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Valkenswaard
21 juli 2010
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Inleiding
Op woensdag 21 juli 2010 breekt een grote brand uit bij Timco Plastics aan de Vest 60 te
Valkenswaard. Deze brand breidt zich uit naar de naastgelegen gebouwen van Fixet
Valkenswaard B.V. (bouwmarkt) en Kobefab International B.V. (gordijnstoffen).
Er ontstaat een stevige rookpluim die zelfs ver buiten Valkenswaard zichtbaar is.
Deze rookontwikkeling is aanleiding om de sirene in het gebied te activeren en huizen in
de directe omgeving te ontruimen. Bij het besluit om de sirene af te laten gaan, hoort
opschalingsniveau GRIP 3 en het inschakelen van Omroep Brabant als rampenzender.
In de namiddag zorgt de brandhaard bij Kobefab B.V. voor extra rookontwikkeling.
Door draaiing van de wind wordt besloten om zorgcentrum Taxandria en de
seniorenwoningen aan de Vlasgaard te ontruimen en de evacuees op te vangen in
zorgcentrum Kempenhof.
De opvang van de getroffen bewoners in de aanliggende wijk vindt in eerste instantie
plaats in sporthal de Belleman. In de loop van de avond wordt besloten om deze
bewoners, die niet naar hun huis terug kunnen, onder te brengen in Hotel de Valk in
Valkenswaard en Motel van der Valk in Eindhoven.
Op zowel 21 juli als in de dagen daarna, is publieksvoorlichting een belangrijk proces.
Eventuele gevaren voor de volksgezondheid worden vanuit proces Voorlichting en later de
gemeente Valkenswaard actief gecommuniceerd. Als input voor deze
voorlichtingsactiviteiten geldt advisering van het kennis- en onderzoeksinstituut het RIVM.
m.b.t. gevaarlijke stoffen (rook) gerelateerd aan volksgezondheid.
In voorliggend document staat een monodisciplinaire incidentevaluatie van de
gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie, met als doel:
(gedeeltelijke) reconstructie van de inzet,
een analyse c.q. reflectie van de uitgevoerde acties;
lering te trekken uit de geformuleerde verbeterpunten.
Deze evaluatie is gemaakt in opdracht van de gemeentesecretaris van de gemeente
Valkenswaard en uitgevoerd door de coördinator rampenbestrijding van de gemeente
Valkenswaard.
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1.

Onderzoeksmethodiek

Voor de totstandkoming van de evaluatie is gebruik gemaakt van zowel schriftelijke
bronnen als interviews. De schriftelijke bronnen zijn:
Gemeenschappelijke meldkamer:
PDF-bestanden van het GMS incidentrapport
Veiligheidsbureau:
Evaluatie GRIP 3, Brand industrieterrein de Vest, 21juli 2010
Operationeel Team (OT):
Notulen vergadering 1 tot en met 13
Verslag staffunctionaris Voorlichting
Gemeentelijk Beleidsteam:
Notulen beleidsteam
Cedric (landelijk CrisisManagementSysteem):
Vastgelegde gegevens m.b.t. incident “22-VRZOB brand Timco, 21-07-2010
Overig:
Inzet- en evaluatieformulieren voor grote brand De Vest op woensdag 21 juli
2010.
Verzamelde documenten voorlichting, zoals persberichten en bewonersbrieven.
Verslagen van de hoofden actiecentrum.
Verslagen van ontruiming van Taxandria door personen van het crisisteam van
Valkenhof.
Logboek gemeentelijk actiecentrum
Foto’s van borden uit het GBT met betrekking tot de besluitvorming
Memo van K. Adams m.b.t. overleg waterschap de Dommel
Verslag van K. Adams in kader van proces Milieu
R.I.V.M., Briefrapport 609022063/2010, G.M. de Groot, Metingen brand
industrieterrein de Vest in Valkenswaard, MOD-inzet 21-juli 2010.
Verslagen proces nazorg
Inspectierapport sprinklerbeveiliging
Memo met betrekking tot onderzoeksvragen en uitgangspunten Oranjewoud
Staat met “ontruimde woningen brand Valkenswaard 21 juli 2010
Noodbevel evacuatie
Noodverordening evacuatie
Namenlijst evacuees Hotel Eindhoven
Evaluatie voorlichting, Hoofd Actiecentrum Voorlichting
Memo veiligheidsregio, bijdrage bijstandskosten brand Strabrechtse Heide
Verslag hoofd actiecentrum CRIB, opvang in de Belleman
Bijlage 1: namen medewerkers KCC
Brieven veiligheidsregio m.b.t. mandatering Waarschuwings- en
Alarmeringssysteem WAS
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Naast schriftelijke informatie is ook mondelinge informatie over het incident verzameld.
Via vraaggesprekken is informatie voor de evaluatie in beeld gebracht. Met de volgende
personen zijn de vraaggesprekken aangegaan.
Gemeentelijk beleidsteam:
Ambtenaar rampenbestrijding
Plotter (ambtenaar openbare orde en veiligheid)
Gemeentelijk Actiecentrum (GAC):
Hoofd Gemeentelijk Actiecentrum
Overig:
Hoofd actiecentrum en diverse medewerkers opvang en verzorging
Hoofd actiecentrum CRIB
Medewerker milieu
Medewerker toegankelijk begaanbaar maken
Medewerker CRAS
Medewerker verslaglegging
Medewerkers nazorg

Sommige processen hebben een langere doorlooptijd als het incident zelf.
Ten aanzien van het maken van een evaluatie geldt dat er een moment dient te komen
dat aanvullende informatie niet meer meegenomen wordt in de evaluatie.
Als eindmoment voor aanvullende informatie is gekozen voor 1 maart 2011 omdat er
geen belangrijke informatie en of veranderingen in de situatie worden verwacht.
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2.

Algemeen

2.1.

Datum en locatie

Op 21 juli 2010 in de ochtend vindt een grote brand plaats op het industrieterrein De
Vest in Valkenswaard. De brand ontstaat bij Timco Plastics B.V. aan de Vest 60 te
Valkenswaard.
2.2.

