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Industriële Veiligheid is voor onze Gemeente van groot belang. Met een groot aantal bedrijventerreinen met
bovendien een hoge concentratie aan gevaarlijke bedrijfsactiveiten is een calamiteit nooit uitgesloten.
Daarom is het van belang om als Gemeente Sittard-Geleen goed voorbereid te zijn op calamiteiten.
Recent heeft de Gemeente Moerdijk haar 'lessons-learned' van het Chemie-Pack incident in boekvorm bijeen
gezet. Deze 'lessons-learned' zijn voorzien van concrete aanbevelingen en onderbouwd met persoonlijke
ervaringen van functionarissen betrokken bij de bestrijding en de nazorg.
Uit hun beschrijvingen blijkt o.a. dat het gemeentelijk apparaat onvoldoende mentaal en
uitvoeringstechnisch voorbereid was op een grote calamiteit.
Het is volgens OPA van groot maatschappelijk belang zeker te stellen dat de Moerdijk leermomenten ook in
de aanpak, draaiboeken en oefenmomenten van de gemeente Sittard-Geleen worden verwerkt en getoetst
worden op effectiviteit.
Onderstaande gedetaileerde vragen komen direct voort uit datgene wat in betreffende publicatie als
leermomenten wordt aangeduid. Wij vragen U daarom de vragen zo concreet mogelijk te beantwoorden.
1) Voorbereiding. Is het gemeentelijke apparaat voldoende toegerust, afdoende mentaal voorbereid,
regelmatig geoefend, voorzien van juiste faciliteiten en voorzien van courante Geo-informatie op regiooverschrijdende incidenten/effectgebieden vanuit onze eigen bedrijfsterreinen (Nedcar, Holtum, Krawinkel,
Chemelot) adequaat te kunnen pareren ? Welke normstelling en toetsingsinstrumenten hanteert de
gemeente om te bepalen of al deze elementen afdoende en adequaat zijn ingericht (zie leermoment 1 in
bijlage). Is er sprake van regelmatige auditing op alle genoemde elementen ? Hoe vaak per jaar wordt er 'in
het veld' geoefend en hoe vaak per vinden er 'desk-oefeningen' plaats ?
2) Crisisbeheersing. Is de Crisisbeheersing adequaat ingericht en gescript, gelet op de vele vraagstukken die
op het GBT afkomen in de eerste uren en dagen van een langer durende calamiteit. Is de gemeente
voldoende en deskundig adequaat vertegenwoordigd (vakspecialist) in het ROT ? Hoe is in geval van een
crisis de administrieve afhandeling georganiseerd en hoe is de tijdige aflossing van vermoeide

functionarissen geregeld. Hoe is de communicatie van omliggende bedrijven, gemeenteraadsleden en
andere stakeholders georganiseerd ? (zie leermoment 2 in de bijlage-1)
3) Nafase issues. Hoe heeft de Gemeente Sittard-Geleen de nazorgfase van de calamiteit georganiseerd en
hoe is gesecureerd dat er projectmatig gewerkt kan worden aan de nazorg fase. Hoe is gesecureerd dat de
leermomenten uit een calamiteit geregistreerd, verwerkt en gecommuniceerd worden ? (zie leermoment 3
in de bijlage-1)
4) Communicatie issues. Hoe heeft de Gemeente Sittard-Geleen gesecureerd dat de opstartfase van het
crisisteam zo kort mogelijk is en in welke tijdspanne worden communicatiekanalen zoals Twitter, liveblog,
website Sittard-Geleen, Ll website, van actuele informatie voorzien, zodat burgers niet onnodig lang in
onzekerheid over hun huis, haard en naasten verkeren ? Wie is hoofd communicatie en wat zijn zijn taken in
de beginfase, midden en eindfase van de calamiteit. Hoe wordt gesecureerd dat de burgemeester zijn
burgers adequaat en tijdig informeert, zonder dat er gebagateliseerd wordt of de omvang van het incident
overdreven c.q. gevoelens van de burgerij genegeerd worden ? (zie leermoment 4 in de bijlage-1)
5) Kennis. Op welke wijze heeft U kennis genomen van de leermomenten en incident rapportages t.a.v. het
incident Chemie-Pack en op welke wijze heeft U deze kennis geoperationaliseerd in de gemeentelijke
organisatie ?
6) Dekking. Zijn de calamiteitplannen en calamiteitmaatregelen voldoende ontwikkeld om ook de industrieterrein, zonder eigen calamiteiten organisatie, adequaat grote incidenten te bestrijden ?
Ter referentie is een afdruk van de leermomenten uit de Gemeente Moerdijk bijgesloten. De leermomenten
zijn onderdeel van het boek 'Vuurdoop Gemeente Moerdijk'. 2014. Uitgever Gemeente Moerdijk ISBN 97890-9028247-3
7) Knelpunten RBP. Graag willen wij geinformeerd worden wat de status is van de geïdentificeerde
Knelpunten RBP 2010 - Uit 'Staat van de rampenbestrijding 2013' - ministerie E&J.doc m.b.t
de Gemeente Sittard-Geleen. Een extract van de Knelpunten rapportage hebben wij bijgesloten.
8) Dynamiek en dekkendheid. Gelet op de recentere grotere dynamieken op de Chemelot Industie &
Campus locatie en laatstleden ook Nedcar en Holtum I en II, zouden wij graag van U vernemen of de
bestemmingsplannen Chemelot Industrie, Chemelot Campus, Nedcar en Holtum I en II nog dekkend zijn voor
de stroom nieuwe activiteiten op deze terreinen en havens. Kunt U ons informeren of de
Veiligheidsrapporten en de Rampenbestrijdingsplannen die betrekking hebben op deze terreinen en havens
nog up-to-date zijn en of deze conform de wettelijke termijnen zijn en worden geactualiseerd. Dit mede met
het oog op de vele uitbreidingen die de afgelopen jaren gerealiseerd zijn.

