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Samenvatting 
Op 24 mei 2011 heeft de gemeente Beuningen het concept rampenbestrijdingsplan van Te Winkel en Oomes 
(Nijmegen) ontvangen. Uit de beoordeling van een externe werkgroep blijkt dat het plan niet als leidraad kan 
dienen voor hulpverleners en bestuur. Geadviseerd wordt om de beoordeling kenbaar te maken aan de 
Veiligheidsregio met het verzoek om de constateringen te verwerken in het definitieve 
rampenbestrijdingsplan, zodat een maximale voorbereiding op een eventuele ramp mogelijk is. 

Besluit om 
1. Het concept rampenbestrijdingsplan van Te Winkel en Oomes als onvoldoende te beoordelen. 
2. De Veiligheidsregio hiervan middels bijgevoegde brief op de hoogte te stellen. 

Inleiding 
Op 24 mei 2011 heeft de gemeente Beuningen het concept rampenbestrijdingsplan inzake Te Winkel en 
Oomes, gelegen aan de Vlotkampweg 67 te Nijmegen, ontvangen. Omdat de gemeente Beuningen in het 
effectgebied is gelegen van eventuele rampen/ongevallen bij Te Winkel en Oomes is zij in de gelegenheid 
gesteld om het plan te voorzien van advies. 

Te Winkel en Oomes is een bedrijf voor de op- en overslag van gevaarlijke stoffen. Bij een dergelijk bedrijf 
is een klein incident voldoende om tot grote gevolgen te leiden. Omdat het belangrijk is dat de veiligheid 
voor burgers, bedrijven, werknemers, hulpdiensten en milieu is gewaarborgd is de aanwezigheid van een 
goed doordacht en geoefend rampenbestrijdingsplan noodzakelijk. 

Omdat de specifieke kennis voor het beoordelen van een rampenbestrijdingsplan niet binnen de gemeente 
Beuningen aanwezig is, is het concept rampenbestrijdingsplan door een werkgroep beoordeeld 
(BW11.00865 en BW11.01141). De werkgroep is tevens op 27 oktober 2011 bijeen gekomen om de 
afzonderlijk gemaakte schriftelijke opmerkingen te bespreken. 

Beoogd effect 
Een goed en verbeterd rampenbestrijdingsplan leidt tot betere bestrijding van een ramp of zwaar ongeval, 
met als resultaat een hoger beschermingsniveau voor de Beuningse burgers en bedrijven. 

Argumenten 
la De veiligheid van werknemers, omliggende bedrijven, burgers en milieu is onvoldoende gewaarborgd 

Het concept rampenbestrijdingsplan beschrijft onvoldoende de scenario's die hoogstwaarschijnlijk het 
snelst zullen voorkomen en die het meeste en grootste effect hebben op de omgeving. Welke criteria 
worden gehanteerd bij scenariobeschrijvingen komen onvoldoende tot uiting en onduidelijk is waarom 
beschreven scenario's relevant en maatgevend zijn. 

lb Onduidelijk is hoe een ramp op een juiste manier beheerst kan worden 
In het concept rampenbestrijdingsplan is niet duidelijk weergegeven hoe een ramp op een juiste 
manier beheerst kan of moet worden. De vraag kan gesteld worden of er niet teveel wordt uitgegaan 
van een standaardbeheersing terwijl juist dit bedrijf te complex is om deze standaard als uitgangspunt 
te hanteren. Het vraagt juist in dit geval om preparatieve maatregelen en voorbereidingen 



(kennisniveau van betrokken functionarissen en oefening) die er op gericht zijn om bij de scenario's 
met het hoogste risico zorg te dragen dat deze aanvaardbaar en beheersbaar zijn. 

lc De effecten en genomen maatregelen zijn onvoldoende in kaart gebracht 
Uit het concept rampenbestrijdingsplan blijkt onvoldoende duidelijk welke gezondheidseffecten 
kunnen optreden en welke acties ondernomen kunnen/moeten worden genomen om omwonenden te 
beschermen en slachtoffers te helpen. 

ld Er is onvoldoende nagedacht over de communicatie tijdens een ramp 
Communicatie is een belangrijk onderdeel tijdens een ramp om de juiste informatie te verstrekken. 
Het is belangrijk dat de hulpverleningsdiensten en bestuurders snel over de juiste informatie kunnen 
beschikken voor het nemen van effectieve beslissingen. Niet alleen de vraag wat men nodig heeft om 
te kunnen communiceren bij een ramp is van belang, maar vooral de vraag op welke wijze men tijdens 
een ramp dient te communiceren is onduidelijk. 

