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RAMPBESTRIJDINGSPLAN TWO CHEMICAL LOGISTICS BV 
 
Object:    TWO Chemical Logistics BV 

  Vlotkampweg 67 
  6545 AE Nijmegen 

     Telefoonnummer: (024) 372 6111 
 
Werkingsgebied:     Gemeente Nijmegen en Gemeente Beuningen 
 
Regionaal plannummer  RBP-003 
 
 
Aanverwante documenten:  -Gemeentelijk rampenplan Nijmegen versie 30 juni 2009; 
     -Gemeentelijk rampenplan Beuningen d.d. 1 juli 2009; 
     -Regionaal Crisisplan d.d. 7 juli 2011  
     -Calamiteitenplan TWO Chemical Logistics BV d.d. oktober 
      2010; 
     -Aanvalsplan AO 334; 
     -Intergemeentelijk Rampbestrijdingsplan Overstroming en 
      Dijkdoorbraak;Maas en Waal d.d. 1 september 2005; 
     -Gefahrenabwehrplan für Großschadensereichnisse des 
      Kreises Kleve 
     - Incidentenplan Riolering Nijmegen, versie 19 mei 2011 

 
Bijbehorende kaarten (bijlage E) Kaart 1:   Plattegrond object met locaties gevaarlijke stoffen 
     Kaart 2:   Plattegrond Nijmegen 
     Kaart 3:   Aanrijroutes/windroos 
     Kaart 4:   Afzettingen en hulpverleningsroutes  
      Kaart 5 a en b:   Effectgebied scenario 1: Brand in een 

                                                     opslagvoorziening en vrijkomen van toxische 
                                                     verbrandingsproducten 

     Kaart 6:   Bluswatervoorziening 
     Kaart 7:   Preventieve voorzieningen magazijn 1 t/m 8 
     Kaart 8:   Preventieve voorzieningen magazijn 8 t/m 22 
     Kaart 9:   Preventieve voorzieningen magazijn 12 t/m 14 
  
 
 
Vaststelling:   Vaststelling van dit rampbestrijdingsplan vindt   

  plaats door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio 
            Gelderland-Zuid. 

 
Intrekking:   Met de vaststelling van dit plan wordt de versie mei 2006 

  van het RBP TWO Chemical Logistics BV Nijmegen  
  ingetrokken.  

 
Datum in werking treden:   …. 
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A. Inleiding 
Het doel van dit rampbestrijdingsplan is het ondersteunen van de operationele inzet van de 
hulpdiensten en de gemeenten Nijmegen en Beuningen in geval van een calamiteit bij TWO 
Chemical Logistics BV te Nijmegen. Het bestuurlijk deel van het rampbestrijdingsplan is gericht op 
de formele criteria waaraan een rampbestrijdingsplan moet voldoen. Deel 2 betreft de operationele 
informatie die van daadwerkelijk nut is tijdens een incident. Aan deel 2 zijn de operationele bijlagen 
toegevoegd. 
 
B. Status 
Het rampbestrijdingsplan TWO Chemical Logistics BV te Nijmegen is door het bestuur van de 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid vastgesteld. 
 
C. Onderhoud 
Dit plan zal eenmaal in de 3 jaar opnieuw worden vastgesteld of zonodig eerder indien bijvoorbeeld 
wijzigingen binnen het bedrijf of in de directe omgeving daarvan, daartoe aanleiding geven. Het 
rampbestrijdingsplan wordt onderhouden door het Veiligheidsbureau van de Veiligheidsregio 
Gelderland-Zuid. Hiertoe worden jaarlijks de juistheid, de volledigheid en de bruikbaarheid van de 
informatie in het rampbestrijdingsplan gecontroleerd en zonodig bijgesteld. Bij essentiële wijzigingen 
wordt zonodig tussentijds een nieuw rampbestrijdingsplan vastgesteld.  
 
D. Oefening 
Het rampbestrijdingsplan TWO Chemical Logistics BV zal regelmatig worden beoefend en op basis 
daarvan worden geëvalueerd. Daarbij zal steeds één van de in het plan beschreven scenario's als 
uitgangspunt worden genomen. De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid neemt het initiatief tot het 
houden en evalueren van deze oefeningen. Na een daadwerkelijke inzet zal dit rampbestrijdingsplan 
eveneens geëvalueerd dienen te worden. Ook hierin zal de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid het 
initiatief nemen. 
 
E. Afstemming op andere plannen 
Dit rampbestrijdingsplan is afgestemd op het gemeentelijk rampenplan (versie 2009) van de 
gemeenten Nijmegen en Beuningen. Het gemeentelijk rampenplan is daarbij afgestemd op het 
model rampenplan van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (met het oog op regio- en 
landsgrensoverschrijdende effecten). Waar nodig wordt, voor de uitvoering van taken en 
maatregelen, naar bepaalde deelplannen van het gemeentelijk rampenplan verwezen. Daarnaast is 
dit plan afgestemd op het Regionaal Crisisplan VRGZ van juli 2011. 
Dit rampbestrijdingsplan is afgestemd op het Gefahrenabwehrplan für Großschadensereichnisse van 
de Kreis Kleve in Duitsland. 
 
F. Communicatie 
Het rampbestrijdingsplan is openbaar. Vóór vaststelling heeft het plan van datum t/m datum in ….. 
ter inzage gelegen (ten minste zes weken voor vaststelling). Hiervan is melding gemaakt in ………. 
Na vaststelling wordt het plan door de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid aan de in de 
verspreidingslijst genoemde diensten en instanties gestuurd. Betrokken diensten zijn zelf 
verantwoordelijk voor het informeren van hun personeel. 
 
In het kader van de communicatie over dit rampbestrijdingsplan zijn de volgende doelgroepen te 
onderscheiden: 
- Burgers in de gemeenten Nijmegen en Beuningen; 
- Medewerkers TWO Chemical Logistics BV te Nijmegen; 
- Medewerkers van de gemeenten Nijmegen en Beuningen; 
- Medewerkers van de operationele diensten die bij de bestrijding van incidenten bij TWO 
 Chemical Logistics BV zijn betrokken; 
- Andere mensen die geïnteresseerd zijn in het rampbestrijdingsplan: politieke partijen, pers, 
 actiegroepen etc.; 
- Omliggende gemeenten en regio’s die in de effectgebieden liggen (ook in Duitsland). Zij 
 ontvangen het plan ter kennisname. 
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De informatieverstrekking over het rampbestrijdingsplan vindt als volgt plaats: 
 
Doelgroep Informatieverstrekking Verantwoordelijke 

instantie 
Burgers melding in het weekblad De Brug en De 

Koerier en ter inzagelegging 
gemeente Nijmegen 
gemeente Beuningen 

Medewerkers bedrijf interne communicatie bedrijf 
Medewerkers 
gemeente 

voorlichting ambtenaar openbare 
veiligheid 

Hulpverleners voorlichting + plan afzonderlijke diensten 
 
Verspreidingslijst  
 
1. Minister van Veiligheid en Justitie 
2. Commissaris van de Koningin Provincie Gelderland, Limburg, Noord-Brabant en Utrecht 
3. Burgemeester van de gemeente Nijmegen 
4. Burgemeester van de gemeente Beuningen 
5.  Korpschef regiopolitie Gelderland-Zuid, t.b.v. Afdeling CCB  
6.  Politieregio Gelderland-Zuid, district Nijmegen 
7.  Commandant Regionale Brandweer Gelderland-Zuid  
8.  Regionale Brandweer t.b.v. Sector Brandweer (Beheer Commandohaakarmbak) 
9.  Regionale Brandweer t.b.v. Sector Brandweer (MeetplanLeider) 
10. Regionale Brandweer t.b.v. HOvD (West en Oost) 
11. Brandweer Nijmegen 
12. Brandweer Beuningen 
13. Ambtenaar Openbare Veiligheid gemeente Nijmegen 
14. Ambtenaar Openbare Veiligheid gemeente Beuningen 
15. Bureau GHOR Gelderland-Zuid 
16. Waterschap Rivierenland 
17. TWO Chemical Logistics BV (3 x + 1 x digitaal) 
18. Regionaal Geneeskundig Functionaris, t.b.v. Actiecentrum GHOR 
19.  GGD Regio Nijmegen, t.b.v. het team milieu en gezondheid 
20. Gemeenschappelijke meldkamer Gelderland-Zuid 
21. Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, t.a.v. Veiligheidsbureau (t.b.v. ROC Gelderland-Zuid) 
22. Landrat van de Kreis Kleve (Duitsland) 
23. Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 
24. Veiligheidsregio Limburg Noord 
25. Veiligheidsregio Brabant-Noord 
26. Rijkswaterstaat Oost-Nederland 
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1 Toestand 