Omschrijving van het incident

Op 21 juli 2010 komt op de meldkamer brandweer een melding binnen van afvalbrand bij
een industrieel object aan de Vest 60 te Valkenswaard.
De meldkamer alarmeert het brandweerkorps Valkenswaard. Vrij snel wordt duidelijk dat
de uitgerukte brandweereenheid geen afvalbrand aantreft maar een brand in een
industrieel pand.
De bevelvoerder van het blusvoertuig schat de situatie zo in dat hij deze brand niet
alleen aan kan. Hij schaalt op en vraagt hulp van meerdere blusvoertuigen.
Al snel wordt duidelijk dat voor alle operationele diensten (inclusief de gemeente) een
multidisciplinaire aanpak van het incident noodzakelijk is. Er wordt opgeschaald in de
GRIPstructuur.
Binnen de rampenbestrijdingorganisatie wordt gewerkt met opschalingniveaus de
zogenaamde GRIPprocedure (Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdingsprocedure).
Kortweg houdt dit in dat de operationele diensten, inclusief de gemeente, de activiteiten
met betrekking tot een incident of ramp gaan afstemmen en gezamenlijk het incident
bestrijden.

2.2.1. Situatiebeschrijving

Taxandria

Kobefab International b.v.

Zeelberg 12, 14, 14a, 16,18, 20, 22

Fixet Valkenswaard b.v.
Timco Plastics b.v.
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Adressen betrokken panden:
Timco Plastics B.V., de Vest 60.
Fixet Valkenswaard B.V., de Vest 58
Kobefab International B.V., de Vest 62
Aan de achterzijde grenst het perceel van Timco Plastics B.V. aan de panden (zijnde
woningen) Zeelberg 22, 20, 18, 16, 14, 14 a en 12.

2.2.2. Duur van de inzet
Voor de brandweer heeft de inzet van 21 juli 2010, 9.19 uur tot en met 23 juli 2010,
16.03 uur geduurd.
Voor de gemeentelijke processen is de inzetduur divers geweest:
PROCES / TEAM

VAN

Gemeentelijk BeleidsTeam (GBT)
Gemeentelijk ActieCentrum (GAC)
Opvang en verzorging
Centraal Registratie en Informatie Bureau (CRIB)
Ontruimen / Evacueren
Voorlichting
Toegankelijk Begaanbaar Maken (TGBM)
Milieu

21-7-2010
21-7-2010
21-7-2010
21-7-2010
21-7-2010
21-7-2010
21-7-2010
21-7-2010

Nazorg

21-7-2010

TOT
21-7-2010
22-7-2010
22-7-2010
21-7-2010
22-7-2010
Medio augustus
22-7-2010
Medio
december
Medio
december

2.2.3. Bijzondere risico’s voor de burgers
Bij een brand ontstaat altijd rook. In hoeverre deze rook bij inademing gedurende een
bepaalde periode schadelijk of lethaal is, is op voorhand moeilijk in te schatten.
De brandweer doet daarom metingen om vast te stellen of de concentraties in de
rookpluim en de omgeving boven bepaalde wettelijk vastgestelde normen uitkomen.
In het begin van de brand is niet bekend wat voor soorten plastics er bij Timco Plastics
B.V. opgeslagen lagen. Het was daardoor voor de operationele Adviseur Gevaarlijke
Stoffen (AGS) lastig om een inschatting te maken van de stoffen die mogelijk vrij zouden
komen. De aanwezigheid van chlorides, dioxines en PAC’s kon niet worden uitgesloten.
Omdat de brandweer niet in staat is om dergelijke stoffen te meten, wordt de Milieu
Ongevallen Dienst (MOD) van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
ingeschakeld
Op basis van deze gegevens wordt gecommuniceerd: “er zijn geen verontrustende
meetresultaten”.
Omstreeks 10.45 uur is het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) op
verzoek van de brandweer ingeschakeld om uitgebreidere metingen te doen. Het RIVM
schrijft in haar samenvatting het volgende:
Bij de brand op 21 juli op het industrieterrein De Vest in Valkenswaard, zijn dichtbij de
brand (sterk) verhoogde concentraties schadelijke stoffen in de lucht-, gewas- en
grasmonsters gemeten. Het gaat om (fijn) stof, vluchtige organische stoffen (VOS),
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK), dioxinen en bepaalde elementen
(waaronder chloor en broom).
Met name de hoge concentraties (fijn) stof in de rook vlakbij de brand, kunnen leiden tot
tijdelijke ademhalingsklachten. Bij een kortdurende blootstelling van enkele uren aan de
gemeten concentraties VOS, PAK, dioxinen en zware metalen, treden er geen blijvende
gezondheidseffecten op of is de kans hierop zeer klein (beneden het Maximaal
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Toelaatbaar Risico, MTR). Omdat de woningen en bedrijven in de naaste omgeving van
de brand zijn ontruimd, zijn burgers niet langdurig aan deze verhoogde concentraties
schadelijke stoffen in lucht blootgesteld.
In de gewas- en grasmonsters die uit enkele tuinen dichtbij de brand zijn genomen, zijn
verhoogde tot sterk verhoogde concentraties PAK en dioxinen gemeten. De concentraties
dioxinen liggen boven de actiedrempel voor dioxinen in groenten en fruit. Consumptie
van groenten en fruit uit eigen tuin zou mogelijk kunnen leiden tot overschrijding van de
Aanvaardbare Dagelijkse Inname (ADI) van dioxinen, en wordt daarom afgeraden.
Omdat deze norm is bedoeld voor levenslange blootstelling, zijn de risico’s van een
beperkte eenmalige overschrijding, zoals bij een brand, zeer klein. Consumptie van
groenten en fruit uit eigen tuin geeft naar verwachting géén overschrijding van de
maximale dagelijkse inname voor PAK.
In de grasmonsters, die uit enkele weilanden op wat grotere afstand van de brand zijn
genomen, zijn eveneens verhoogde concentraties dioxinen gemeten. Deze concentraties
liggen echter beneden de diervoedernorm. Er zijn geen verhoogde concentraties PAK in
de grasmonsters uit de weilanden gemeten.
2.2.4. Materiële schade
De schade die aan de 3 industriële panden is ontstaan gaat volgens diverse dagbladen en
internetsites het bedrag van € 20.000.000,= te boven.
2.2.5. Maatschappelijke onrust
Tijdens de brand ontstond een dikke zwarte rookpluim die in de verre omgeving te zien
was.
In het kader van het voorkomen van maatschappelijke onrust heeft burgemeester
Ederveen via Omroep Brabant Radio en Omroep Brabant TV interviews met een
boodschap gegeven.
De kern van de gegeven adviezen was:
houd in de omgeving van de brand ramen en deuren gesloten;
blijf weg bij de brand en hinder de hulp diensten niet;
houd de gemeentelijke website en crisis.nl in de gaten.
2.2.6. Maatschappelijke druk
De brand krijgt ook vanuit de media bijzondere aandacht. Door doorlopende
risicocommunicatie en publieksvoorlichting wordt het publiek en de media op de hoogte
gehouden.
Via een radioboodschap en een tv-interview maakt de burgemeester de algehele situatie
met betrekking tot de brand duidelijk.
Vanuit de bevolking komen op diverse wijzen vragen binnen: telefonisch, via de e-mail
en persoonlijke vragen aan de publiekbalie.
Ook heeft dit incident landelijke aandacht getrokken. Zo heeft de Onderzoeksraad voor
de Veiligheid over deze brand contact opgenomen en vragen gesteld. Er wordt afgezien
van een verder onderzoek.
2.3.

