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Betreft: Vragen ex. art. 37 RvO inzake "Evaluatie brand in de Bosmanloods dd 9 november 12015^-----------Ref: OPA/2017/37/19
Sittard-Geleen, 2 februari 2017
Geacht College,
Op 7 januari 2017 meldde Dagblad De Limburger dat er al geruime tijd twee rapporten over de brand van 9
november 2015 in omloop zijn. Deze rapporten blijken te staan op
http://www.vrzuidlimburg.nl/download file/view/181/256/ en
http://www.vrzuidlimburg.nl/download file/view/179/256/
Zover wij weten is de Raad niet in kennis is gesteld van het bestaan van beide rapporten.
Mocht dit inderdaad zo zijn dan verbaast dit ons aangezien het hier om het functioneren van het door de
Raad (/ Raden) goedgekeurde rampenbestrijdingsplan gaat, hetgeen voor burgers van Sittard-Geleen (en
Beek en Stein) letterlijk van levensbelang kan zijn.
Vraag 1 : Zijn deze rapporten aan de Raad doorgestuurd? Zo ja wanneer, zo nee waarom niet?
Al lezende concluderen wij dat wij van geluk mogen spreken dat het slechts een brand van (in hoofdzaak)
polypropeen en polyetheen betrof waardoor er een goed zichtbare zwarte rookpluim ontstond.
Vraag 2 : Voorziet het rampenbestrijdingsplan in een wezelijk andere aanpak indien de kans c.q. het
vermoeden bestaat dat er emissie van, al dan niet zichtbare, toxische stoffen plaatsvindt?
Om 11.45 u was er brandmelding. Om 12.35 u, 50 minuten later, werden de eerste metingen verricht.
Om 13.00 u, 75 minuten na de melding, wezen meetresultaten uit dat er geen CO uitsloeg.
Om 14.20 u werd via social media gecommuniceerd dat er geen chemische stoffen in brand stonden.
De meetresultaten werden echter pas na 16.00 u bestuurlijk in het GBT besproken.
Aangezien tijd een cruciale factor is bij toxische emissies stellen wij
Vraag 3a : Wanneer was bestuurlijk en operationeel bekend dat meting van alleen CO verantwoord was?
Vraag 3b : Wie heeft de beslissing om alleen CO te meten genomen?
Vraag 3c : Waarom zijn omwonenden (en anderen) pas na uren (en zo summier) omtrent de
meetresultaten geïnformeerd?
Opschaling tot GRIP-4 gebeurde omdat het effectgebied als maatgevende factor werd gehanteerd.
Bij veiligheidberekeningen wordt echter het risico op basis van kansberekening als uitgangspunt genomen.
Vraag 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?
Wij constateren dat in beide rapporten er veel meer aandacht is voor informatievoorziening aan
(internationaal) omliggende gemeenten dan aan communicatie met directe omwonenden terwijl juist die
laatsten al snel kans hebben om bij emissies slachtoffer te worden.

Vraag 5 : Wat wordt er gedaan aan gerichte, snelle, informatieve communicatie met en bescherming van
omwonenden in het licht van de mogeljkheid dat er veel ernstigere situaties kunnen optreden?
Vraag 6 : Zijn er evacuatieplannen voor omwonenden van Chemelot binnen en buiten Geleen? Zo Nee,
wanneer worden die (eindelijk) opgesteld?
Duidelijk is dat omwonenden het beu zijn dat er bij herhaling incidenten gebeuren op Chemelot die voor
overlast zorgen en/of hun veiligheid in gevaar brengt. De maatschappelijke impact van 'alweer een
incident' op de directe omgeving maar ook daarbuiten werd zwaar onderschat.
Communicatie via de rampenzender kwam niet van de grond, bestuurlijke communicatie verliep zeer slecht
en communicatie via sociale media zorgde voor ongewenste dynamiek. Veel ouderen werden helemaal
niet bereikt met de gebruikte communicatiemiddelen.
Vraag 7 : Wat wordt er gedaan om sociale media en ook de TV effectief in te zetten?
De constateringen en weergave van de feiten geven de indruk dat er bestuurlijk veel is misgegaan en dat
het rampenbestrijdingsplan onvoldoende rekening houdt met de kwetsbare positie van omwonenden.
Vraag 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?
Na de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk stelde OPA op 19 augustus 2014 vragen over vertaling van de
lessons learned van deze brand naar de situatie binnen onze gemeente.
In uw antwoord van 14 oktober 2014 verwees u naar het rampenbestrijdingsplan en dat de opgedane
ervaringen in Moerdijk zouden worden meegenomen.
Vraga 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?
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