1.1  Risicodragend object 

Het risicodragend object is TWO Chemical Logistics BV gelegen aan de Vlotkampweg 67 te 
Nijmegen, op industrieterrein Westkanaaldijk. TWO heeft als primaire doel het op- en overslaan van alle 
ADR-klasse categorieën gevaarlijke stoffen. Dit reikt van giftige-, ontvlambare, tot aquatoxische stoffen, met 
uitzondering van de categorie ontplofbaar en nucleair en tot zover de grenzen van de vergunning reiken. 
Hiertoe beschikt het bedrijf over diverse magazijnen aan de Vlotkampweg (bijlage E, kaart 1). 
TWO Chemical Logistics BV heeft voor de vestiging aan de Vlotkampweg een vergunning voor de 
opslag van 11.220 ton chemie. In bijlage C vindt u welke hoeveelheden van een bepaalde stof worden 
opgeslagen. 
TWO Chemical Logistics BV is actief in de distributie van chemische stoffen van en naar bedrijven. 
Hiervoor is het bedrijf in het bezit van diverse magazijnen en een eigen wagenpark. De 
bedrijfsactiviteiten vinden plaats op twee locaties, te weten op de Vlotkampweg no. 67 en no. 50. 
Tevens is er een bedrijfswoning op no. 60. 
De Vlotkampweg no. 67 (het grootste pand) bestaat uit een oud en een nieuw gedeelte. In het oude 
gedeelte bevinden zich de magazijnen 1 en 3 t/m 9 en een kantoorunit met een totale oppervlakte van 
± 12.000 m² en een hoogte van 9 m. In het nieuwe gedeelte (hoogbouwmagazijn) bevinden zich de 
magazijnen 10, 11 en 20 t/m 22 en 1 kantoorunit met een totale oppervlakte van ± 6.600 m² en een 
hoogte van 14 m. Het kantoorgebouw (unit) tegen het hoogbouwmagazijn aan, bestaat uit 3 
verdiepingen, deels gelegen in het hoogbouwmagazijn. Hier is het operationeel centrum van de 
onderneming gevestigd. 
Op De Vlotkampweg no. 50 zijn de magazijnen 12 t/m 14 gelegen met een totale oppervlakte van ± 
4.800 m². Hier worden koopmansgoederen opgeslagen, zijnde niet gevaarlijke stoffen. 
De meeste magazijnen beschikken aan de voorzijde over dockboards waar auto’s geladen en gelost 
kunnen worden.  
 
De goederen worden in magazijnen opgeslagen die zijn gebouwd en ingericht volgens de eisen van de 
PGS 15 richtlijn. De goederen die in opslag zijn genomen, zijn altijd geschikt voor transport over de weg 
volgens de internationale ADR-wetgeving en zijn altijd verpakt in UN gekeurde verpakkingen. TWO 
beschikt over drie ruimten waar verf en aanverwante stoffen worden gemengd. Het verfmengproces is een 
proces waarbij coatings op de gewenste kleur worden gebracht. Het proces van vermengen verloopt als volgt: 
aan een basisverf worden door middel van een computer en een doseermachine kleurpasta’s toegevoegd, 
waarna het blik in een schudmachine gaat. 
Voor het mengen van de verf, en gerelateerde stoffen, wordt gebruik gemaakt van afvul – en schudmachines. 
Deze zijn geplaatst in afgesloten ruimten en zijn eigendom van de klanten. 
De drie mixruimtes zijn uitgevoerd als een brandcompartiment, voorzien van een sprinklerinstallatie en zijn 
beoordeeld in het kader van ATEX. 
De opslag van de goederen vindt plaats aan de hand van de eigenschap van de stof in 
gecompartimenteerde magazijnen met inachtneming van de separatie-eisen. 
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Bij een calamiteit wordt een brandweerlijst aangemaakt waarop per magazijn het UN-nummer, de 
vervoersnaam, chemische stofnaam, ADR-klasse, de WMS-klasse en de hoeveelheden staan vermeld. 
Deze lijst wordt bij aankomst van de brandweer overhandigd door verantwoordelijke medewerkers van 
TWO. Dit is geborgd in het VR en het calamiteitenplan. 
 
Er is vanwege de omvang géén totaal overzicht van alle aanwezige stoffen met de daarbij 
behorende gegevens direct beschikbaar. Deze gegevens staan in het 
Warehousemanagementsysteem. Het aantal MSDS-en dat aanwezig is, beloopt in de 100.000-en en 
met een gemiddelde MSDS van 10 pagina’s zou dit onoverzichtelijk worden.  
 
De op het terrein aanwezige gevaarlijke stoffen worden aan- en afgevoerd via de openbare weg. 
 
Op het terrein van TWO Chemical Logistics BV zijn tijdens: werkdagen van 8.00 - 17.00 uur ca. 50 
personen aanwezig en van 17.00 - 21.00 uur ca. 5 personen. Op zaterdag kunnen er ca. 15 
medewerkers aanwezig zijn.  
De registratie van aanwezigheid van werknemers vindt plaats via een badgesysteem. Tevens wordt er 
een tekenlijst bijgehouden voor bezoekers.  
Op het industrieterrein Westkanaaldijk zijn overdag ca. 4.000 personen aanwezig en buiten 
werktijden ca. 300. 
 
Het bedrijf beschikt niet over een eigen bedrijfsbrandweer, wel over een calamiteitenorganisatie. 
Deze organisatie functioneert dwars door de hiërarchie van de onderneming en heeft een eigen 
structuur. De omvang van deze calamiteitenorganisatie met de daarbij behorende 
verantwoordelijkheden en taken vindt u in bijlage B. 
 

1.2  Algemene preventieve en preparatieve maatregelen 

 
Preventieve voorzieningen: 
- alle gebouwen zijn voorzien van een brandmeldinstallatie met een doorschakeling naar de GMK-

GLZ (aansluitnummer AO 0334); 
- in de hallen zijn ontruimingsalarminstallaties aangebracht, conform de hiervoor geldende wet- en 

regelgeving; 
- alle magazijnen, behalve magazijn 1, aan de Vlotkampweg 67 zijn voorzien van een 

sprinklerinstallatie; 
- de sprinklerinstallatie bestaat uit 2 sprinklerplatformen. 1 sprinklerplatform achterin magazijn 3, dat 

gevoed wordt vanuit 1 tank (275 m³) met daarin een elektro- en een dieselpomp t.b.v. magazijn 3 en 5. 
Het andere sprinklerplatform bevindt zich voor de mixruimte (magazijn 9A), dat wordt gevoed vanuit de 
pompkamer waarin zich 2 dieselpompen bevinden en het water betrekt uit 3 watertanks met een totale 
inhoud van 1.989 m³ bluswater. Dit t.b.v. magazijn 4, 6A t/m 11 en 20 t/m 22; 

- de sprinklers zijn voorzien van temperatuurgevoelige sprinklerkoppen; 
- de magazijnen 3 t/m 11 zijn voorzien van dakrookmelders of deurrookmelders; 
- het maximaal te besprinkleren oppervlak met nog een voldoende waterlevering bedraagt 450 m²; 
- in de magazijnen 4A, 4B, 6A, 6B, 6C, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 21 en 22 zit een sprinklerinstallatie met     
  schuimbijmenging  
- alle magazijnen zijn voorzien van handbrandmelders en brandblussers; 
- de vloeren van de magazijnen zijn vloeistofkerend uitgevoerd; 
- diverse magazijnen zijn waterbergend; enkele van zichzelf, andere door het plaatsen van 

vloeistofkerende schotten; 
- de muren tussen de verschillende compartimenten zijn tussen de 30 en 60 minuten brandwerend; 
- de achterwand van locatie no. 67 is minimaal 60 minuten brandwerend uitgevoerd (van buiten naar 

binnen 120 minuten); 
- bij een alarmmelding worden alle grote roldeuren van de doorgangen tussen de magazijnen 

automatisch gesloten. Er is procedureel vastgelegd dat de dockdeuren gesloten zijn als er geen 
laad- en losactiviteiten plaatsvinden. Daarnaast gaat de afzuiging automatisch uit (om de 
zuurstoftoevoer te beperken en de brandontwikkeling te stoppen) en de rioolafsluiter van het eigen 
riool (waarop ook de laadkuilen zijn aangesloten) naar het gemeentelijke riool valt automatisch dicht; 

- bij een incident anders dan brand, dient de rioolafsluiter handmatig bediend te worden. 
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Preparatieve voorzieningen: 
In de directe omgeving van de inrichting is voldoende bluswater aanwezig 
(zie bijlage E, kaart 6): 
- ondergrondse en bovengrondse brandkranen, leiding diameter 160 mm; 
- bluswaterriool aan de Binderskampweg tussen de Hogelandseweg en het Maas-Waal Kanaal; 
- open water (Maas-Waal Kanaal), dichtstbijzijnde opstelplaats voor een WTS is op ± 675 m gelegen 

vanaf object, het betreft hier de loswal van Daanen (de toegang van Daanen is geregeld door 
middel van een sluitelkluis). 

 
Bluswateropvang: 
Om te zorgen dat het eventuele bluswater niet direct in het gemeentelijk riool terecht komt, zijn er 
opvangvoorzieningen gerealiseerd (zie onderstaande tabel). TWO zal in geval van een calamiteit bij de 
magazijnen waar waterschotten aanwezig zijn en brandbare vloeistoffen aanwezig zijn waterschotten 
plaatsen. 
Mocht dit echter niet voldoende zijn, dan moet overwogen worden om het pand gecontroleerd te laten 
uitbranden. 
 