Belangrijke meldingen en tijdstippen

Tijdstip melding van de brand

21-7-2010

09.19 uur

Tijdstip
Tijdstip
Tijdstip
Tijdstip
Tijdstip
Tijdstip

21-7-2010
21-7-2010
21-7-2010
21-7-2010
21-7-2010

09.43
09.49
10.38
15.28
22.30

GRIP
GRIP
GRIP
GRIP
GRIP
GRIP

0
1
2
3
2
1

uur
uur
uur
uur
uur
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2.3.1. Besluiten (loco) Burgemeester
21-7-2010 ± 10.30
uur
21-7-2010 ± 11.01
uur
21-7-2010 ± 11.09
uur

-

21-7-2010 ± 11.25
uur

-

21-7-2010
uur
21-7-2010
uur
21-7-2010
uur
21-7-2010
uur
21-7-2010
uur

± 11.30

-

± 11.48

-

± 11.53

-

± 12.06

-

± 12.55

21-7-2010 ± 13.00
uur

-

21-7-2010 ± 14.00
uur
21-7-2010 ± 15.07
uur

-

21-7-2010 ± 15.28
uur

-

-

-

Omroep Brabant uitroepen als rampenzender en in te
schakelen
GRIP3 af te kondigen
Handhaven GRIP3
Officier van Justitie sluit pas aan bij het beleidsteam als
dat noodzakelijk is. Er is telefonisch contact geweest
met de voorzitter van het Regionaal Beleidsteam (RBT)
en de burgemeester van Heeze-Leende over verdere
opschaling.
Burgemeester besluit, na het GBT gehoord te hebben,
het voorzitterschap Gemeentelijk Beleidsteam over te
dragen aan loco-burgemeester E. Buiter, zodra de
situatie dat toelaat
GRIP3 handhaven
Burgemeester besluit CdK (Commissaris der Koningin)
te informeren
Brongebied ontruimen
GRIP3 handhaven
Persverklaring door communicatie laten voorbereiden
Voorbereidingen persbijeenkomst
Voorwaarschuwing België niet noodzakelijk in verband
met windrichting (weer)
Handhaven GRIP 3
Beleggen persbijeenkomst om 13:30
Burgemeester wordt in GBT vervangen door Locoburgemeester.
Burgemeester bezoekt opvangcentrum De Belleman na
persbijeenkomst
Pers buiten Belleman houden
Op verzoek van het OT wordt zowel een noodbevel als
noodverordening voorbereid.
Kermis door te laten gaan.
Beëindigen van de rampenzender Omroep Brabant
Het besluit of en wanneer de mensen terug kunnen naar
hun woning wordt neergelegd bij de Leider COPI
Afschalen naar GRIP 2
Besluit communiceren: vooralsnog geen gevaarlijke
stoffen, terug naar woning zodra gebied veilig is en bij
schade moeten mensen dit via hun eigen verzekeraar
melden.
Verantwoordelijkheid voor de grootte van het
brongebied ligt bij COPI; COPI moet gemeente
informeren over grootte gebied.
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2.3.2. Besluiten en uitgezette acties Operationeel Team (OT)
GB = Genomen besluit
UA = Uitgezette acties
21-7-2010
15 uur
Verslag 2
21-7-2010 12.15 uur
Verslag 3

21-7-2010 14.30 uur
Verslag 5

GB
GB

GB

UA
UA
21-7-2010 15.30 uur
Verslag 6

GB

21-7-2010 16.19 uur
Verslag 7

GB

21-7-2010 17.15 uur
Verslag 8

GB

21-7-2010 18.30 uur
Verslag 9
21-7-2010 19.30 uur
Verslag 10

GB

21-7-2010 21.00 uur
Verslag 11

GB

21-7-2010 22.30 uur
Verslag 12

GB

GB

Inventarisatie voor mogelijke evacuatie noordzijde
brongebied
OL belt burgemeester Heeze-Leende. Geen gevaar,
alleen roetneerslag. Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke
Stoffen (GAGS) gaat kijken wat dit betekent voor de
volksgezondheid
Gemeente opdracht geven om openbare gebieden
(kwetsbare gebieden zoals kinderspeelplaatsen, scholen
e.d.) op te ruimen
Burgemeester: rampenzender stoppen en info via
geëigende kanalen?
Salvage kijkt of woningen bewoonbaar zijn, zolang moet
opvanglocatie open blijven
Burgemeester Ederveen wordt op de hoogte gehouden.
OT adviseert om vannacht informatienummer open te
houden.
Communiceren: doordat de wind is gedraaid is de
ontruiming op gang gezet
Burgemeester informeren
Operationeel leider informeert loco-burgemeester om de
kermis doorgang te laten vinden
Inventarisatie verdere evacuatie (politie)
Constructie pand duidelijk hebben (brw)
Weersverwachting duidelijk hebben
Resultaat metingen
Burgemeester blijven informeren
Gedurende de nacht blijft publieksnummer open
Mensen rondom Taxandria die weg willen kunnen ook
naar opvanglocatie
Informatie over de evacuees van Taxandria gaan naar
een andere locatie van Taxandria (check gaat naar
voorl.)
Mensen van de Vlasgaard gaan naar Belleman en als dit
langer duurt gaan deze naar Hotel van de Valk
Burgemeester wordt op de hoogte gebracht
Doorgeven aan de gemeente dat voor alle geëvacueerde
mensen overnachting geregeld moet worden. Tevens
ook voorbereiding regelen voor de mensen in het
effectgebied, effectgebied wordt in het volgend overleg
vastgesteld
De ontruimende gebieden worden door de politie/
securitas bewaakt
Afschalen naar GRIP 1, indien er weer wordt
opgeschaald terugkomen in dezelfde setting.
Alle secties gaan over op de COPI. Gemeente actie
centrum (bereikbaar) blijft operationeel. Sectie brw gaat
om 7.00 operationeel
OT geeft groen licht over wanneer
Morgenvroeg rond 9.00 uur informeren van de 3 locaties
(opvang evacues)
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3.

Alarmering
Overzicht van de alarmering van de gemeentelijke teams en processen

Team/proces
Gemeentelijk actiecentrum (GAC)
Gemeentelijk Beleidsteam (GBT)
Opvang en Verzorging
Centraal Registratie en Informatie
Bureau (CRIB)
Ontruimen evacueren
Centrale registratie Afhandeling
Schaden (CRAS)
Milieu
Toegankelijk Begaanbaar maken
Voorlichting
Nazorg

4.