Bijlage-1: afdrukscan 'Leermomenten Vuurdoop Gemeente Moerdijk' blz. 155 t/m 160
Bijlage-2: Knelpunten RBP 2010 - Uit 'Staat van de rampenbestrijding 2013' - ministerie E&J.doc
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CRISISBEHEERSING
l** itmp vow %t*f
Dr brand bij CN-mtc-Path kcnOv t t n ««nuf facettpn
«jmi legefijKettijd spwlden. de btanó «rU,
de vi-fii^v d t n fttm*ttteiti. tit uil^uvervb.t.ng.
»*i*d«cM «tof dc «htiWvtasg. df WKJtr^krn de
rK loekortsi Al de Mtüe dag hoiwo er vrsgfn ove'
sl öi* onderwerpen, tr^ar je kuit nl« «Drt ïpjKtyk.
oppikken, f « u i st«>d4 op de bf langnjliMe uken
•/si het m o w n r E m i &: rwg ^wr de l>^itii)d!ng
van het intiotnl r t l f KKg v w Ct- bctroktwfic»i en
/O'K voor de MiienWmg Durnd vol^n dc- rest.

M'<k VAH t:M be(e<dsif>am >'," "• tweede ope^atto
neet team: KXg dat altc«n dr K l t W M I d it»ol'tit%
asnlalet zinefi Laat de bufgemeesWf ab voori t10 ii« ferwAfhiiftftwtjtipfeiienoverdebtjdfaBe
van dc «wtwen aan taM. Het u btlawgrijk dat Öf
&urgeme*«*ï optima*):
(uncttoneirn. want dc
aru* op hem als •jesirsyrf en boegDreltf ü gmol
Onwingd zlfn door dc juiste i M H a n « eert vtwwMfde om deir M.K ,• - • tt kunnen dorn
1

)nl»ttROT
Een af(;ev>Aafdigde vaupeoaüic VAD de gemeens
m
Retio^vwi OpCfJrtia*ve*i leam roigï ervoo*
dat v w n dtrecte t^n en teruglicopcline is. Haar
net i W f l OOk vocf Öe inbreng van lökate «enms tn

het gevaar ligt op de ioet 0*1 «edefe betfokken par
tij vwl en ^.wrtva.'f^d M*\ de *-i.>t: gwt f?n daa'bii
de samenwerking en bet gededoc beiang over hrl
y»Ksfó ;«1 Sifpn* daarom l^'Ü
time out mei
de txr ^r>g'i)hvle betn}it<wn paiti^en in oo* gev»i
bet »ate<«hap Rtpkswatersl*»!. het Havenichap
eo de provincie ten ronde wte doet *al voo'ktytrx
dat ieder voor nrh aan df sl*g gaat en je auerectit \