Bluswateropvang magazijnen: 
TWO beschikt over een drietal laadkuilen welke als bluswater- en productopvang kunnen fungeren. Dit 
zijn de laadkuilen voor magazijn 3, 4 en 5, voor magazijn 6, 7 en 8 en voor magazijn 10, 11, 20, 21 en 
22. De laadkuilen fungeren als externe opslag voor bluswater, door het plaatsen van schotten en door 
het ontwerp van de hallen is er ook opvangcapaciteit in de diverse hallen. 
 
Magazijn nummer Hoeveelheid in m³ Plaatsen schotten 
 3  300 Ja 
 4 A  220 Ja 
 4 B  220 Nee 
 5  600 Ja 
 6 A  450 Nee 
 6 B  450 Nee 
 6 C  200 Nee 
 7  600 Ja 

 
Voor magazijnen 1, 3, 4 en 5   opvangcapaciteit laadkuil 599,5 m³ 
Voor magazijnen 6, 7 en 8   opvangcapaciteit laadkuil 2.163,5 m³ 
Voor magazijnen 10, 11, 20, 21 en 22  opvangcapaciteit laadkuil 938,5 m³ 
                          ------------------ + 
Totale opvangcapaciteit van de laadkuilen:    3701,5 m³ 
 
De laadkuilen zijn met elkaar verbonden door middel van overlopen. Een rioolafsluiter voorkomt 
verspreiding in het openbaar riool. 
 
Toegankelijkheid: 
Het terrein voor de magazijnen 1 t/m 9 is afgesloten met een hekwerk, de overige magazijnen zijn aan 
de voorzijde vrij toegankelijk. Aan de achterzijde zijn de magazijnen niet allemaal toegankelijk en liggen 
ze veelal nagenoeg op de erfscheiding (zie bijlage E, 7 t/m 9). 
 
Verzamelplaats: 
Het voorterrein van magazijn 13 fungeert als eerste verzamelplaats voor het personeel bij calamiteiten. 
Het terrein voor de Vlotkampweg 28 fungeert als tweede verzamelplaats. 
 
Er zijn nog meer preventieve en preparatieve maatregelen getroffen om ongewenste voorvallen te 
voorkomen en de effecten daarvan te beperken. Binnen het kader van dit rampbestrijdingsplan wordt 
echter volstaan met bovenstaand overzicht. 
 
In bijlage E, kaart 7 t/m 9 zijn diverse preventieve maatregelen opgenomen. 
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2 Omvang ramp en rampgebied 

Dit rampbestrijdingsplan richt zich met name op de bron- en effectbestrijding bij een calamiteit op het 
terrein van TWO Chemical Logistics BV en op de maatregelen die nodig zijn om de bevolking in het 
benedenwindse gebied te beschermen en te informeren. Voor de bepaling van de omvang van een 
mogelijke ramp en het daaraan gekoppelde rampgebied is uitgegaan van 2 scenario's, te weten: 
 
scenario 1: Brand in opslagvoorziening en vrijkomen van toxische verbrandingsproducten  
scenario 2: Complexbrand 
 
In hoofdstuk 3 worden de scenario’s nader uitgewerkt. 
 
In het Veiligheidsrapport (juni 2011) wordt alleen scenario 1 als relevant voor de rampenbestrijding 
beschouwd. Dit scenario is tevens maatgevend. Daarnaast is er een escalatiescenario van brand in een 
opslagvoorziening beschreven waarbij meerdere compartimenten betrokken raken bij de brand; in dat 
geval is er sprake van een complexbrand (scenario 2) 
 
Bij TWO Chemical Logistics BV komt een zeer grote diversiteit aan stoffen voor waarvan  er veel 
verschillende gevaarlijke stoffen in kleine hoeveelheden en in verschillende typen verpakkingen (dozen, 
flessen, spuitbussen, gascilinders, IBC-containers etc.) aanwezig zijn.  
 
In beide scenario's (brand waarbij toxische verbrandingsproducten vrijkomen en complexbrand) zullen 
afhankelijk van het weertype, enkele duizenden tot maximaal enkele tienduizenden mensen moeten 
schuilen in het gebied waar de alarmeringsgrenswaarde wordt overschreden. Verwacht kan worden, dat 
zeer veel mensen de hulpdiensten zullen bellen met irritatieklachten van luchtwegen en slijmvliezen en 
verzoeken om informatie. Dat er doden vallen als gevolg van acute blootstelling is niet waarschijnlijk. 
Hoeveel mensen gewond zullen raken in de zin dat zij in een ziekenhuis moeten worden opgenomen, is 
met de beschikbare rekenmethodes voor effecten van het vrijkomen van gevaarlijke stoffen slechts zeer 
ruw te schatten (zie bijlage D). De schadelijke gevolgen van blootstelling aan een bepaalde stof zijn 
namelijk afhankelijk van de concentratie, de toxiciteit van de stoffen, de interactie van stoffen en de 
blootstellingsduur. 
Bij zelfredzame personen en bij opvolging van de waarschuwing zal de blootstellingsduur beperkt zijn. 
 
Scenario's met verontreiniging van het milieu (bodem en water) als zwaartepunt worden in dit 
rampbestrijdingsplan beschouwd, voor zover zij een gevolg zijn van de genoemde scenario's. Bij 
verontreiniging van het milieu zal altijd het Waterschap Rivierenland worden gealarmeerd. In het geval 
van een dreigende overstroming van het industrieterrein door hoogwater in de Maas, de Waal en/of het 
Maas-Waal Kanaal, zal TWO Chemical Logistics BV voorzorgsmaatregelen treffen (afhankelijk van de te 
verwachten waterstand het op hoogte brengen van voorraden of leegrijden magazijnen) om een 
milieucalamiteit te voorkomen. 
 

2.1 Gemeentegrensoverschrijdende effecten 

Gezien de ligging van TWO Chemical Logistics BV nabij de gemeentegrens, zullen in de gemeente 
Beuningen wegafzettingen gerealiseerd moeten worden, omdat een deel van deze gemeente 
waarschijnlijk in het rampterrein zal komen te liggen. Mogelijk zullen ook inwoners van Beuningen of 
werknemers van bedrijven in Beuningen, verplaatst en opgevangen moeten worden. 
 
Uit het uitgewerkte scenario bij TWO Chemical Logistics BV blijkt, dat zij kan leiden tot regio- en 
landsgrensoverschrijdende effecten. Afhankelijk van de windrichting en het weertype zal bij dit scenario 
ook buiten de regio Gelderland-Zuid en zelfs in Duitsland de bevolking gealarmeerd moeten worden, 
omdat de alarmeringsgrenswaarde daar overschreden kan worden. De bevolking kan daar, indien men 
niet of niet tijdig gaat schuilen, last krijgen van irritatie van de slijmvliezen van ogen en bovenste 
luchtwegen. 
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2.2 Kaartmateriaal 

Op de kaarten (bijlage E, kaart 5) is de omvang van het rampgebied weergegeven door de 
effectafstanden in alle windrichtingen, in de vorm van een rode cirkel aan te geven voor de 
alarmeringsgrenswaarde (AGW). De rode cirkel geeft dus de maximale afstand aan waarop de AGW 
bereikt kan worden. In het algemeen geldt dat de aanwezigen in het gebied waarbinnen de AGW 
gedurende langere tijd (ca. 1 uur) bereikt wordt, worden gewaarschuwd middels het WAS-stelsel en 
andere middelen die beschikbaar zijn voor de sectie Communicatie en de woordvoerder CoPI (o.a. 
regionale rampenzender, NL-Alert, Twitter, enz.). Voor de rampenbestrijding is dit gebied maatgevend. 
Daarom is er voor gekozen om in de scenario's alleen déze effectafstanden in de bijlagen op te nemen. 
 
Binnen de op de kaarten in de bijlagen aangegeven gebieden, ondervinden mensen mogelijk klachten of 
vallen er mogelijk slachtoffers door blootstelling aan gevaarlijke stoffen, die zich via de lucht 
verspreiden. Afhankelijk van het weer, de vrijgekomen hoeveelheid gevaarlijke stoffen en de aard van 
het incident, zal het schadegebied af kunnen wijken van de gepresenteerde effectafstanden. Op basis 
van een verkenning door de brandweer die hiervoor verantwoordelijk is, zal moeten worden bepaald wat 
de daadwerkelijke omvang van het schadegebied is. De omvang zal zo spoedig mogelijk aan het 
bevoegd gezag worden doorgegeven. Aan de hand van deze gegevens wordt de opschaling van het 
incident bepaald. 
 

2.3 Interpretatie effectafstanden 

De zogenaamde interventiewaarden worden gebruikt om richting te geven aan de bescherming van 
de bevolking (waaronder alarmering) en de hulpverleners bij incidenten met gevaarlijke stoffen. De 
definities van de interventiewaarden zijn als volgt: 
 
VRW (Voorlichtingsrichtwaarde): De concentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door 
het merendeel van de blootgestelde bevolking hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte, snel 
reversibele gezondheidseffecten mogelijk zijn bij een blootstelling van één uur. Vaak is dit de 
concentratie waarbij blootgestelden beginnen te klagen over het waarnemen van de blootstelling. 
In het gebied waar de VRW wordt bereikt, worden mensen middels diverse communicatiemiddelen 
geïnformeerd over de mogelijke hinder die zij ondervinden. 
 