Tijdstip
21-7-2010
21-7-2010
21-7-2010
21-7-2010

10.27
10.39
11.15
11.30

uur
uur
uur
uur

Alarmeringswijze
Communicator
Communicator
Communicator
Communicator

21-7-2010
21-7-2010

Interne alarmering
Interne alarmering

21-7-2010
21-7-2010
21-7-2010
21-7-2010

Interne alarmering
Interne alarmering
Regionale alarmering
Communicator

13.44 uur

Opkomst

Het incident vond plaats in de vakantieperiode. Door de afwezigheid van diverse
personen door vakantie, ziekte en vertrek bij de gemeentelijke organisatie dreigde bij
een aantal processen een onderbezetting. Dit is voorkomen door onder andere aanwezige
medewerkers de vrijgevallen plaatsen op te laten vullen. Door deze vervanging hebben
alle processen normaal doorgang kunnen vinden en waren alle functies vervuld.
Bovendien is door regionale ondersteuning, in de vorm van een plaatsvervangend
coördinator rampenbestrijding en een andere coördinator rampenbestrijding ter
ondersteuning van het gemeentelijk actiecentrum, veel werk verzet.

5.

Samenvatting operationele inzet

Op woensdag 21 juli breekt omstreeks 09.15 uur een brand uit bij afvalplasticverwerker
Timco op industrieterrein de Vest in Valkenswaard. De brand slaat al snel over naar de
naastgelegen bedrijven Fixet (bouwmarkt) en gordijnenfabrikant Kobe.
Om 09.30 uur wordt de brand bij De Vest door de brandweer opgeschaald tot “grote
brand”. Parallel vindt in korte tijd multidisciplinaire opschaling plaats naar
coördinatieniveau GRIP 2, vanwege de verwachting van een groot effectgebied. De
brandweer schaalt om 09.49 uur op tot compagniesniveau; gelijktijdig wordt ook het
meetplan gestart.
De brand ontwikkelt zich snel en er ontstaat een rookpluim boven Valkenswaard die op
grote afstand waar te nemen is. Deze rookontwikkeling is aanleiding om de sirene in het
gebied te laten gaan en huizen in de directe omgeving te ontruimen. Voor deze bewoners
wordt sporthal de Belleman ingeschakeld. Er worden wegafzettingen geplaatst.
Conform de procedure ‘waarschuwing bevolking’ wordt om 10.34 uur opgeschaald tot GRIP
3 en Omroep Brabant ingeschakeld als rampenzender. Omdat bij de brand mogelijk
dioxines en andere gevaarlijke stoffen vrijkomen wordt de Milieu Ongevallendienst van het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gevraagd om metingen te verrichten.
Omdat bij de brand mogelijk ook dioxine vrijkomt wordt ook het Beleidsondersteunend
Team Milieu-incidenten (BOT-mi) geactiveerd.
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Omstreeks 13.45 uur staat de burgemeester de pers te woord in een persconferentie; deze
wordt ook rechtstreeks uitgezonden op Omroep Brabant TV. Voor de publieksinformatie
worden tevens de gemeentelijke website en later www.crisis.nl benut.
In de loop van de middag (15.28 uur) wordt afgeschaald naar GRIP 2, de brand is dan nog
niet onder controle. Later die middag zal een tweede brandhaard bij Kobe voor extra
rookontwikkeling zorgen. In verband met draaiende wind en deze nieuwe, aanhoudende
rookontwikkeling wordt omstreeks 18.30 uur besloten om zorgcentrum Taxandria en de
naastgelegen seniorenappartementen van de Vlasgaard preventief te ontruimen.
De bewoners worden opvangen in verpleegtehuis Kempenhof aan de Antwerpsebaan in
Valkenswaard.
De ontruiming van de woonwijk ’s ochtends en het zorgcentrum ’s avonds wordt begeleid
door de gemeente in samenwerking met de hulpdiensten. De opvang van de getroffen
bewoners wordt gecoördineerd door gemeente Valkenswaard die daartoe een opvanglocatie
in Dommelen opent. Uiteindelijk maakt daarvan een klein aantal inwoners gebruik.
Om 21.03 uur geeft de brandweer het sein brandmeester, waarbij de inschatting wordt
gemaakt dat het nablussen nog zeker tot de volgende dag zal gaan duren. Voor zover zij
daarvan gebruik willen maken, kunnen de evacuees de nacht doorbrengen in een hotel.
Donderdagochtend 22 juli kunnen alle inwoners terugkeren naar hun woning.
Op donderdagmiddag 22 juli wordt bekend dat naar alle waarschijnlijkheid dioxines zijn
vrijgekomen bij de brand. Hierop wordt besloten de bewoners in de directe omgeving te
informeren om tot nader order geen groente en fruit uit eigen tuin te eten.
Op zondagavond 25 juli verzendt het RIVM/MOD een tussenrapportage aan de
Veiligheidsregio. Deze rapportage wordt één op één doorgeleid naar de gemeente
Valkenswaard. Uit de rapportage blijkt dat bij de brand diverse gevaarlijke stoffen
(waaronder dioxines) zijn vrijgekomen. De concentraties zijn echter laag en als gevolg van
de ontruiming zijn de bewoners nauwelijks blootgesteld.
Op dinsdag 27 juli wordt deze nieuwe informatie verspreid onder bewoners middels een
brief. De inhoud van deze brief is afgestemd met de afdeling communicatie van het RIVM.

6.

Bijzonderheden met betrekking tot nazorg van de bevolking

De doelstellingen van het proces nazorg zijn:
1.
voorkomen van een vervolgramp
De aandacht van het GBT heeft zich ten aanzien van een vervolgramp gericht op
het indammen van gezondheids- en milieurisico’s.
Concrete metingen en adviezen van specialisten in het kader van het
gezondheids- en milieurisico’s zijn de basis geweest om gefundeerde
publieksvoorlichting te kunnen geven.
2.

op gang brengen van het dagelijkse leven
Omdat deze brand eigenlijk geen essentiële voorzieningen blijvend getroffen
heeft, zoals het uitvallen van gas/elektra, drinkwater, telecommunicatie, openbaar
vervoer, centrale antenne, vuilophaal, heeft het dagelijkse leven weinig overlast
gekend.

