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VERZONDEN 15 fUUUl 2017

Geachte heer Renet,

Op 2 februari 2017 stelt u namens de OPA fractie raadsvragen over de evaluatie van de 
brand in de Bosmanloods op 9 november 2015. Hieronder volgt het antwoord op de door 
u gestelde vragen.

1. Zijn deze rapporten aan de Raad doorgestuurd? Zo ja wanneer, zo nee waarom 
niet?
U verwijst in uw brief naar de volgende rapporten:

1. Rapport Veiligheidsregio Zuid-Limburg van 26 mei 2016:
Evaluatie crisisbeheersing GRIP 4 Chemelot.

2. Rapport PBLQ van 25 februari 2016:
Onderzoek Bestuurlijke Informatievoorziening incident 9 november 2015.

Het rapport, zoals opgesteld door PBLQ, was volgens de directie van de 
Veiligheidsregio te "smal”. De Veiligheidsregio (opdrachtgever in deze) heeft 
dit rapport destijds dan ook niet verspreid, maar opdracht gegeven tot een 
uitgebreidere evaluatie. Vervolgens is een bredere evaluatie opgesteld, waarin 
ook wordt gerefereerd aan het rapport van PBLQ. De brede evaluatie van 26 
mei 2016 is in juni 2016 met de Raad gedeeld.

2. Voorziet het rampenbestrijdingsplan in een wezenlijk andere aanpak indien de kans 
c.q. het vermoeden bestaat dat er emissie van, al dan niet zichtbare, toxische 
stoffen plaatsvindt?
In het rampenbestrijdingsplan zijn drie typen rampbestrijdingsscenario’s 
opgenomen (brand, toxisch en explosie). Of de emissie van een toxische stof 
zichtbaar is of niet, is niet relevant.

3. a. Wanneer was bestuurlijk en operationeel bekend dat meting van alleen CO
verantwoord was?
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Er is niet alleen CO gemeten. Bij een uitbraak van toxische stoffen bepaalt 
de Adviseur Gevaarlijke Stoffen van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg 
onderdeel Brandweer (AGS) op basis van de informatie over het bedrijf 
waar het incident zich voordoet welke stoffen moeten worden gemeten. Als 
specifiek bekend is om welke stof / stoffen het gaat, wordt daarop gemeten. 
Als niet specifiek bekend is om welke stof / stoffen het gaat, wordt door de 
AGS bepaald welke stoffen (in een breder spectrum) gemeten moeten 
worden. Het bestuur speelt geen rol bij het bepalen van de te meten stoffen. 
Dit is aan de AGS om te bepalen.

b. Wie heeft de beslissing om alleen CO te meten genomen?
Zie 3a.

c. Waarom zijn omwonenden (en anderen) pas na uren (en zo summier) omtrent de 
meetresultaten geïnformeerd?
Tijdens het incident op 9 november 2015 is veel tijd verloren gegaan aan de 
operationele en bestuurlijke duiding van de meetresultaten. Daardoor werd 
het bieden van een handelsperspectief en afschaling vertraagd (zie pagina 
14 van de evaluatie van de VRZL).

De informatievoorziening richting bewoners (en anderen) beperkt zich tot 
de mededeling ‘veilig’ of ‘niet veilig’. Deze communicatieve boodschap is 
gebaseerd op de interpretatie van de meetresultaten door deskundigen.
Dit vanwege het feit dat die informatie tijdens of na afloop van incident voor 
bewoners het belangrijkste is. Meetresultaten worden niet richting 
bewoners gecommuniceerd, omdat zij deze doorgaans niet kunnen 
interpreteren.

4. Hoe groot was het berekende risico dat het betreffende incident zich zou voordoen 
en wat zegt dit over de betrekkelijkheid van het hanteren van risicoberekeningen 
voor de veiligheid van de bevolking?
De Bosmanloodsen vallen onder de deelinrichting Kantoren, Opslagloodsen 
en Werkplaatsen (KOW) Sitech Services van de site Chemelot waarvoor op 7 
maart 2013 door Gedeputeerde Staten van Limburg een omgevingsvergunning 
is verleend. Deze deelinrichting heeft gezien de aard en de omvang van de 
aanwezige stoffen geen bijdrage aan het plaatsgebonden risico en het 
groepsrisico vanwege de site Chemelot. Om die reden is de deelinrichting niet 
QRA-plichtig, hetgeen betekent dat er geen kwantitatieve berekening van het 
risico hoeft plaats te vinden. Gelet op het vorenstaande is er geen risico 
berekend voor het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Ook is de kans 
op een dergelijk incident niet vastgesteld.