AGW (Alarmeringsgrenswaarde): De concentratie van een stof waarboven irreversibele of andere 
ernstige gezondheidsschade kan optreden door directe toxische effecten bij een blootstelling van één 
uur. 
In het gebied waarbinnen de AGW wordt bereikt of overschreden, worden mensen met behulp van de 
WAS-sirenes gewaarschuwd en opgeroepen om te gaan schuilen. In dit gebied worden geen 
hulpverleners ingezet zonder afdoende persoonlijke beschermingsmiddelen. 
Dit gebied zal worden afgezet voor (inkomend) verkeer. Indien vanuit de bevolking verzoeken komen 
om ambulances of politie te sturen, dient over deze verzoeken in het ROT te worden beslist. Personen 
die het gebied niet meer in kunnen, worden door de gemeente opgevangen. 
 
LBW (Levensbedreigende Waarde): De concentratie van een stof waarboven mogelijke sterfte of een 
levensbedreigende aandoening door toxische effecten kan optreden binnen enkele dagen na een 
blootstelling van één uur. Het gebied waarbinnen de LBW wordt bereikt of overschreden, wordt indien 
mogelijk ontruimd door het COPI. 
 
De afstand waarbinnen de VRW kan worden bereikt, is groter dan de afstand waarbinnen de AGW 
wordt bereikt. Binnen het gebied van de AGW ligt het gebied van de LBW. 
 
Belangrijk aandachtspunt bij de interpretatie van de effectafstanden zoals deze in bijlage E, kaart 5 zijn 
gepresenteerd, is dat de AGW geldt voor een blootstelling van één uur. In het op de kaarten 
aangegeven gebied kunnen dus de gezondheidsklachten optreden die bij de AGW horen. 
 

2.4 Communicatie naar omwonenden 

De communicatie naar de bevolking in het in Nederland gelegen benedenwindse gebied is identiek aan 
de communicatie, die voor bewoners in het benedenwindse gebied in de gemeente Nijmegen en 
Beuningen wordt gegeven. (deelplan Communicatie) 
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Wanneer de bevolking in Duitsland ingelicht moet worden, dan zal dit moeten gebeuren door de 
gemeenten in de Kreis Kleve. 
Zodra effecten in Duitsland te verwachten zijn of merkbaar worden, worden de Duitse autoriteiten 
geinformeerd. De MKB stuurt de standaardfax voor landsgrensoverschrijdende incidenten naar de 
Leitstelle in Kleve. De Leitstelle draagt vervolgens zorg voor de verdere opschaling aan Duitse zijde. De 
informatievoorziening aan de inwoners van het Duitse grensgebied gebeurt onder verantwoordelijkheid 
van de parate diensten in de Kreis Kleve.  
De in dit rampbestrijdingsplan beschouwde rampscenario's is van dien aard dat het alarmeren van de 
bevolking met behulp van de WAS-sirenes noodzakelijk zal zijn. In deze situatie zal de bevolking in het 
benedenwindse gebied worden geïnformeerd over de mogelijke geurwaarnemingen of irritaties en de te 
nemen maatregelen. De berichtgeving zal via alle beschikbare communicatiemiddelen worden verzorgd 
(calamiteiten website, Twitter, NL-alert, enz.) 
 
De bevolking die schuilt/binnen blijft, moet: 
• naar een hoog gelegen vertrek gaan aan de van de wind afgekeerde zijde van de woning; 
• deuren en ramen sluiten, kieren afplakken of dichtmaken; 
• ventilatiesystemen uitschakelen; 
• indien nodig, (afhankelijk van de oplosbaarheid van de gevaarlijke stof in water), met behulp van 

natte lappen voor mond en neus extra bescherming van de ademhalingsweg trachten te verkrijgen. 
 
De MPL (in samenspraak met de ROGS en de GAGS) bepaalt de effectiviteit van schuilen in relatie tot 
de gevaarzetting en de duur van het incident. Indien schuilen niet effectief is of indien er tijd is voor 
evacuatie en deze nodig is, kan ook evacuatie van (een deel van) het gebied worden overwogen. 
Nadat het sein 'veilig' is gegeven, dient de bevolking middels ontalarmering te worden geïnstrueerd om 
alle deuren en ramen te openen om zo de woning goed te ventileren. 
 

2.5 Bepaling aanrijdroutes 

Iedere discipline is verantwoordelijk voor het veilig bovenwinds aanrijden bij incidenten waarbij 
gevaarlijke stoffen in de open lucht vrijkomen. De OvD-B geeft zo snel mogelijk een veilige, 
bovenwindse aanrijroute door aan de MKB. De MKB geeft deze informatie door aan de CaCo. De CaCo 
informeert de MKP en de MKA die vervolgens hun eigen eenheden en functionarissen op de hoogte 
stellen. Aanrijdende eenheden dienen in eerste instantie de heersende windrichting en de veilige 
aanrijdroute zelf te bepalen, maar zullen bij twijfel gebruik maken van een vanuit de GMK vastgestelde 
opstelplaats. Voor TWO Chemical Logistics BV zijn op bijlage E, kaart 3 bij enkele windrichtingen de 
aanbevolen rijroutes aangegeven en door middel van de windroos kan ook zelf een veilige aanrijroute 
gekozen worden. 

2.6 Uitgangsstellingen 

Conform Procedure Brandweercompagnie. 
 

2.7 Prioriteitsroutes ambulances 

Eerste prioriteitsroutes: van ambulancestation naar de ziekenhuizen: 
De route van de loodspost naar het ambulancestation nabij het gewondennest en van het 
ambulancestation naar de ziekenhuizen, wordt in overleg met het COPI, de MKA en de MKP (i.v.m. 
begidsing) bepaald. 
 
Tweede prioriteitsroutes: van ambulancestation naar gewondennesten: 
Deze routes en de locaties van de gewondennesten worden ter plaatse door het COPI bepaald. 
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3 Rampbestrijdingsscenario's 

3.1  Brand in opslagvoorziening en vrijkomen van toxische verbrandingsproducten 

Bij een brand in magazijn 7 worden, gezien de soort goederen die zijn opgeslagen, verschillende 
stikstofoxiden (NOx) gevormd. De NOx-wolk zal zich met de heersende wind mee verplaatsen over het 
benedenwindse gebied en daarbij geleidelijk verdund raken. Volgens de kwantitatieve risico-analyse 
(QRA) van TWO Chemical Logistics BV is dit de grootste bron van vrijkomen van toxische 
verbrandingsproducten in de open lucht. De omzetting van stikstofhoudende producten naar 
stikstofdioxide bij brand is bepalend voor het risico van de opslag. Voor de externe veiligheid is een 
brand ook relatief het meest waarschijnlijke ongeval. Voor de effectafstanden en de te nemen 
maatregelen wordt in dit scenario uitgegaan van stikstofdioxide. Dit is overeenkomstig met de 
uitgangspunten van de QRA 2011. 
Bij de verbranding van stikstofhoudende chemicaliën zal ook HCN (blauwzuur) mogelijk een belangrijk 
verbrandingsproduct zijn. Hiermee dient rekening te worden gehouden door de MPL, de ROGS en de 
GAGS. 
 
Effectafstanden stikstofdioxide bij 2 weertypen: 
(Zie bijlage E, kaart 5a en 5b) 
 
Type 
effect 

Effectafstand (meter) 

Toxische 
wolk 

100% letaal 
(mg/m3, 
blootstellingsduur 
30 minuten) 

LBW (mg/m3, 
blootstellingsduur 
1 uur) 

AGW (mg/m3, 
blootstellingsduur 
1 uur) 

VRW (mg/m3, 
blootstellingsduur 
1 uur) 

1% letaal 
(mg/m3, 
blootstellingsduur 
30 minuten) 

D 5,0 - 302 3.094 5.694 >10.000 
F 1,5 - 3.460 >10.000 >10.000 >10.000 

 
Effecten op de mens 
Stikstofdioxide heeft de volgende interventiewaarden: 
VRW = 1 mg/m³: scherpe geur 
AGW = 20 mg/m³: irritatie 
LBW = 50 mg/m³: longoedeem 

 
Stikstofmonoxide heeft dezelfde interventiewaarden. Het kritische effect van deze stof is echter de 
vorming van stikstofdioxide. Acute effecten van blootstelling aan stikstof(di)oxiden zijn snel 
voorbijgaande prikkeling van de slijmvliezen van de ogen en de hogere luchtwegen. Inademing kan 
longoedeem veroorzaken. Deze effecten kunnen al optreden bij concentratieniveaus tussen AGW en 
LBW en zeker vanaf LBW-niveau. Om deze redenen dienen patiënten die zijn blootgesteld aan 
stikstof(di)oxiden altijd in een ziekenhuis geobserveerd te worden, zeker zolang er geen meetgegevens 
van luchtconcentraties beschikbaar zijn. Gezien de in het Veiligheidsrapport geschatte omvang van het 
effectgebied zal de locale en regionale medische behandelcapaciteit snel uitgeput zijn. Vroegtijdig 
inschakelen van het Calamiteitenhospitaal is dan aangewezen.  
 