3.

medische en sociale zorg
Mensen hebben gebeld naar de GGD inzake gezondheidrisico’s nadat bekend is
geworden dat er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. GGD kon hen in de eerste
fase van de brand niet informeren daar zij geen concrete gegevens hadden.
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Toen het rapport met de meetwaarden van het RIVM en de gegevens over de
gevaarlijke stoffen bekend werden zijn tussenrapportages, bewonersbrieven en
persberichten verstuurd. De gegevens zijn ook op het intranet gepubliceerd.
4.

behandeling schadeclaims
(met name: beperking vervolgschade, overleg over procedure schadebehandeling,
vergoeding kosten gemeente, fondswerving).
Er zijn geen schadeclaims ontvangen.
De totale schade van de kosten in de operationele inzet zijn in beeld gebracht. Op
dit moment wordt onderzocht in hoeverre het verhalen van gemaakte kosten
mogelijk is. Aangezien dit traject nog niet is afgerond wordt dit in deze evaluatie
verder buiten beschouwing gelaten.

5.

huisvesting / wederopbouw
De geëvacueerde bewoners zijn tijdelijke opgevangen in sporthal de Belleman.
Voor tijdelijke huisvesting is gebruik gemaakt van Hotel de Valk, Motel van der
Valk en verzorgingstehuis Kempenhof. De reacties van de geëvacueerden over de
tijdelijke opvang waren bijzonder positief.

In het hele nazorg traject heeft publieksvoorlichting een belangrijke rol gespeeld. Hierbij
lag de nadruk op milieu- en gezondheidsaspecten. Via bewonersbrieven, artikelen op de
gemeentelijke website, artikelen in de weekbladen is de bevolking geïnformeerd.
Er is een bedankadvertentie in de krant op de gemeentepagina geplaatst. Bovendien zijn
er bedankbrieven uitgegaan naar: de bewoners, omliggende bedrijven, bedrijven die
ondersteuning hebben gegeven, werkgevers van de vrijwilligers van de brandweer
Valkenswaard en hulpverleningsdiensten.

7.

Bijzonderheden met betrekking tot nazorg van de medewerkers

Er zijn bij de procesverantwoordelijken geen signalen binnen gekomen van traumatische
ervaringen bij medewerkers die ingezet zijn voor de gemeentelijke processen.
Een aantal brandweermensen heeft zonder bescherming van ademlucht in benedenwinds
gebied gestaan. Dit zou mogelijk gezondheidsgevaren met zich mee kunnen brengen.
Deze personen zijn doorverwezen naar de ARBOdienst.

8.

Politieke en bestuurlijke aandachtspunten

8.1.

De politie is na de brand direct aan de slag gegaan met het horen van
medewerkers om de oorzaak van de brand te kunnen achterhalen. Conclusie
hiervan is dat het niet duidelijk is hoe de brand is ontstaan.

8.2.

Bij OM loopt strafrechtelijk onderzoek.
Het openbaar ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar eventuele
milieudelicten c.q. overtreding van de milieuvergunning. Of justitie naar
aanleiding van het onderzoek tot strafvervolging overgaat, is op dit moment nog
niet bekend.

8.3.

Proces afhandeling behandeling gevaarlijke stoffen
Het vrijkomen van gevaarlijke stoffen bij de brand kan een gevaar voor de
volksgezondheid opleveren. Onderzoeken naar de aard en de hoeveelheid van de
gevaarlijke stoffen is direct gestart. Naast deze onderzoeken is de nadruk gelegd
op risicocommunicatie van de bevolking.

14

8.4.

Afgaan van WAS-masten
De waarschuwings- en alarmeringsmasten zijn door de grote en acute dreiging ten
aanzien van de volksgezondheid door de operationele diensten in werking gesteld,
zonder vooraf met de burgemeester te overleggen.

8.5.

Verantwoording burgemeester aan de Raad.
In een brief van de burgemeester aan de Raad, verzonden 10 november 2010,
heeft de burgemeester, op grond van de gemeentewet, verantwoording afgelegd
aan de gemeenteraad in zake zijn besluiten ten aanzien van het opperbevel.
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9.

Conclusies en aanbevelingen

Onderstaande conclusies en aanbevelingen zijn opgesteld op basis informatie zoals beschikbaar gekomen uit documentenstudie en
interviewgegevens.

Conclusie
9.0.

Aanbeveling

Uitvoerder

Organiseer de rampenbestrijdingsorganisatie en
houdt deze up-to-date.

Gemeentesecretaris

Gemeentelijke processen

De brand vond plaats in de vakantieperiode.
Veel medewerkers die normaliter de voor deze
calamiteit benodigde functies in de gemeentelijke
processen vervulden waren afwezig.
Een aantal functies werden vervuld door niet-opgeleide
en -beoefende medewerkers.
Het alarmeringsbestand ten behoeve van de
communicator was niet actueel, hierdoor werden
verkeerde personen gealarmeerd en andere
medewerkers moesten worden nagebeld.

Zorg tijdig voor vervanging en maak in het begin van
het incident een rooster voor vervanging!

In het
Managementoverleg
van 30 maart 2011 is
een verbetervoorstel
vastgesteld om naast
genoemde conclusies te
verbeteren.

Het feit dat de brand tijdens kantooruren is ontstaan
heeft positief bijgedragen aan de opkomst c.q. de
opkomst vergemakkelijkt.
Inzet van de medewerkers was te lang.
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Conclusie

Aanbeveling

Uitvoerder

Na het besluit van de burgemeester om samen met de
voorlichter GBT naar de locatie te gaan, heeft het GBT
onder voorzitterschap van loco-burgemeester verder
kunnen vergaderen. Omdat deze de vergadering vanaf
het begin af bijgewoond heeft, verloopt de vervanging
van de burgemeester soepel.
Bij deze vergaderingen onder voorzitterschap van de
loco burgemeester ontbrak echter een voorlichter GBT.
Vervanging van de voorlichter GBT was op dat moment
niet geregeld.
Het voorlichtingsproces werd gehinderd omdat de
voorlichter GBT ontbrak.

Zorg dat er te allen tijde een voorlichter GBT aan de
vergadering van het Beleidsteam deelneemt.
Vraag zonodig versterking aan bij de staffunctionaris
voorlichting in het OT of het hoofd actiecentrum
Voorlichting.

Voorzitter beleidsteam

De werkwijze om op het zelfde moment te vergaderen
als het Operationeel team (OT) wordt als bijzonder
prettig ervaren, afstemming van vergaderklokken is
dan noodzakelijk. Berichtgeving van de operationeel
leider, juist voorafgaand aan de GBT vergadering, is
ideaal.
Er is geconstateerd dat er soms verminderde
vergaderdiscipline is, dit blijkt uit: uit de vergadering
lopen, telefoons staan tijdens het overleg niet uit, er
worden andere zaken gedaan zoals t.v. en netcentrisch
werken kijken.
Kamer 2.12 is aangewezen als GBT ruimte. Omdat
deze ruimte in een normale situatie dienst doet als
vergaderkamer is zij niet permanent ingericht voor GBT
doeleinden.
De opbouw van p.c.’s, beamer, internetverbindingen,
t.v. aansluiting etc. wordt als storend ervaren.