Bi;
ftii(i<uran»p is^rfjeet en behepts de risico s.
Lsat nwl verk-tden om <n efc* klap silrt tc mt
kf, opnjimen, lerend wrtiMi, eat w| leggen eent
emoerzoe»en, »efvotg*>m tnt«jeren op Ww^atoriuniKhaai' e« dan pas de grote buik aanpakken
'W^rn eafwig an eteph**it ï«he one bite H a utne'
Vvge#t Éi#drij^4fl #fi w r ^ f i £ m # f t ft tet
Oe tocuï »an gemeente ligr al Mie! op inwonen tn
het geval Min cr^etrie PACK waser nust inwoners
spiakc van tie-iaUcn bednrven m*t vele Pondcf
den werknemefs rondom de locatie van hei *nci
rteni Ou* die waien voor .«fofmanevoofTiening
afha^ke^tk van de informatie van dc ovtrhekf
LMMMntlldtt.r
Mensen ntn i i een cristssituatie gene.gd om doof
ie g#*o io( re ettty neefvafien' Maa' «vie i f | moe
ts (ynctioociTt met opt(m*at- Wees voort>ereh3 op
een 'nspanmng van iange duwr. 7eter ats bestuwfdr» Sujtrmedewerkersenihe^HwfdetiUjdignMr
^uis en • f hpi «Hosien door coUesa's Een
wetflrathi it öasrpi; v!t« g^oot brUng; voorkom
n ( M 'Cdereen itgel^k afgelost wordt en
wAnidevolw kenmi van voorga^tgeis verforen K M I
l e t « « • <«t*tifk« Mlninif tratUvc
iiliiÉirti<p
£r komen v'ageo. onderToefcen. inipecitei Naar
vrrgunoflTgre twnKflwing t or re» ponden ne.
oorzairen. de ct iv sliestr>j«g. Ailes moet worden
vera^iMtxMd Hei gaal ook al snH over )ijr«TS<he
gevolgen Bewaar alie[:oftespo*>dcntic en informatie en zorg voor een gedetailleerOe verslagteg
0i>t. I t H É M M l Wat je hebt g e j e ^ , «ai H-wel
en met hebt gedaan en waarom
ntet.
OndarstMM sl««it«15gurtn met «en a>tfU»nt
Er komen onrmtend v**l zalien op de o<gantw
t * a( Sleutcthgypen. rails de gemeentesecfeuni..
nvwf oo* de 'wrfden v«« de icMipimil hebben

baat b*) een per^on^»! *siiilan(. voor aliériet handt.'n-^pariöfeniten. /osis t>et aannerr^n van l^efooni, ook mobiel het noteren van vragen en het
uttmt*** van de afgesproken mSSti tn de eigen
orgamsaiw
HMid t f i K d m en ' e u U U c n ' bi] elkaar
betrokken
Alt eeodirwte rotiega ;»nge' Can twee o* drie
weken mlenstel met een incident beiig i* kan dat
wnfvifiger gevrn bi| rol'^ga v het refrultcre werk
gaat i M M M gewoon doo< en it ook briang'-jk
HouC collega's over en weer betrokfcen bi; elkaar
en bij de staod van zaken. Praat iedereen regelma
tig bij,
tofemwer 4 * r a a d O ^ M tijdig
Dt raad heett gf«n tkrecte rol in de ac Jte fase
M l f wl en n>oe<
g^nfof meere j f a ttay, m
«ente >niunt* /oor een sthfiheliihe «(omaK
«room en organ seef otnnen een week een mforrratiebijeenkomji om de raadtleden persoonti/k
hij tc pratm

W.rk p^iectmatig
Ats htn vuur gedoofd *%. begint het soms pas. 2et
daarom zo snet mogeliik een pföjeuofgèniMïie cp
voor de i^azorg mei daann alle retevante diwipli
nes Btj Chemle-Patk w^en dat mftfil. F^anci«n,
nwtdisctic zaken, commynicatie. bedr^fiüvowing
onderzoek er wantwoofdrng en ge;ondhé^,
leem enierne dftkwndïgen op in hel pfotwtieam,
maar Uat eiger- mensen' dc Knakclfunetics ver
vullen. iod»ï e' verbinding rs tussen de prejpet*Bani«!*enöettflanOeorgoniMli* f.n bedenk
oat de naste*p w n een groot medent somi jarer
kart duren
V««r vvft>*UnKti«t «H««MI émt
Zodra het incidoni voorbij xy. hee^t it
hri besef dn rmg *ooH meet gebeuren 1
dat momenturn als katalyMtorom issuesnu op
te pakken, Ooe rwteen jattfn Sneed het ijzer »u
het nog heel is Dow Chemie Pack n)n wt in Moei
di|k andef s gaan lujlt^n naar f ^tico's. Oe partners
zijn bii Hkaai gebiatht om Mme-n te werkrn 4m
meee\f. \\tf'-/A want aU gemeente alleen kun ^
dat niet.