Stikstofdioxide gegevens 
omrekening 1 ppm = 1,91 mg/m³ 

1 mg/m³ = 0,52 ppm 
MAC-waarde 2 ppm (4 mg/m³) 
IDLH 20 ppm = 38 mg/m³ 
geur zoetig, scherp, bleekwaterachtig 
geurdrempel 0,35 mg/m³ (0,7 ppm) 
gezondheidseffecten irriterend ogen/neus voor sommigen: 48 mg/m³ 

irriterend ogen/neus voor meerderheid: 96 mg/m³ 
pijn op de borst en longirritatie: 48 mg/m³ / 1 uur 
longoedeem: 96 mg/m³ / 1 uur 
longoedeem en sterfte: 190 mg/m³ / 1 uur 

meetbuisje B.58 
meetbereik: 2 - 100 ppm (1 - 52 mg/m³) 
(VRW t/m LBW) 
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Aandachtspunten Repressief 
 
ALGEMEEN 
Hulpverleners en verkeersregelaars instrueren over vermijden blootstelling   

 

 
BRANDWEERZORG 
Ontruim object en gebied binnen 100 meter cirkel  
Controleer:  
-uitschakeling ventilatie 
-sluiting automatische branddeuren 
-sluiting dockdeuren 
-sluiting rioolafsluiter (bij ingang hoofdkantoor) 

 

Afschermen achterwand en belendende magazijnen 
-aan de achterzijde grenzen de magazijnen aan een bandenopslag op 1 meter van de  
 erfgrens. Voor effectief afschermen is de bluswaterbehoefte ca. 6.000 l/min. 

 

Leeghalen belendende magazijn(en) afhankelijk van brandverloop en WBDBO  
Scheiding tussen schuimblussing en afscherming met water (niet de brandende vloeistoffen 
wegspoelen) 

 

Beschikbaarheid schuim in de regio en tijd/tempo factor hiervan  
Overweeg uitbrandscenario voor betreffende hal (betere pluimstijging en minder vervuild 
bluswater) 

 

WTS vanaf loswal Lagelandseweg  
Opvang bluswater (capaciteit loskuilen) 
Afvoer bluswater (beschikbaarheid en capaciteit zuigwagens) 

 

Waarschuwings- en alarmeringsstelsel (WAS) in benedenwinds gebied (AGW);  
Overwegen objecten te ontruimen in benedenwinds gebied (LBW);  

 
COMMUNICATIE 
Volg deelplan crisiscommunicatie, aandacht voor benedenwindsgebied  
Checklisten pers- en publieksvoorlichting, tabblad checklist gevaarlijke stoffen, evacuatie 
en/of grote brand 

 

Bij inzetten WAS sirene is Radio Gelderland automatisch calamiteitenzender (bijlage 6a 
procedure inschakelen omroep Gelderland als calamiteitenzender) 

 

Bij regiogrensoverschrijdende wolk, communicatie afstemmen met buurregio's conform 
afspraken opgenomen in hoofdstuk 6 van het deelplan communicatie. 
Bereikbaarheidsgegevens warme en koude fase zijn opgenomen in bijlage 2 van het 
deelplan.  

 

 
GENEESKUNDIGE ZORG 
Voorwaarschuwing ziekenhuizen en huisartsen (MKA)  
SSS bij veiligheid: self, scene, survivors (ambulance en OVDG)  
Wacht in een (via CaCo/MKA) veilige zone tot slachtoffer gedecontamineerd is (ambulance 
en OVDG) 

 

Slachtoffer niet vervoeren en niet aanbieden aan SEH als aangetroffen stof nog onbekend is 
en er (nog) geen (nood) ontsmetting/decontaminatie heeft plaatsgevonden (ambulance en 

 

BEVOLKINGSZORG  
Volg deelplan bevolkingszorg en de daaronder ten grondslagliggende processen  
Houd rekening met grootschalige ontruiming, bereid grootschalige verplaatsing van mens 
en dier en opvang van grote aantallen voor in samenwerking met de multidisciplinaire 
partners. Grootschalige ontruiming kan plaatsvinden indien binnenblijven met ramen en 
deuren dicht niet meer verantwoord is (bij langdurige blootstelling aan toxische wolk) 

 

Voor evacuatie van huisdieren is een convenant beschikbaar met de Dierenambulance 
Nijmegen e.o. Voor evacuatie van vee dient contact te worden opgenomen met LNV. Een 
evacuatieplan vee is opgenomen in het rbp dijkdoorbaak en overstroming Maas en Waal en 
kan hiervoor gebruikt worden (in 2012 wordt dit rbp herzien). 

 

Opvang en verplaatsing van verminderd zelfredzamen in bijzondere objecten in afstemming 
met de Geneeskundige zorg coördineren 
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OVDG) 
Omvang incident: hoeveelheid slachtoffers, bijzondere groepen (kinderen, ouderen, niet-
zelfredzamen), grootte effectgebied, beweging massa (onrust, stress, paniek) (OVDG) 

 

Slachtoffers naar ziekenhuizen? Zo ja, hoe en waarheen? Informatie via Octopus (MKA) te 
verkrijgen (ACGZ) 

 

Inventariseren en informeren zorginstellingen in effectgebied over evt. maatregelen, maar 
ook bij afschaling (ACGZ) 

 

Informeren ziekenhuizen en huisartsen over verloop incident en afschaling (ACGZ)  
Contact houden met GAGS over verloop incident, gezondheidsklachten uit effectgebied e.d. 
(ACGZ) 

 

Binnen ROT afspraken maken over monitoring gezondheidsklachten en communicatie aan 
bevolking na afschaling (ACGZ). 

 

Locale en regionale medische behandelcapaciteit snel uitgeput. Vroegtijdig inschakelen van 
het Calamiteitenhospitaal. 

 

 
POLITIEZORG 
Afzetten afschermen. (op basis van te bepalen veilig gebied door de brandweer, 
windrichting en grootte en soort van de rookpluim is vooraf prepareren niet mogelijk. Op de 
meldkamer zijn gedetailleede kaarten voorhanden, die situationeel gebruikt worden door de 
specialisten verkeer)  

 

Begidsen. (bepalen en vrijhouden van routes voor hulpverleners, dit wordt per situatie snel 
aangegeven door de ovd-p)  

 

Ontruimen. (voor zover mogelijk zonder bescherming wordt dit uitgevoerd door de politie. In 
andere niet veilige situaties met betrekking tot bv giftige stoffen wordt dit proces door de 
brandweer uitgevoerd)  

 

Ordehandhaving. (wellicht bij de afzettingen, situaties in het verleden hebben niet 
aangetoond dat hierin veel capaciteit nodig is, waar nodig wordt opgeschaald)  

 

Opsporing. (in eerste instantie is redden van mensen van belang. Opsporing wordt in de 
diverse coördinerende overleggen op de agenda geplaatst, met betrekking tot bijvoorbeeld 
plaats delict management) 

 

Identificatie slachtoffers. (als nodig wordt dit proces opgestart binnen de forensische 
opsporing)  

 

Bewaken en beveiligen (als nodig wordt dit proces opgestart en gecoördineerd vanuit het 
ROT. Dit is situationeel verschillend en wordt opgepakt door de procesverantwoordelijke.) 

 

 

 
 
 

WATERSCHAP  
Veiligheid personeel (ook in effectgebied)  
Opschalen (minimaal coördinatiefase 1 inclusief informeren Operationeel Leider)  
Gemalen stop zetten  
Preparatie watergang leeg maken  
Preparatie beduikerde sloot leeg maken  
Preparatie afvoer per Boot  
Preparatie opvang zuivering  
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3.2 Complexbrand 

 
Een brand die is ontstaan in magazijn 7 of een ander magazijn breidt zich uit naar één of meerdere 
naastgelegen opslaghallen. Voor dit scenario waarbij branddoorslag naar andere compartimenten 
plaatsvindt, is op basis van de gegeven hoge vuurbelasting aangenomen dat de brandduur van een 
compartimentsbrand de weerstand van de brandmuren tegen branddoorslag (WBDBO) aanmerkelijk 
kan overstijgen. 
In dat geval zal, ondanks de inzet van de brandweer op de doorgangen (30 minuten brandwerend) 
branddoorslag naar de aangrenzende hallen plaatsvinden. De brandweer zal haar hele inzet moeten 
veranderen. De tactiek zal gedegardeerd worden naar 'gecontroleerd uit laten branden' van de hele 
inrichting, dit met het oog op het beperken van vevuild bluswater. Indien dit scenario escaleert naar de 
belendingen aan de achterzijde (WBDBO achtergevel 120 minuten), is in het bijzonder de 
aangrenzende bandenopslag van belang, wegens de cumulatie, de duur en de omvang van de 
rookpluim door brandende banden. 
 
Voor dit scenario wordt eveneens uitgegaan van de vorming van verschillende stikstofoxiden (NOx). De 
NOx- wolk zal zich met de heersende wind mee verplaatsten over benedenwinds gebied en daarbij 
geleidelijk verdund raken. 
 