Bevorderen dat vergaderklokken van OT en GBT
gelijk staan en dat de berichtgeving van de
operationeel leider juist voor de GBT-vergadering
plaats vindt.

Voorzitter beleidsteam

Maak voorafgaande aan de vergadering afspraken
over gedragingen tijdens de vergadering, bevries de
situatie op dat moment en zet TV en beamer uit.

Voorzitter beleidsteam

Zorg voor een dusdanig aangeklede ruimte (vaste
opstelling) dat meteen met het overleg begonnen kan
worden.

Facilitaire zaken

9.1.

Gemeentelijk Beleidsteam (GBT)
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Conclusie
Binnen het GBT waren de namen niet bekend van de
deelnemers aan het RBT. Spiegeling met collega’s werd
hierdoor lastig.
Aan de hand van de beeldvorming is rond 15.30 uur
terug geschaald van GRIP 3 naar GRIP 2.
Op dat moment was de brandweer bezig met een inzet
op Kobefab International B.V..
De wind draaide. Een gevolg hiervan was dat de rook
over de woonwijk kwam te hangen.
Er is in de ochtend op verzoek van de operationeel
leider een noodverordening voorbereid ten behoeve
van het ontruimen van het brongebied.
De verordening is naar aanleiding van het verzoek
direct voorbereid. Er is van het OT geen verzoek
gekomen om de noodverordening in werking te stellen
(door ondertekening).
Achteraf is duidelijk geworden dat de noodverordening
ondertekend had moeten worden omdat niet alle
panden in het brongebied geheel zijn ontruimd.
De continue belasting voor de notulist(e) is erg groot
dit gaat ten koste van de concentratie en accuratesse.

9.2.

Aanbeveling
Zorg dat er een lijst met namen en telefoonnummers
beschikbaar is van de deelnemers in het RBT.
Zorg dat er een mogelijkheid komt om direct
telefoonnummers op te kunnen vragen.
Indien een brand opnieuw oplaait, er een zwaar
vermoeden is van gevaarlijke stoffen in de rook en er
ontruimd/geëvacueerd moet worden, meteen weer
opschalen naar GRIP 3.
Een alternatief is om GRIP 3 langer in stand te
houden.
Het OT had zich af moeten vragen of het brongebied
daadwerkelijk ontruimd is.
Indien de operationeel leider hier ontkennend op
antwoord dient meteen de noodverordening
ondertekend te worden.
Een andere optie zou zijn de noodverordening op
voorhand te ondertekenen en door het OT te laten
gebruiken op het moment dat het nodig is.

Uitvoerder
Coördinator
rampenbestrijding

Zorg voor tijdige aflossing van de notulist(e), borg dit
in het draaiboekverslaglegging en in het
alarmeringsprotocol.

Procesverantwoordelijke
verslaglegging

Zorg voor structurele capaciteit voor verslaglegging
ten behoeve van het hoofd GAC.
In het MO-voorstel vastgesteld op 30 maart 2011 is
een voorstel gedaan voor vaste notulisten voor het
GAC

Procesverantwoordelijke
verslaglegging

Voorzitter beleidsteam

OT

Gemeentelijk Actiecentrum (GAC)

Tijdens de inzet van het hoofd Gemeentelijk
Actiecentrum (GAC) houdt zij, buiten alle andere
werkzaamheden, zelf het verslag/logboek bij.
Ondersteuning voor de verslaglegging is noodzakelijk.

In het MO-voorstel
vastgesteld op 30
maart 2011 is een
voorstel gedaan voor
vaste notulisten voor
het GAC.
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Conclusie
Medewerkers zijn maar een bepaalde tijd inzetbaar.
Vervanging is niet structureel geregeld.

9.3.

Aanbeveling
Zorg voor een dusdanige bezetting binnen alle
processen dat voor de betreffende functies de
aflossing geregeld is. Schakel zonodig, via het OT,
medewerkers uit buurgemeenten in.

Uitvoerder
Procesverantwoordelijke
per deelproces

Zorg voor periodieke controle van de alarmeringslijst
per proces (bijvoorbeeld eens per 2 of 3 maanden).

Procesverantwoordelijke
per deelproces

In het
Managementoverleg
van 30 maart 2011 is
een verbetervoorstel
vastgesteld om naast
genoemde conclusies te
verbeteren.

Alarmering

De alarmering van de deelnemers aan de processen
verliep niet goed. De redenen hiervoor waren:
de alarmeringslijst voor de communicator was
niet bijgewerkt;
structurele vervanging van cruciale functies is
niet geregeld, er werden ad hoc niet opgeleide
en beoefende personen ingezet
(werkzaamheden werden wel correct
uitgevoerd).

Zorg dat in functioneringgesprek terugkoppeling komt
over de beschikbaarheid.

In het
Managementoverleg
van 30 maart 2011 is
een verbetervoorstel
vastgesteld om naast
genoemde conclusies te
verbeteren.
Maak een opleidings- en
oefenplan en voer dit
uit.
Bevorder dat personen
opgeleid en beoefend
worden.
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Conclusie
Alarmering van de processen is niet of laat via de
communicator verzonden.
Ook het ingesproken bericht was voor velen
onduidelijk.

9.4.

Aanbeveling
Zorg dat alarmering te allen tijde via de
communicator gebeurd, op deze manier
krijgen we zekerheid dat alle personen
gealarmeerd zijn.
Zorg dat het hoofd van het GAC en
procesverantwoordelijken kunnen alarmeren.
Zorg voor een voorbeeld van een compleet
alarmeringsbericht dat terug te vinden is in het
draaiboek van het deelplan en op de o-drive
op het gemeentelijke computer netwerk.

Uitvoerder
Coördinator
rampenbestrijding

-

Procesverantwoordelijke
CRIB

In het
Managementoverleg
van 30 maart 2011 is
een verbetervoorstel
vastgesteld om naast
genoemde conclusies te
verbeteren.

CRIB

De registratie van personen in het opvangcentrum
heeft handmatig op voorbedrukte formulieren
plaatsgevonden. De handmatige registratie is
begonnen toen de evacuees in de opvanglocatie
aanwezig waren.
Binnen de regio is een regionaal team CRIB dat de
gegevens van de evacuees meteen digitaal kan
verwerken en af kan stemmen met de gegevens in de
bevolkingsadministratie van de gemeente. Echter in
het deelplan CRIB is de alarmering van het regionale
CRIB-team niet geregeld.
De aanwezigheid van het regionaal team CRIB is bij de
procesverantwoordelijke bekend alleen door vakantie
kon geen gebruik worden gemaakt van deze kennis.