2org v*or jc m«d«w«rteri
f r komt veel op bepaalde medewerkers af. De
druk van meoia, mttan'tes d.e onderzoeken instel
len, ju(tdi« V kweM * s Dit Ig voor hen vaak spannenc en teven soms veel tfnj* op Be'e-0 co4«{a s
hierop voor en zorg voor ondersteuning bt} het
omgaan itel al de^e e^Tienten. zoalt «egali^ve
IMftWWk, vertiorf en rechtszaken
Vertegw

Stijf inveiwren In de crWswfwilMrtte
In Moerdigk ii|n de risico's m beeW, öe roAe^ z-jn
dj*deti(k en hebben we (aatlijKs een Ve;(ighetdv
Top met aik betrok«en psrtners WiK investeren tn
de cittisorganitatie er m laeiltgheid. Houd de sens*
MMKy vast. M M jndr»s h drrr we^ nog voor
de inkt van het veroeterplan droog ts

i d« getw*et»t« (n

en bedr jfske;tt»is in het fcor

4
COMMUNICATIE
2*rg drt i« t f het
Met opstarten van de criwKonvnunKatte kost

t^d. Hwr Mart g^flK met de men«t die i< hebt.
Ook al is er onderstetining onderweg begin de
Operam. Zorg voor «anweiigheld online vta een
«vebtog en op Twttter wwr je naar d«t ItvebWg
verwIjsL Beeeid enkele k*rriboodKh»pp<n en
antwootden voor ook al heb wem.g tnfotmat; e.
Haak omgev^ngsanatyses en b(t(f dat met rCgetmaat doen.
Vhdfc*' urge(itken*jd hulptroepen «t vraag m huis
colkgas, fai;wofbe**d voor het aannemen van
tetefoons. Maar schakel ook evt ra communtcatiepfo*esvfcin^s m via de Veiügherdsfegto of buurgemeenten. Je komt ahijd handen tekort.
D«leg«T je t ^ e n On reU«a
Het roo'd communicatte ts. zeker M de beginfase
als er nog
mankracht is. al snel (hgeos*
van verxhrtlefxje petten; hoofd Kttetentrwn en
adviseur voor het ONeidsteam. Pak e^n ral en doe
m goed leg andere laken desnoods tijdeüfk tei
anderen neer.

Verzamel een denktank van rommi/ncatieadvi
seots oie oe «rnegie voor de lange*e termijn
kunnen uitdenken Kijk welke scenario i je kant
voorf ten en wat dai betekent woot de strategie
voor de tomebde uren. Speel een o* meerderde
C0fimiuntcatieadvis«ur5vTi( Om de coniistenlie
m de boodschappen ce borgen, de «wegte uit te
zetten, te bewaken en zo nodig tkj te stellen
TVvblfttWMI
Zorg dat elk team getraind is. train nieuwe me
dewerkers ro v * t mogelijk en hou de hennes upto-dale Tf«<n M M M ook om meerdere rollen te
kunnen vervullen In de beginfase van eer crisis
rijn fleubet Inzeibare medewerkers van gioot
belang. Kijk daarom ook naa' andere rollen dan
iedereen normaal heeft Een crisis vraagt om andere vurdtgheden. roet «eoerren <s op elke plaats
inzet baar Zorg dat fe m aHe omstandigheden snel
kunt ttanen met een livebtog, een omgevtngsanalyse en comre*sefen op social media. En oe'en dat
tn wisselende samentleflmg en met wisselende
laken

H«C is eerder t i M «**r b«Uke«tétg*ving den

JeMct
Ook al it er tethrnsch gezien wemig aan de hand.
de maatechappeltjke vraag om duiding is er snel
Ier dan)« denkt. Rookwolken maken altijd ndfuk
Het is al vtei angstaanjagend De beleving pq de
buitenwacht is anders dan \>\ de operatwoele
dientten Wijs hen erop en bere»d beiluurdm
erop voor dat er vraag is naar hun verrtaal. Zorg
voor (?oede omgevlng\anatvses om de mhoud van
het verhaal goed aan te laten slurten tx, Kat cr
leeft Zo voorkom je het bagatelliseren of overdnj
w n van gcwoeleni do<y de burgemeester

tr komt een 'i
nne over de gemeente
heen. Bespreek vooraf goed MR de borgemeestef
dat hel commtintcatieleam mandaat heeft om te
(omntumcerm o w alle operationele zaken, even
tueel ook voor de camera indien t o dig. leg mandaten v»t: Zorg i« de 'koude *ase' voor goede
a'ïp'3«cn tussen de burgemeester en de lokale en
regionale adviseurs de bit een trlsis ondersieu-