Type 
effect 

Effectafstand (meter) 

Toxische 
wolk 

100% letaal 
(mg/m3, 
blootstellingsduur 
30 minuten) 

LBW (mg/m3, 
blootstellingsduur 
1 uur) 

AGW (mg/m3, 
blootstellingsduur 
1 uur) 

VRW (mg/m3, 
blootstellingsduur 
1 uur) 

 

D 5,0 - 1.800 3.200 >10.000  
F 1,5 - >10.000 >10.000 >10.000  

 
Effecten op de mens 
Stikstofdioxide heeft de volgende interventiewaarden: 
VRW = 1 mg/m³: scherpe geur 
AGW = 20 mg/m³: irritatie 
LBW = 50 mg/m³: longoedeem 

 
Stikstofmonoxide heeft dezelfde interventiewaarden. Het kritische effect van deze stof is echter de 
vorming van stikstofdioxide. Acute effecten van blootstelling aan stikstof(di)oxiden zijn snel 
voorbijgaande prikkeling van de slijmvliezen van de ogen en de hogere luchtwegen. Inademing kan 
longoedeem veroorzaken. Deze effecten kunnen al optreden bij concentratieniveaus tussen AGW en 
LBW en zeker vanaf LBW-niveau. Om deze redenen dienen patiënten die zijn blootgesteld aan 
stikstof(di)oxiden altijd in een ziekenhuis geobserveerd te worden, zeker zolang er geen meetgegevens 
van luchtconcentraties beschikbaar zijn. Gezien de in het Veiligheidsrapport geschatte omvang van het 
effectgebied zal de locale en regionale medische behandelcapaciteit snel uitgeput zijn. Vroegtijdig 
inschakelen van het Calamiteitenhospitaal is dan aangewezen.  
 
 
omrekening 1 ppm = 1,91 mg/m³ 

1 mg/m³ = 0,52 ppm 
MAC-waarde 2 ppm (4 mg/m³) 
IDLH 20 ppm = 38 mg/m³ 
geur zoetig, scherp, bleekwaterachtig 
geurdrempel 0,35 mg/m³ (0,7 ppm) 
gezondheidseffecten irriterend ogen/neus voor sommigen: 48 mg/m³ 

irriterend ogen/neus voor meerderheid: 96 mg/m³ 
pijn op de borst en longirritatie: 48 mg/m³ / 1 uur 
longoedeem: 96 mg/m³ / 1 uur 
longoedeem en sterfte: 190 mg/m³ / 1 uur 

meetbuisje B.58 
meetbereik: 2 - 100 ppm (1 - 52 mg/m³) 
(VRW t/m LBW) 
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Aandachtspunten Repressief 
 
ALGEMEEN 
Hulpverleners en verkeersregelaars instrueren over vermijden blootstelling   
Langdurige mulitidisciplinaire inzet, aandacht voor logistiek (ondersteuning) en aflossing 
hulpverleners 

 

 

 
BRANDWEERZORG 
Een complexbrand is per definitie een brand die ene oppervlak van één of meerdere blokken 
met karakteristieke afmetingen van circa 100 x 100 m (bron: leidraad Brandweercompagnie) 
- uitbreiding voorkomen door 2 brandweercompagnieën 
- Interregionale bijstand  

 

Ontruim object en gebied binnen 100 meter cirkel  
Controleer:  
-uitschakeling ventilatie 
-sluiting automatische branddeuren 
-sluiting dockdeuren 
-sluiting rioolafsluiter (bij ingang hoofdkantoor) 

 

Afschermen achterwand en belendende magazijnen 
-aan de achterzijde grenzen de magazijnen aan een bandenopslag op 1 meter van de  
 erfgrens. Voor effectief afschermen is de bluswaterbehoefte ca. 6.000 l/min. 

 

Leeghalen belendende magazijn afhankelijk van brandverloop en WBDBO  
Scheiding tussen schuimblussing en afscherming met water (niet de brandende vloeistoffen 
wegspoelen) 

 

Beschikbaarheid schuim in de regio en tijd/tempo factor hiervan  
Overweeg uitbrandscenario voor betreffende hallen (betere pluimstijging en minder vervuild 
bluswater). 

 

WTS vanaf loswal Lagelandseweg  
Opvang bluswater (capaciteit loskuilen) 
Afvoer bluswater (beschikbaarheid en capaciteit zuigwagens) 

 

Waarschuwings- en alarmeringsstelsel (WAS) in benedenwinds gebied (AGW);  
Overwegen objecten te ontruimen in benedenwinds gebied (LBW);  

 
COMMUNICATIE 
Volg deelplan crisiscommunicatie, aandacht voor benedenwindsgebied  
Checklisten pers- en publieksvoorlichting, tabblad checklist gevaarlijke stoffen, evacuatie 
en/of grote brand 

 

Bij inzetten WAS sirene is Radio Gelderland automatisch calamiteitenzender (bijlage 6a 
procedure inschakelen omroep Gelderland als calamiteitenzender) 

 

Bij regiogrensoverschrijdende wolk, communicatie afstemmen met buurregio's conform 
afspraken opgenomen in hoofdstuk 6 van het deelplan communicatie. 
Bereikbaarheidsgegevens warme en koude fase zijn opgenomen in bijlage 2 van het 
deelplan.  

 

 
 

BEVOLKINGSZORG  
Volg deelplan bevolkingszorg en de daaronder ten grondslagliggende processen  
Houd rekening met grootschalige ontruiming, bereid grootschalige verplaatsing van mens 
en dier en opvang van grote aantallen voor in samenwerking met de multidisciplinaire 
partners. Grootschalige ontruiming kan plaatsvinden indien binnenblijven met ramen en 
deuren dicht niet meer verantwoord is (bij langdurige blootstelling aan toxische wolk) 

 

Voor evacuatie van huisdieren is een convenant beschikbaar met de Dierenambulance 
Nijmegen e.o. Voor evacuatie van vee dient contact te worden opgenomen met LNV. Een 
evacuatieplan vee is opgenomen in het rbp dijkdoorbaak en overstroming Maas en Waal en 
kan hiervoor gebruikt worden. (in 2012 wordt dit rbp herzien) 

 

Opvang en verplaatsing van verminderd zelfredzamen in bijzondere objecten in afstemming 
met de Geneeskundige zorg coördineren 
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GENEESKUNDIGE ZORG 
Voorwaarschuwing ziekenhuizen en huisartsen (MKA)  
SSS bij veiligheid: self, scene, survivors (ambulance en OVDG  
Wacht in een (via CaCo/MKA) veilige zone tot slachtoffer gedecontamineerd is (ambulance 
en OVDG) 

 

Slachtoffer niet vervoeren en niet aanbieden aan SEH als aangetroffen stof nog onbekend is 
en er (nog) geen (nood) ontsmetting/decontaminatie heeft plaatsgevonden (ambulance en 
OVDG) 

 

Omvang incident: hoeveelheid slachtoffers, bijzondere groepen (kinderen, ouderen, niet-
zelfredzamen), grootte effectgebied, beweging massa (onrust, stress, paniek) (OVDG) 

 

Slachtoffers naar ziekenhuizen? Zo ja, hoe en waarheen? Informatie via Octopus (MKA) te 
verkrijgen (ACGZ) 

 

Inventariseren en informeren zorginstellingen in effectgebied over evt. maatregelen, maar 
ook bij afschaling (ACGZ) 

 

Informeren ziekenhuizen en huisartsen over verloop incident en afschaling (ACGZ)  
Contact houden met GAGS over verloop incident, gezondheidsklachten uit effectgebied e.d. 
(ACGZ) 

 

Binnen ROT afspraken maken over monitoring gezondheidsklachten en communicatie aan 
bevolking na afschaling (ACGZ). 

 

Locale en regionale medische behandelcapaciteit snel uitgeput. Vroegtijdig inschakelen van 
het Calamiteitenhospitaal. 

 

 
POLITIEZORG 
Afzetten afschermen. (op basis van te bepalen veilig gebied door de brandweer, 
windrichting en grootte en soort van de rookpluim is vooraf prepareren niet mogelijk. Op de 
meldkamer zijn gedetailleerde kaarten voorhanden, die situationeel gebruikt worden door de 
specialisten verkeer)  

 

Begidsen. (bepalen en vrijhouden van routes voor hulpverleners, dit wordt per situatie snel 
aangegeven door de ovd-p)  

 

Ontruimen. (voor zover mogelijk zonder bescherming wordt dit uitgevoerd door de politie. In 
andere niet veilige situaties met betrekking tot bv giftige stoffen wordt dit proces door de 
brandweer uitgevoerd)  

 

Ordehandhaving. (wellicht bij de afzettingen, situaties in het verleden hebben niet 
aangetoond dat hierin veel capaciteit nodig is, waar nodig wordt opgeschaald)  

 

Opsporing. (in eerste instantie is redden van mensen van belang. Opsporing wordt in de 
diverse coördinerende overleggen op de agenda geplaatst, met betrekking tot bijvoorbeeld 
plaats delict management) 

 

Identificatie slachtoffers. (als nodig wordt dit proces opgestart binnen de forensische 
opsporing)  

 

Bewaken en beveiligen (als nodig wordt dit proces opgestart en gecoördineerd vanuit het 
ROT. Dit is situationeel verschillend en wordt opgepakt door de procesverantwoordelijke.) 