-

Zorg dat de aanwezigheid en de wijze van
alarmering van het regionale team CRIB
opgenomen wordt in het gemeentelijke
deelplan CRIB.
Probeer zoveel mogelijk digitaal te registreren.
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Conclusie
9.5.

Uitvoerder

Sluit een overeenkomst af met de verzekeraarshulpdienst, zodat meteen ervaren personen met expertise
ter plaatse komen om de schade te registreren van de
schades.
De personen binnen het proces CRAS kunnen dan een
coördinerende en afstemmende rol vervullen.

Procesverantwoordelijke
CRAS

Invoeren en communiceren verschillende emailadressen voor deze 4 functies binnen het
actiecentrum.
Maak inlognamen en wachtwoorden aan voor deze
accounts en neem op in draaiboeken
Ga na of er een centraal NAW-bestand inclusief email-accounts gemaakt kan worden en zorg voor
beheer.

Coördinator
rampenbestrijding

Zorg dat op de post van Hoofd actiecentrum
voorlichting minimaal een Hoofd en een assistent
actief zijn zodat zij elkaar onderling kunnen
vervangen, aanvullen en ondersteunen. Zorg dat bij
aflossing beide functies weer ingevuld worden.
Voorbereiden om Twitter waar nodig in te zetten en
dit vastleggen in het deelplan Voorlichting

Procesverantwoordelijke
voorlichting

CRAS

De medewerker CRAS is telefonisch gealarmeerd. De
verstrekte informatie na alarmering, was bijzonder
beperkt.
De betrokken medewerker geeft aan dat hij slecht
beoefend is, maar dat hij desondanks in het
opvangcentrum de vermeende schades zo goed als
mogelijk heeft vastgelegd.

9.6.

Aanbeveling

Voorlichting

E-mail adressen voor:

-

publiekscentrum;
perscentrum;
actiecentrum
voorlichting;
webmaster.crisis.nl
waren niet geregeld. Er is geïmproviseerd door de
mail-adressen van medewerkers te gebruiken. Deze
mailadressen waren niet bekend bij het OT en
veroorzaakten onduidelijkheid en tijdsvertraging
Het vervullen van de taak van Hoofd actiecentrum
Voorlichting is een kritische functie indien deze functie
slechts door één persoon wordt vervuld.

Communicatie werkte in het begin van het incident niet
goed. Politie bood aan Twitterberichten op te zetten.
Dit werkte geweldig, mede gezien de tot op dat
moment gebrekkige communicatiemiddelen. Politie
haalde informatie van crisis.nl, die door actiecentrum
voorlichting vanaf 14.00 uur goed werd gevuld.

Procesverantwoordelijke
voorlichting
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Conclusie
E-mail kon door publiek worden gestuurd naar
gemeente@valkenswaard.nl. Deze mail werd
doorgestuurd aan het actiecentrum. Echter, na
reguliere werktijd (17.00 uur) werd deze taak niet
frequent genoeg uitgevoerd. Dienst was wel
overgedragen, maar besef van urgentie niet.
Het gemeentehuis werd op een gegeven moment
letterlijk gesloten. Dit is na 10 minuten hersteld, maar
begon al een eigen leven te leiden op internet.
Reguliere dienstverlening aan de balie werd afgesloten,
maar het gemeentehuis fungeerde als pers- en
publiekscentrum.
In het draaiboek Voorlichting kloppen een aantal zaken
niet.

Er was binnen actiecentrum voorlichting
onduidelijkheid over wie de eindtekst voor crisis.nl
moest leveren. Veronderstelling dat OT dit deed en
irritatie dat die niet kwam.
Er is discussie ontstaan over de bemensing van de
telefooncentrale in de nachtelijke uren ten behoeve van
het publieksnummer.
De gemeentesecretaris heeft de medewerkers naar
huis gestuurd om te gaan slapen.
Ten behoeve van het publieksnummer is een bandje
ingesproken. Het publiek kon geen rechtstreeks contact
meer krijgen met medewerkers.

Aanbeveling
Onderzoek hoe binnenkomende mail van de bevolking
doorgestuurd kan worden van het centrale adres naar
het actiecentrum.
Verlies hierbij de aspecten van bemensing en
afhandeling niet uit het oog.

Uitvoerder
Procesverantwoordelijke
voorlichting

Kies een locatie die aangegeven staat in het
draaiboek voorlichting voor dit pers- en
publiekscentrum en wijk daar naar uit.

Procesverantwoordelijke
voorlichting

-

faxformulier voor inzet crisis.nl moet in
rampenklapper komen te zitten.
e-mailadres OT in rampenklapper klopt niet. Er
staat actiecentrumvoorlichting@vrzob.nl en dit moet
zijn CGO.OT.VOORL3@VRBZO.nl
Raadpleeg de instructies. Dus: bij twijfel neem tijd
voor raadplegen instructie of vraag gewoon!

Procesverantwoordelijke
voorlichting.
Coördinator
rampenbestrijding

Organiseer een hulplijn ten behoeve van de
bemensing van de telefooncentrale.
Probeer dit in te passen in het werkproces van het
Klantencontact Centrum (KCC).

Teamleider KCC

Procesverantwoordelijke
voorlichting.

22

Conclusie

Aanbeveling

Uitvoerder

Bevorder dat er in de toekomst overleg komt tussen
het COPI en het Hoofd actiecentrum TGBM, om te
zorgen dat er een omleidingsroute komt die
afgestemd is tussen de disciplines en waarbij met een
helikopterview gekeken wordt naar de
verkeerssituatie.

Procesverantwoordelijke
TGBM
Coördinator
rampenbestrijding

In sporthal de Belleman lopen 2 processen, namelijk
Opvang en verzorging en CRIB.
Deze processen zijn door afwezigheid van de
aangewezen hoofden Actiecentra door één
leidinggevende opgepakt.

Kijk kritisch naar het aantal plaatsvervangers voor de
functie van hoofd actiecentrum i.v.m. ziekte, vakantie
etc.

