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Sociale zaken

Geachte heer Renet,

Nee, het college was niet op de hoogte van de bijgevoegde publicatie.

Het college is niet op de hoogte van vergelijkbare publicaties.
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Vraag 3
Zijn de constateringen en nogal harde conclusies in overeenstemming met de door 
Nederlandse autoriteiten uitgevoerde analyses van het incident?

Vraag 2
Zijn er al vergelijkbare publicaties beschikbaar? Zo ja: welke en voegt dit onderzoek 
daaraan iets toe?

Vraag 1
Is het college op de hoogte van de bijgevoegde publicatie?

14046
Onderzoek communicatie bij incident Chemelot

Fractie SPA 
t a v. Dhr. Jack Renet 
Mauritspark 31
6163 HN Geleen

Op 29 september 2020 stelde de fractie SPA art 43 vragen inzake Onderzoek 
communicatie bij incident Chemelot. De vragen zijn gesteld naar aanleiding van de 
publicatie van een wetenschappelijk onderzoek van de Deense professor Kristine 
Sorensen. Hieronder volgen de antwoorden op de door de fractie gestelde vragen.

Cluster
Uw brief van
Uw kenmerk
Ons kenmerk
Behandeld door Bruce Janssen
Telefoon
Onderwerp

Ja. Het incident van 3 augustus 2019 is geëvalueerd door de Veiligheidsregio Zuid 
Limburg. De evaluatie crisiscommunicatie concludeert 3 hoofdpunten:

1. de taakorganisatie crisiscommunicatie heeft onvoldoende voorzien in de 
maatschappelijke informatiebehoefte;

2. Het is noodzakelijk om tegemoet te komen aan de wens van het publiek om 
zo snel en adequaat mogelijk geïnformeerd te worden;

3. Er moet meer gebruik worden gemaakt van sociale media.

Deze conclusies liggen in lijn met de conclusies van mevr. Sorensen in haar 
onderzoek. Tevens adviseert zij dat er meer geïnvesteerd moet worden in 
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Vraag 4
Welke lering is getrokken uit het incident, welke acties zijn ondernomen om de 
communicatie te verbeteren en wat zijn de resultaten daarvan?

risicocommunicatie. Op dit punt loopt een verbetertraject waarvan het 
belevingsonderzoek door het RIVM een belangrijk onderdeel uitmaakt.

Zoals op eerdere momenten al met u als raad gecommuniceerd (beantwoording 
art 43 vragen ‘IFV rapport incident Chemelot 3 augustus 2019’ op 22 juli 2020) zijn 
de volgende stappen gezet:

is informatie over hoe te handelen in geval van een incident op 
Chemelot actief naar omwonenden verspreid middels een 
meterkastkaart/folder;
is het contact tussen de woordvoerders van Chemelot en de
woordvoerders van VRZL geïntensiveerd. Bestaande werkafspraken zijn 
tegen het licht gehouden en waar nodig aangescherpt. Dit leidt ertoe dat 
met name in het eerste uur van een incident communicatie sneller en 
eenduidiger kan verlopen;
is een werkgroep met vertegenwoordiging van organisaties die vanuit 
hun verantwoordelijkheid communiceren over Chemelot aan de slag 
gegaan met de aanbevelingen uit het rapport. Een peiling naar de 
veiligheidsbeleving van de omwonenden rondom Chemelot moet inzicht 
geven in de wensen en behoeften van de verschillende doelgroepen 
(dus ook organisaties) om specifiekere communicatie en boodschappen 
mogelijk te maken. De eerste resultaten van de vragenlijst die onderdeel 
uitmaakt van deze peiling is inmiddels gepresenteerd en besproken in 
deze werkgroep. Deze resultaten worden heel binnenkort verder 
uitgediept met de omwonenden, onder andere door focusgroepen. Door 
dit gedegen onderzoek kan communicatie rondom Chemelot meer 
maatwerk worden;
wordt momenteel in nauwe samenwerking met Chemelot bekeken hoe 
het proces van het verschaffen van informatie tussen Chemelot en 
VRZL in geval van crisis sneller en adequater vormgegeven kan worden. 
De eerder genoemde werkgroep bekijkt of innovaties hierin een rol 
kunnen spelen;
zijn in het borgen van de interne communicatielijn tussen de meldkamer 
en de crisiscommunicatiefunctionarissen belangrijke stappen gezet. 
Crisiscommunicatiefunctionarissen hebben de beschikking gekregen 
over tablets met toegang tot de belangrijkste bronnen met informatie 
van de meldkamer, zoals Mobiele DataTerminal (met daarin de 
kladblokregels) en Landelijk Crisismanagement Systeem (LCMS). Dit 
bevordert de snelheid van de communicatie en de inhoud van de eerste 
berichtgeving.

Vraag 5
De uitbraak van hexaan vorige week bood gelegenheid na te gaan om aangepaste 
communicatieprotocollen te testen. Is de vernieuwde aanpak vergeleken met de aanpak 
van vorig jaar? Zo ja, wat zijn de resultaten en welke pijnpunten resteren?
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Veiligheidsregio Zuid-Limburg hanteert als standaardprocedure dat elke GRIP- 
opschaling geëvalueerd wordt. Op dit moment is deze evaluatie, die onder alle 
betrokken multidisciplinaire partners wordt gehouden, nog lopende. De 
opgehaalde ervaringen en de beschikbare tijdlijnen en bronnen zullen 
geanalyseerd en geraadpleegd worden en uitmonden in een rapportage. Hieruit 
moet blijken hoe de nieuwe werkwijzen en aanpakken gefunctioneerd hebben.

.C. 
ntesecrëta/is.

JK.C.M. Verheijen, 
■meester
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