 

 

 
 
 

 

 
 

WATERSCHAP  
Veiligheid personeel (ook in effectgebied)  
Opschalen (minimaal coördinatiefase 1 inclusief informeren Operationeel Leider)  
Gemalen stop zetten  
Preparatie watergang leeg maken  
Preparatie beduikerde sloot leeg maken  
Preparatie afvoer per Boot  
Preparatie opvang zuivering  
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3.3 Milieurisico’s 

Relevante risico’s voor het milieu zijn bedreigingen van verspreiding van gevaarlijke stoffen in: 
- de bodem; 
- het oppervlaktewater; 
- de afvoer van bluswater via riolering; 
- de lucht; 
- schoon regenwater. 
Het meest relevant is de verspreiding van aquatoxische stoffen. Bij brand treden de sprinklers in 
werking, waardoor er grote hoeveelheden bluswater vrijkomen met een mogelijke verspreiding van 
aquatoxische stoffen. Daarnaast speelt neerslag van verbrandingsproducten op bodem en 
consumptiegoederen een belangrijke rol. Dit moet zeker meegenomen worden in de communicatie naar 
de bevolking. 
 
Repressieve maatregelen:  
- Controleren rioolafsluiter bij hoofdingang kantoor; 
- Bepalen verspreiding verontreinigd (blus)water; 
- Indien nodig: indammen verontreiniging en voorkomen verdere verspreiding; 
- Opruimen door gespecialiseerd bedrijf (zie calamiteitenplan TWO Chemical Logistics BV). 
 
Overige incidentbestrijdingsmaatregelen: 
- Alarmeren Waterschap Rivierenland via MKB. 
- Incidentenplan Riolering Nijmegen (versie 19 mei 2011) in werking laten treden 
 
Preventieve en preparatieve maatregelen: 
- Opvang van vervuild bluswater gebeurt in het magazijn zelf en in de laadkuilen; 
- Bij een brandalarm sluit automatisch de rioolafsluiter naar het gemeentelijk riool; 
- Bij een calamiteit waarbij gevaarlijke stoffen uit hun verpakking komen, wordt de rioolafsluiter 

handmatig bediend door het personeel (zie ook paragraaf 1.2).  

3.4 Beperkingen in de hulpverlening 

Bij een brand in één van de magazijnen treedt gezien de soort goederen die zijn opgeslagen, snel de 
situatie op dat een binnenaanval onverantwoord en dus onmogelijk is. Daarnaast dient tijdens een brand 
rekening te worden gehouden met het bezwijken van stellingen en verpakkingen en het daarmee 
vrijkomen van gevaarlijke stoffen. Deze omstandigheden kunnen ertoe leiden, dat de brandweer dient te 
kiezen voor een defensieve tactiek en één (of meerdere) compartiment(en) gecontroleerd uit laat 
branden. 
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4 Inwerking treden van dit plan 

Dit rampbestrijdingsplan treedt in werking wanneer een van de genoemde scenario's zich voordoet of 
dreigt te gaan voordoen. Dit ter beoordeling van de OvD-brandweer of zijn operationeel 
bovengeschikten. 
Verdere opschaling van de operationele leiding ten behoeve van de rampbestrijding verloopt volgens de 
Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure (GRIP). Aan deze procedure is een 
alarmeringssystematiek verbonden. 
Acties voor de bedrijfsnoodorganisatie van TWO staan benoemd in hoofdstuk 5 en bijlage B. 
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5 Taakstelling calamiteitenorganisatie TWO Chemical Logistics BV 

Uitgangspunt is dat de overheidshulpdiensten conform standaardprocedures optreden. In dit hoofdstuk 
wordt nader stilgestaan bij de calamiteitenorganisatie van TWO Chemical Logistics BV. 
 
- Bemant het calamiteitenteam met daarin de algemeen directeur, de operationeel directeur, de SHQ 

manager en de facility manager; 
- De magazijnverantwoordelijken controleren bij een alarmmelding de magazijnen en zien er op toe 

dat iedereen de magazijnen verlaten heeft; 
- De magazijnverantwoordelijken controleren of alle noodvoorzieningen na een brandmelding 

inderdaad werken: is de ventilatie uit, zijn alle deuren gesloten, werkt de sprinkler en is de 
rioolafsluiter gesloten; 

- De BHV-ers verlenen bij calamiteiten eerste hulp, blussen een beginnende brand, verhelpen kleine 
lekkages en assisteren de magazijnverantwoordelijken; 

- De verantwoordelijke van TWO of buiten kantooruren de Facility Officer vangt de eerste eenheid van 
de gemeentelijke brandweer op; 

- Een MT-lid van TWO Chemical Logistics BV neemt zitting in het ROT en ondersteunt het ROT bij de 
voorlichting aan de pers; 

- Levert een functionaris (nl. de SHQ manager) ten behoeve van het COPI; 
- Indien de burgemeester of de voorzitter veiligheidsregio daar behoefte aan heeft, levert TWO 

Chemical Logistics BV een MT-lid ten behoeve van respectievelijk het GBT of het RBT(als adviseur);  
- Voert taken verder uit volgens het bedrijfsnoodplan; 
- In het bedrijfsnoodplan zijn voor een aantal soorten incidenten de te nemen maatregelen 

opgenomen. De handelingen zijn gericht op: 
♣ de bescherming van personen en het redden van personen bij calamiteiten, 
♣ het tot een minimum beperken van schade aan het milieu en economie, 
♣ het indammen en beheersen van de gevolgen van een calamiteit. 

- Het bedrijfsnoodplan behandelt de coördinatie en de afstemming intern en met de hulverlenende 
instanties en derden. Tevens zijn procedures opgenomen, hoe te handelen bij kleine calamiteiten; 

- Eindverantwoordelijk voor de veiligheid is de algemeen directeur. In de uitvoering wordt hij bijgestaan 
door de SHQ manager en de operationeel directeur. 
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6 Processen 

De bestrijding van rampen bestaat uit een combinatie van activiteiten die naar aard en omvang deels 
afhankelijk zijn van het soort incident. Deze combinatie van activiteiten worden processen genoemd. De 
verschillende processen zijn niet los van elkaar te zien. Voor een incident bij TWO gelden de standaard 
rampbestrijdingsprocessen, zoals hieronder weergegeven. 
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ROT 
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betrokken gemeenten Hovj Hoofd Officier van Justitie RBT Regionaal Beleidsteam 

BO I&R BackOffice Informatie en  
Resources / Ondersteuning IMROT Informatiemanager ROT T Teamleider 

COPI Commando Plaats Incident L  
Liaison Defensie ROT VZ Voorzitter 

(Regionaal/Gemeentelijk) 
Beleidsteam 

D Officier Veiligheidsregio 
Defensie Lp Liaison Publiek Privaat VzW Voorzitter Waterschap 

GBT Gemeentelijk Beleidsteam OL Operationeel Leider   

GMK Gemeenschappelijke 
Meldkamer 

R/O Rijksheren/Overige adviseurs   
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Bijlage A: Lijst van afkortingen 

ADR    Accord européen relatif au transport international des 
     marchandises Dangereuses par Route 
AFFF    Aqueous film forming foam 
AGW    Alarmeringsgrenswaarde 
ATEX    ATmosphère EXplosible 
BHV    Bedrijshulpverleneing 
CaCo    Calamiteiten Coördinator (meldkamer) 
COH    Commando Haakarmbak 
COPI    Commando Plaats Incident 
D (weerklasse)   Neutraal weer 
F (weerklasse)   Zeer stabiel weer 
GAGS    Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen 
GBT    Gemeentelijk Beleidsteam 
GEVI    Gevaarsidentificatie 
GHOR    Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio 
GRIP    Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure 
HOvD    Hoofd Officier van Dienst 
IDLH    Immediately Dangerous to Life and Health 
LBW    Levensbedreigende Waarde 
MAC    Maximaal Aanvaarde Concentratie 
MKA    Meldkamer Ambulance 
MKB    Meldkamer Brandweer 
MKP    Meldkamer Politie 
MOD    Milieu Ongevallen Dienst 
MPL    Meetplan Leider 
MSDS    Material Safety ata heet 
OGS    Ongevallen Gevaarlijke Stoffen 
OvD-(B,G,P)   Officier van Dienst (brandweer, geneeskundig, politie) 
PGS    Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 
RBT    Regionaal Beleidsteam 
RGF    Regionaal Geneeskundig Functionaris 
ROC    Regionaal Operationeel Centrum 
ROGS    Regionaal Officier Gevaarlijke Stoffen 
ROT    Regionaal Operationeel Team 
SHQ    Safety Health Quality 
TWO    TWO Chemical Logistics BV 
UGS    Uitgangsstelling 
UN    Stofindentificatie 
VR     Veiligheidsrapport 
VRW    Voorlichtingsrichtwaarde 
WAS    Waarschuwings- en Alarmeringssysteem 
WBDBO   Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag 
WMS    Wet milieugevaarlijke stoffen 
WTS    Water Transport Schema 



Rampbestrijdingsplan TWO Chemical Logistics BV                                                                24 van 38 
                                                                                                                            Datum:  27 maart 2012 

Rampbestrijdingsplan TWO Chemical Logistics BV Nijmegen /Operationeel deel                                                       
 

Bijlage B: Actieplan calamiteitenorganisatie TWO Chemical Logistics BV 

1. Optreden: 
De BHV-organisatie treedt op conform het calamiteitenplan TWO.  
Het calamiteitenplan is gedurende de werktijden voor de operationele diensten verkrijgbaar bij 
de facility manager. De facility manager is bovendien woonachtig in de bedrijfswoning op 
Vlotkampweg 60. 
 
