd moet worden maar waar het rijk toch een positief 
signaal over af zou kunnen geven. 

Onduidelijk is echter of en in hoeverre de Minister van Financiën nu reeds concrete bedragen 
ter dekking van die posten ter beschikking wil stellen aan Enschede. Mocht dat uitblijven dan 
mag worden verwacht dat Enschede naar buiten brengt dat het Rijk de voortgang ernstig 
vertraagt. De Tweede Kamer heeft zich al bezorgd getoond over de snelheidltraagheid van dit 

proces. 

Ook de departementen hebben behoefte aan helderheid over de exogene dekking van hun 
kosten. Dat geldt zeer specifiek voor VROM voor de meetwagen, voor schade herstel aan het 

rijksmuseum en voor de reeds toegezegde huurcompensatie. 

Wellicht dat het Rijk (dus Financiën) thans wel bij voorschot reeds een aantal betalingen aan 

Enschede kan verrichten???. 

Wederopbouw 
Afgelopen week is in een zeer moeizaam proces een onderbouwing door Enschede 
aangeleverd. De echte cijfers hebben wij pas dinsdagmiddag 417 gekregen. De claim voor de 

fysieke pijler ligt op 390 min. 
Inmiddels wordt de claim beoordeelt door een tweetal externe adviseurs van VROM. Daarbij 
gaat het nog steeds om de grote lijn. Conclusie kan wet worden getrokken dat er een aantal 
dubbeltellingen in zit en dat het de vraag is in hoeverre het Rijk bereid is de gevraagde (extra) 
kwaliteit te honoreren. 
Vraagpunten zijn o.m. de versnelde verplaatsing van Grolsch (ook vanwege de ammoniak 
opslag), een extra tunnel ten behoeve van het OV, ondergrondsparkeren in het gebied, de 
financiering  van aankoop en woningverbetering van 600 buiten het rampgebied (de schutting) 
gelegen (ernstig) beschadigde woningen van partikulieren, de realisatie van cultuureelcentrum 

e.d. 
Kortom er is zoveel onduidelijkheid dat nadere uitwerking noodzakelijk is. Uiteindelijk zal 
het kabinet moeten besluiten in hoeverre het Rijk Enschede (extra) tegemoet wil komen. Een 
en ander hangt waarschijnlijk mede af van de vraag of 'het bedrag uit de "meevallers" wordt 
gefinancierd of binnen de begrotingen moet worden gevonden. 

1 



Ook op dit punt verwacht Enschede echter een reactie van het Rijk. 
De minister van Financiën zal waarschijnlijk aankoersen op nadere gedachtenwisseling in 
augustus. Enschede en mogelijk ook de Tweede Kamer verwacht meer. 
Met BZK is ambtelijk besproken dat op dit moment wellicht met een procesafspraak voor de 
komende maand alsmede-de bekendmaking dat enige honderden miljoenen nodig zijn voor de 

wederopbouw kan worden volstaan. 
Daarnaast kan als argumenten worden gehanteerd dat er onvoldoende inzicht bestaat in de 
financiering door marktpartijen en ook bewoners nog moeten worden betrokken bij de 

gedachtenvonning. 

Uitgangspunt blijft dat in oktober het huidige GSBIISV convenant kan worden herzien in de 

vorm van een aanvullend convenant met Enschede. 

2 



Nummer 181 

Terugkoppeling minister van MR d.d. 30 juni 

Opgesteld door.,10.2.e , 4n 

Vuurwerk: MR accoord met aanpak als voorgesteld. VROM heeft regie in handen. Voor het einde van het jaar 
een voorstel voor een AMvB in het kabinet. Concept van de AMvB mag niet eerder met andere departementen 
worden bsproken dan dat de minister het heeft beoordeeld en accoord bevonden. Over een brief aan de TK voor 
het zomerreces is niet gesproken,, althans de minister deed er geen mededelingen over. Wordt via BSG nagegaan 
of dat inderdaad betekent dat dit niet hoeft. Notulen zijn in dit verband ook van belang. 
Over niveau vergunning-verlening geen discussie, dus provincie als bevoegd gezag accoord. Wel discussie over 
positie productwetgeving. Oplossing is. dat wat in de AMvB aan prodcuteisen komt te staan later eventueel naar 
die productwetgeveing moet kunnen. Die ruimte moet de AMvB wel bieden. 
N.a.v. wens minister om eerst het concpet zelf te zien discussie over de vraag of e.e.a. ook betekent at de 
techniiche eisen niet interdepartementaal tot stand mogen komen. Betrokkenheid Defensie en BZK is bijv. 
nauwelijks weg te denken i.V.m. kennis over explosieven resp. brandoverslag, om niet te spreken over TNO en 
RIVM. Minister van mening dat wij de kennis in huis moesten hebben en anders maar moesten inhuren. Andere 
departementen zouden hun belangen slechts willen veilig stellen. Het juridische aspect is voor minister minder 
relevant dan de techniek (lees afstanden e.d.: strenger is hier het verzamelwoord). Zowel door mij als dgM 
duidelijk gemaakt dat die technische kennis niet alleen bij DGM aanwezig is en ook onmogelijk in zijn totaal kan 
zijn.. 

Registratieverplichting/informatieuitwisseling: registratieverplichting wordt door BZK getrokken. Eerst 
onderzoek naar wat er is en hoe het functioneert. Wat betreft de informatie-uitwisseling wil de minister een 
(creatief') voorstel van dgM hoe we hiermee met een eigen voorstel voor een wettelijke regeling kunnen komen, 
waarbij zou moeten worden samengewerkt met een hiervoor relevant ministerie. BZK en VWS zijn in dit 
verband genoemd. Omdat het hier niet specifiek over veiligheidsbeleid gaat, zal dit voorstel elders in het VROM-
apparaat moeten worden getrokken. 
Minister denkt met zo'n voorstel te bereiken dat de registratieplicht boven de kim kan blijven. Iedereen in het 
kabinet was het er ook mee eens dat het bij de burger schort aan informatie over zijn omgeving als het gaat om 
risico's. Dus dat verschaft de legitimatie voor zijn initiatief. 

Tenslotte meldde de. minister dat ie alle categorieën bednjven met de stofkam door wil lichten op de aanpak. 
Over de resultaten wil ie in het kabinet praten, van tijd tot tijd zou er sprake moeten zijn van een evaluatie van 
bestaand EV-beleid die in de MR aan de orde zou moeten komen. 
Internationale vergelijking van de strengheid van de regels is in dit verband van belang. Minister wilde daarbij 
Vlaanderen. Westfalen en Zwitserland, als voorbeeld van een niet EU-lid, betrekken. 
Als eerste voorbeeld van een categorie bedrijf werd met ammoiniak werkende bedrijven genoemd. Omdat die 
hevaarlijk zijn 