Breog de buitenwereld r w r binnen en neem
bcituurde-s ook eent nwe naar de werkru.mle van
het fommum cat tet earn Zo kunnen ze zien wat er
buiten de •bunker' speelt, welke vragen er zijn.
En welkegtgantiscbe informatievraag en -stroom
er op gang komt
« M ie "eigen' deakimdtct» « M
Elk telewiste- en '*d*oprogramma gaat op zoeH
naar deskundigen die iets meer kunnen vertellen
over de m v i de (K-co s en dp verartwoendeft)
ke" Herstal kewwn deze mensen de feiten met
(goetfi. Zorg daarom zelf (hijvoof beeld vta de vwa
of de Veiiigheidsregio] dat Je deskundigen N M
aanreiken die de medta te woord kunnen slaan
Het l i en bUjft >Mfw criilt, h M ë |eb
Je bent en biifft er dus ook van a tot z bt^ Ook ais
de besiuuiit)lie verantMOordelifkhetd verschuift
ook als coikga s urt de regro het proces sturen
Tifdent de crisis blijft er ait^d behoefte aan lokale
ketwh en ie voelt fe ook «Hf verantwoorOelijk
Laat los wat ji uit ronden moet eeven. maar volg
het p<oces. spring bij waar nodig en zorg dat «'les
goed vastgelegd wordt. Utteïndetijk moet |ii aites
kunnen verantwoorden en uiheggen. ook al wat ie
rr niet altijd verantwoonfehjk voor Oe hutptioe
pen vertrekken ook weer. Bereid fe voor op wat er
dan kcml, houd je netwerk bet fokker en houd je
team al dte tijd betrokken en bif elkaar
DMer^MwrMiM.
)C leert ontzettend veel van aMHDMMlMCVMl
Veel daarvan kun ;e in dc dagelifkse commumca
lieptakhjk goed toepjisen, ook voor incidenten
op «>«ne w h«»l Oe prindpes zijn doorgaans
hctznfde Doe er je voordeel mee en leer van elke
ensis voor je dagebtkse werk.

tit hebben mzichi willen geven 'i> de AA»fde'-olit nvsnr-gpn dk: wc hebben opgedttsn
door de brand bi; Chemie-PKk tik .nc-dem
ker^l ^IMSlVM ker momenten die voigens
ons niot vc-lotpn mogem gaan er p É j M
moeten werden. Zc blijven we leren •«r
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Bijlage-2

1.2

Gesignaleerde knelpunten in 2010

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek dat ten grondslag lag aan de Staat van de
Rampenbestrijding 2010 zijn voor de regio verbeterpunten opgesteld.
• Planvorming
• Geen aandachtspunten.
• Risicoprofiel
• De veiligheidsregio beschikte ten tijde van het onderzoekrisicoprofielen bovenregionale samenwerking niet over een vastgesteld risicoprofiel conform het concept Wvr.
• Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oeferten
• De regio beschikt niet over een kwaliteitszorgsysteem.
• Organisatie
• In de organisatie is geen coördinerend commando beschreven {artikel 2.1.1 Bvr).
• De samenstelling van het CoPI. Afwezigheid van een informatiemanager in het CoPI
(artikel 2.1.2 lid 1 Bvr).
• Adviseren van het ROT door het CoPI (artikel 2.1.2 lid 2 Bvr)
• Samenstelling van het RBT. De hoofdofficier van justitie ontbreekt tijdens de praktijktoets in het RBT (artikel 39 lid 2 Wvr).
• Alarmering
• De regio beschikt niet over bestuurlijk vastgestelde criteria voor situaties waarin de
meldkamer overgaat tot grootschalige alarmering (artikel 2.2.1 Bvr).
• De functie van eenhoofdige leiding is niet continu geborgd (artikel 2.2.2 lid 1 Bvr).
• De normtijd tussen de ophoging van het opschalingsniveau en de start van de
alarmering door de meldkamer wordt overschreden. De betrokken burgemeester wordt
niet geïnformeerd, (artikel 2.2.3 lid 1 Bvr).
• Opschaling
• Tijdige opkomst en aanvang werkzaamheden door CoPI (artikel 2.3.1 onder a Bvr).
• Tijdige opkomst en aanvang werkzaamheden door ROT (artikel 2.3.1 onder b Bvr).
• Er is geen voorziening voor de continuïteit van de hoofdstructuur (artikel 2.3.2 Bvr).
• Informatiemanagement
• Een centraal bijgehouden totaalbeeld ontbreekt (artikel 2.4.1 lid 1 Bvr).