5. Wat wordt er gedaan aan gerichte, snelle, informatieve communicatie met en 
bescherming van omwonenden in het licht van de mogelijkheid dat er veel 
ernstigere situaties kunnen optreden?
Richting de bewoners wordt gecommuniceerd door het inzetten van het 
waarschuwings- en alarmeringsstelsel (sirenealarm), NL Alert (concrete 
informatie met handelingsperspectief via de mobiele telefoon), L1 radio (de 
officiële Rampenzender voor Limburg), L1 teletekstpagina 112, internet 
(http://www.vrzuidlimburq.nl/), Burgernet en sociale media zoals Twitter.



Met voornoemde middelen wordt zo snel en zorgvuldig mogelijk richting 
omwonenden gecommuniceerd. Dit wordt gecoördineerd vanuit het 
actiecentrum communicatie van de VRZL in het Meld en 
Communicatiecentrum.

6. Zijn er evacuatieplannen voor omwonenden van Chemelot binnen en buiten 
Geleen? Zo nee, wanneer worden die (eindelijk) opgesteld?
Er zijn geen evacuatieplannen voor omwonenden van Chemelot. Evacuatie is 
alleen een optie bij een ‘dreigend’ scenario of een langdurig incident met lage 
concentraties in de buitenlucht, waarbij de inschatting is dat er voldoende tijd 
is om mensen op een veilige manier uit het gebied te krijgen. Hierbij moet 
rekening worden gehouden met een grote logistieke en een langdurige 
operatie.

Evacuatie bij een toxische uitbraak is dus niet wenselijk. Bij een toxisch 
scenario is juist het eerste uur cruciaal. Daarom geldt bij een dergelijk 
scenario het advies: ga direct naar binnen, sluit ramen en deuren, schakel 
ventilatie uit en volg de instructies die worden gegeven via de in antwoord 5 
genoemde media. Dit handelingskader biedt bewoners de beste bescherming.

7. Wat wordt er gedaan om sociale media en ook de TV effectief in te zetten?
Zie antwoord op vraag 5.

8. Bent u het met onze bovenstaande indruk eens en dat het rampenbestrijdingsplan 
niet alleen moet worden verbeterd gericht op bestuurlijk vlak maar minstens zo zeer 
gericht op de kwetsbare positie van omwonenden?
Naar aanleiding van de brand in de Bosmanloods zijn verbeterpunten 
benoemd. Deze zien niet zozeer op het rampenbestrijdingsplan (dat heeft goed 
gefunctioneerd), maar met name op de crisiscommunicatie richting burgers 
en de informatiestroom van het Commando Plaats Incident naar het 
Operationeel Team en het Regionaal Beleidsteam. Om dit verder te 
professionaliseren zijn maatregelen genomen door de Veiligheidsregio en de 
Brandweer. Zo zijn bijvoorbeeld de communicatiemedewerkers op piket met 
opkomstplicht gezet en wordt onderzoek gedaan naar flexibele alarmeringen.

9. Kunt u concretiseren welke maatregelen getroffen naar aanleiding van de Chemie- 
Packbrand effectief bleken te zijn en waar nu geconstateerd wordt dat getroffen 
maatregelen niet werkten en aanpassing behoeven?
Uit uw vraag blijkt dat u aanneemt dat er naar aanleiding van de Chemie- 
Packbrand een expliciete vertaling in het rampenbestrijdingsplan voor 
Chemelot zou hebben plaatsgevonden. Dat is niet het geval. Er zijn geen 
maatregelen getroffen specifiek naar aanleiding van de Chemie-Packbrand. 
Deze brand heeft op landelijke schaal wel een breed scala van verbeterpunten 
opgeleverd. Bijvoorbeeld ten aanzien van de bestuurlijke 
informatievoorziening, de interregionale opschaling en samenwerking in de 
crisiscommunicatie. De Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft de afgelopen 
jaren op die deelvelden aanpassingen en verbeteringen geïmplementeerd.



Dit betekent echter niet dat de bestrijding van incidenten in de praktijk altijd 
vlekkeloos zal verlopen. Planvorming is een continu proces en de uitvoering 
blijft mensenwerk.