Gemeentesecretaris

Er is een gebrek aan informatie, terwijl er zowel bij de
medewerkers als de evacuees bijzonder veel behoefte
aan is.
Via de TV wordt Omroep Brabant gevolgd, er worden
steeds herhalingen uitgezonden.
Niet alle zalen en inventaris van de Belleman waren
beschikbaar. Zo was de theaterzaal voor die avond
verhuurd aan derden.
Op dat is moment kan er ten behoeve van de evacuees
niet meer beschikt worden over stoelen, tafels etc.,
omdat deze in gebruik zijn

Bevorder dat alle hoofden actiecentrum periodiek
informatie krijgen van de actuele stand van zaken op
het rampterrein. Deze informatie kan via de
omroepinstallatie gedeeld worden met de personen in
een opvanglocatie.
Laat de burgemeester de zaal vorderen, waarbij alle
ruimten ter beschikking komen van de
rampenbestrijdingsorganisatie indien de locaties
nodig zijn voor het proces opvang en verzorging.
Neem dit op in het draaiboek.
Maak afspraken met de beheerder van de Belleman.

9.7.

Toegankelijk Begaanbaar Maken (TGBM)

Alarmering is niet via communicator gegaan. Betrokken
ambtenaar is door een collega gebeld. Aanhanger met
afzethekken is geladen en met bemensing ter plaatse
gegaan.
Er was geen circulatieplan. Er was ook geen contact
tussen het COPI en het actiecentrum TGBM. Hierdoor
werden de hekken diverse malen verplaatst en
ontstonden er verkeersproblemen binnen
Valkenswaard.

9.8.

Opvang en verzorging

In het
Managementoverleg
van 30 maart 2011 is
een verbetervoorstel
vastgesteld om naast
genoemde conclusies te
verbeteren.
Procesverantwoordelijke
voorlichting.
Procesverantwoordelijke
opvang en verzorging
Procesverantwoordelijke
opvang en verzorging
en coördinator
rampenbestrijding
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Conclusie
Communiceren vanuit de Belleman levert problemen
op. Zo is er standaard geen verbinding met het
gemeentelijke netwerk. Alle communicatie gaat de
eerste uren via de mobiele telefoon (die
langzamerhand ook op raken).
In een latere fase komt de pc van de afdeling toezicht
van sportzaken waarmee wel het netwerk bereikt kan
worden.
Gezien de noodzaak om te kunnen communiceren met
het gemeentelijk actiecentrum en andere actiecentra is
het bijzonder aan te bevelen om in de Belleman over
een permanente verbinding met het gemeentelijke
netwerk te beschikken.
De woningen in het gebied rond het rampterrein zijn
ontruimd. Bewoners van een aantal woningen zijn niet
rechtstreeks naar de opvanglocatie gegaan.
Zij zijn elders geweest in de hoop dat het rampgebied
die avond vrijgegeven zou worden, dit is niet het geval
geweest en de bewoners komen later in de avond
alsnog in de opvanglocatie aan. De medewerkers op de
opvanglocatie hadden hier niet op gerekend.
Hoewel niet alle medewerkers opgeleid en beoefend
zijn wordt alles in het werk gesteld om de evacuees zo
goed mogelijk op te vangen.
Zowel tijdens als na het incident komen bijzonder
positieve reacties binnen van de opgevangen evacuees.

9.9.

Aanbeveling
Onderzoek of een permanente verbinding ten
behoeve van de rampenbestrijdingsorganisatie naar
het gemeentelijke netwerk mogelijk is.
Ga na of reserve telefoonopladers bij de afdeling ICT
beschikbaar zijn die in de Belleman kunnen worden
opgeslagen.

Uitvoerder
Procesverantwoordelijke
facilitair

Houd rekening met personen die later op de
opvanglocatie kunnen komen.
Denk in dit geval ook aan tijdige aflossing met een
goede overdracht van de aanwezige medewerkers
(medewerkers dienen gealarmeerd te worden en
moeten opkomen, dit alles kost relatief veel tijd).
Ten aanzien van de bewaking van de woningen is het
inhuren van een particuliere bewakingsdienst een
goed initiatief.
Probeer deze werkwijze voor de toekomst vast te
houden.

Procesverantwoordelijke
opvang en verzorging

Procesverantwoordelijke
opvang en verzorging

Afstemming met de burgemeester is gewenst.

OT

Ontruimen/evacueren

Operationeel leider besluit om verzorgingstehuis
Taxandria preventief te ontruimen.
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Conclusie
Hotels zijn bij afschaling niet geïnformeerd over feit dat
bewoners donderdag 9.00 uur duidelijkheid zouden
krijgen over terugkeer. Dit is alleen op crisis.nl gemeld.
Het brongebied werd afgesloten, omwonenden
moesten het gebied verlaten.
Indien omwonenden in een latere fase toch het gebied
in moeten omdat zijn persoonlijke medische
verzorgingsmaterialen vergeten zijn (stoma’s etc.)
levert dit veel problemen op.

Aanbeveling
Bevorder de communicatie en afstemming tussen het
proces voorlichting en ontruimen/evacueren.

Uitvoerder
Procesverantwoordelijke
ontruimen/evacueren

Stel, in samenwerking met de politie, een werkwijze
op die in deze gevallen tijdbesparend, doeltreffend en
juridische juist is.

Coördinator
rampenbestrijding

Alarmeer bij een grote brand meteen het proces
milieu, dit levert tijdwinst op. Bluswater en het
neerslaan van stoffen in de rook zorgen in vele
gevallen voor grote problemen.

Procesverantwoordelijke
milieu

Pas deze werkwijze in de toekomst ook toe.

Procesverantwoordelijke
nazorg

Bevorder dat de ICT-voorzieningen meteen aan het
begin van de vergadering beschikbaar zijn.
Er is een MO-voorstel aangenomen om het proces
kritisch onder de loupe te nemen en de nodige
veranderingen meteen door te voeren.

Procesverantwoordelijke
facilitair

9.10. Milieu
Alarmering is niet via communicator gegaan. Betrokken
ambtenaar is op de rookpluim afgegaan en is meteen
met milieutechnische werkzaamheden begonnen.

9.11. Nazorg
De nazorg is breed opgepakt. Het voordeel is dat alle
aspecten van alle gemeentelijke processen zijn mee
genomen.

9.12. Facilitair
Het begin van de GBT-vergadering startte chaotisch
omdat de ICT-aansluitingen niet meteen beschikbaar
waren. Er werd volop gewerkt om de technische
voorzieningen gebruiksklaar te maken.
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Conclusie

Aanbeveling

Uitvoerder

Bevorder dat er een uniform logboek per proces
wordt bijgehouden, inclusief tijdstippen
(logboekformulier staat in draaiboek verslaglegging
en is beschikbaar op de O-drive). Dit bevordert de
snelheid bij het maken van een evaluatie.

Procesverantwoordelijke
verslaglegging

9.13. Verslaglegging
Alle processen werkten op een verschillende manier
met verslaglegging
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