Het eerste optreden van TWO Chemical Logistics BV bestaat uit: 
• Alarmeren van gemeentelijke brandweer, politie, ambulance en Waterschap door facility 

manager (bij afwezigheid door SHQ manager); 
• Het personeel wordt gewaarschuwd door de alarminstallatie (slow-whoop) en gesproken 

woord. Het personeel begeeft zich naar de verzamelplaats; 
• De BHV-ers plegen een eerste inzet, gaan na of er slachtoffers zijn en stabiliseren indien 

mogelijk de situatie in afwachting van de brandweer; 
• De magazijnverantwoordelijke van de magazijnen 12-14 voorziet de brandweer van de 

gevaarlijke stoffenlijst (brandweerlijst) bij de wegafzetting, buiten kantooruren dan zal de 
Facility Officer dit doen bij het brandmeldpaneel; 

• De SHQ manager fungeert als contactpersoon voor de brandweer; 
• Bij het ontsnappen van gevaarlijke stoffen en/of brand, geschiedt het ontruimen van 

gebouwen en het verzamelen van personen op de verzamelplaats onder leiding van de 
operationeel directeur; 

• De magazijnverantwoordelijke zorgt dat de roldeuren gesloten worden, eventuele 
vloeistofkerende schotten geplaatst worden en de dockdeuren dicht zijn; 

• Bij een brandalarm sluit automatisch de rioolafsluiter naar het gemeentelijke riool. Bij een 
calamiteit waarbij gevaarlijke vloeistoffen uit hun verpakking komen, moet de rioolafsluiter 
handmatig bediend worden door de magazijnverantwoordelijken; 

• De distributie manager zorgt ervoor dat de vrachtwagens die het komende uur 
binnenkomen niet op het industrieterrein Westkanaaldijk terecht kunnen; 
Het instellen van “deurwachten” door de magazijnverantwoordelijken; 

• Eerste hulp wordt verleend door de BHV-ers van TWO Chemical Logistics BV. Zij 
ondersteunen tevens de brandweer Nijmegen (gidsfunctie, aanleveren calamiteitenplan 
enz).  
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Bijlage C: Vergunde hoeveelheden opslag gevaarlijke stoffen 

Vergunde hoeveelheid gevaarlijke stoffen WMS (oud) en ADR 
 
 
WMS (conform vergunning) 
 

 
ADR 

50  ton  ADR 5.1 VG I 
100 ton ADR 5.1 VG II 
250 ton ADR 5.1 VG III 

 
Oxiderend  
500 ton 

100 ton ADR 5.2 
450 ton ADR 2  

Zeer licht ontvlambaar  
500 ton 
 

50   ton ADR 3 VG I  

 
Licht ontvlambaar  
1000 ton 
 

1000 ton ADR 3 VG II 

 
Ontvlambaar  
1750 ton 
 

4750 ton ADR 3 VG III 

 
Zeer giftig  
300 ton 
 

300 ton ADR 6.1 VG I 

200 ton ADR 6.1 VG II  
Giftig  
550 ton 
 

350 ton ADR 6.1 VG III 

600 ton ADR 4.1 VG I, II en III 
80 ton ADR 4.2 VG I, II en III 

 
Schadelijk  
2500 ton 
 

20 ton ADR 4.3 VG I, II en III 

100 ton ADR 8 VG I 
250 ton ADR 8 VG II 

 
Corrosief  
1100 ton 
 

750 ton ADR 8 VG III 

 
Irriterend  
1200 ton 
 

 

Milieugevaarlijk  
1500 ton 
Teratogeen  
250 ton 

1750 ton ADR 9 VG III 

 
Carcinogeen  
30 ton 
 

30 ton ADR 9 VG I 

Mutageen  
30 ton 
Stankverwekkend  
10 ton 

40 ton ADR 9 VG II 
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Bijlage D: Slachtofferberekeningen 

De op deze wijze berekende slachtofferaantallen is een 'worst case' benadering waarbij alle negatieve 
effecten worden opgeteld. De Handreiking Verantwoorde Brandweer Advisering Externe Veiligheid 
meldt dat:  '…. leidt het gebruik van LBW en AGW tot een overschatting van het aantal potentiële 
slachtoffers voor kortere blootstellingsduur en voor een langere blootstellingsduur tot een 
onderschatting.'  
 
Verdere nuancering ten aanzien van de slachtofferberekeingen blijkt uit het RIVM Rapport 609022031 
'Verspreiding van stoffen bij branden:een verkennende studie' : 'Uit zowel studies in het buitenland als 
uit metingen van de MOD blijkt dat bij een brand met een permanente hoge pluimstijging geen 
noemenswaardige milieu- en gezondheidseffecten te verwachten zijn op leefniveau. Als de rookpluim 
niet of nauwlijks stijgt, zijn de concentraties schadelijke componenten in de lucht benedenwinds vrijwel 
altijd verhoogd en zal per geval onderzocht meoeten worden welke stoffen een eventueel risico vormen. 
Echter, de ervaring leert dat vanaf 1 km van de brand en verder de concentratie zo ver is gedaald dat er 
bij eventuele blootstelling geen sprake is van gezondheidsrisico's.' 
 
Werkwijze: 
1. binnen het effectgebied (een cirkel rondom de bron) is gekozen voor gebieden met de maximale 
bevolkingsdichtheid. 
2. op basis van kaartmateriaal is een inschatting gemaakt voor het type gebied (woongebied, 
industriegebied, enz) en de daarbij behorende bevolkingsdichtheid (Handreiking Verantwoorde 
Brandweer Advisering Externe Veiligheid, bijlage 3 'slachtofferberekeningen' ,1e uitgave maart 2010) 
 
Deze methodiek gaat niet uit van pluimstijging. Daardoor komen er binnen het gehele effectgebied zeer 
verhoogde concentraties gevaarlijke stoffen voor op leefniveau. Dat zal in werkelijkheid niet zo zijn 
maar het is de best beschikbare methodiek om inschattingen te kunnen maken van slachtofferaantallen. 
 
 
Scenario1: Brand in opslagvoorziening en vrijkomen van toxische verbrandingsproducten 
 
θ  Rekenmodel tbv schade-effectafstanden: Safeti-NL 
θ  Interventiewaarden NO2: 

VRW = 1 mg/m³: 
AGW = 20 mg/m³: 
LBW = 50 mg/m³: 

θ  Maximaal brandoppervlak: 900 m2 
 
Type 
effect 

Effectafstand (meter) 

Toxische 
wolk 

100% letaal 
(mg/m3, 
blootstellingsduur 
30 minuten) 

LBW (mg/m3, 
blootstellingsduur 
1 uur) 

AGW (mg/m3, 
blootstellingsduur 
1 uur) 

VRW (mg/m3, 
blootstellingsduur 
1 uur) 

1% letaal 
(mg/m3, 
blootstellingsduur 
30 minuten) 

D 5,0 - 302 3.094 5.694 >10.000 
F 1,5 - 3.460 >10.000 >10.000 >10.000 

 
Type slachtoffers T1, T2 T3 T4 
Aantal slachtoffers (D 5,0) 14 2 0 
Aantal slachtoffers (F 1,5) 503 2.079 206 
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Scenario 2: Complexbrand 
 
θ  Rekenmodel tbv schade-effectafstanden: Effects 8.1 
θ  Interventiewaarden NO2: 

VRW = 1 mg/m³: 
AGW = 20 mg/m³: 
LBW = 50 mg/m³: 

θ  Maximaal brandoppervlak: 2000 m2, bronsterkte NO2 = 6 kg/s, effecten > 10 km worden door het 
rekenmodel als niet betrouwbaar benoemd. 

 
Type 
effect 

Effectafstand (meter) 

Toxische 
wolk 

100% letaal 
(mg/m3, 
blootstellingsduur 
30 minuten) 

LBW (mg/m3, 
blootstellingsduur 
1 uur) 

AGW (mg/m3, 
blootstellingsduur 
1 uur) 

VRW (mg/m3, 
blootstellingsduur 
1 uur) 

 

D 5,0 - 1.800 3.200 >10.000  
F 1,5 - >10.000 >10.000 >10.000  

 
Type slachtoffers T1, T2 T3 T4 
Aantal slachtoffers (D 5,0) 136 563 56 
Aantal slachtoffers (F 1,5) 2.944 8.988 1.241 
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Bijlage E: Kaarten 

Kaart 1: Plattegrond object met locaties gevaarlijke stoffen 
Kaart 2: Plattegrond Nijmegen 
Kaart 3: Aanrijroutes/windroos 
Kaart 4:  Afzettingen en hulpverleningsroutes  
Kaart 5 a en b:  Effectgebied scenario : Brand in een opslagvoorziening en vrijkomen van toxische 

verbrandingsproducten 
Kaart 6: Bluswatervoorziening 
Kaart 7: Preventieve voorzieningen magazijn 1 t/m 8 
Kaart 8: Preventieve voorzieningen magazijn 8 t/m 22 
Kaart 9: Preventieve voorzieningen magazijn 12 t/m 14 
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