2a De bevindingen schriftelijk mededelen aan de Veiligheidsregio 
Door de bevindingen van de werkgroep kenbaar te maken aan de Veiligheidsregio kan een goed 
rampenplan worden gemaakt. 

Kanttekeningen 
Dit voorstel kan, door gebruik van de media, tot enige onrust leiden. Echter de afdeling communicatie van 
de gemeente Beuningen is hiervan op de hoogte en kan eventuele vragen wegnemen. Daarnaast is er op 
bestuurlijk en ambtelijk niveau contact geweest met de gemeente Nijmegen. 

F i n a n c i ë n 
De financiën voor de beoordeling van het concept rampenbestrijdingsplan zijn reeds geregeld bij besluit 
van 5 jul i 2011 (BW11.00865). 

Tijdspad 
Na vaststelling van het voorstel zal de Veiligheidsregio zo spoedig mogelijk door middel van bijgevoegde 
brief op de hoogte worden gesteld van de beoordeling van het concept rampenbestrijdingsplan van Te 
Winkel en Oomes. 

Communicatie 
De Veiligheidsregio wordt op de hoogte gesteld van de beoordeling door middel van bijgevoegde brief. 

Evaluatie 
Geen. 

Bijlage 
- conceptbrief (inclusief bijlagen) aan de Veiligheidsregio 



GEMEENTE BEUNINGEN 

Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 
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6501 BC NIJMEGEN 

Datum 
Kenmerk 
Kenmerkcode 
Uw contact 
Telefoon 
Onderwerp 

UI11.11158 

Gijs van Veen 
14 024 
Beoordeling en advisering concept rampenbestrijdingsplan Te Winkel en Oomes 

Geacht bestuur, 

Op 24 mei 2011 heeft de gemeente Beuningen het concept rampenbestrijdingsplan inzake Te 
Winkel en Oomes, gelegen aan de Vlotkampweg 67 te Nijmegen, ontvangen. 

Omdat de gemeente Beuningen in het effectgebied is gelegen van eventuele rampen/ongevallen bij 
Te Winkel en Oomes zijn wij in de gelegenheid gesteld om opmerkingen op het concept 
rampenbestrijdingsplan te geven. Omdat wij de specifieke kennis als gemeente Beuningen niet in 
huis hebben, hebben wij het concept rampenbestrijdingsplan door een werkgroep laten beoordelen. 
De bevindingen van de werkgroep zijn evenals het verslag van het overleg met de werkgroep als 
bijlage bij deze brief gevoegd. 

1. Rampenbestrijdingsplan 
In Nederland accepteren we een zekere mate van risico's. Het beheersen van alle risico's is 
onmogelijk. Om de grootste risico's zoals een gifwolk, een brand of een explosie bij inrichtingen en 
de opslag van gevaarlijke stoffen in beeld te brengen zijn bepaalde bedrijven verplicht een 
rampenbestrijdingsplan op te stellen. De effecten en milieuschade van bovenstaande risico's kunnen 
hierdoor beter ingeschat en bestreden worden. 

Een rampenbestrijdingsplan beschrijft "het geheel" van de bij een ramp of zware ongevallen te 
nemen maatregelen. Het moet een stuk gereedschap zijn voor de hulpdiensten en voor het bestuur. 
Het beschrijft de inzet van de verschillende hulpdiensten bij een ramp. 

2. Beschrijving werkgroep 
In de recente geschiedenis zijn dergelijke bedrijven veelvuldig in het nieuws geweest. Dichter bij 
huis ligt de brand bij Henri van de Bilt Vleeswaren B.V. nog vers in ons geheugen. Gemeente 
Beuningen heeft de veiligheid voor burgers, bedrijven, werknemers, hulpdiensten en milieu hoog in 
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het vaandel staan. Een goed voorbereid, beoefend en doordacht rampenbestrijdingsplan vinden wij 
daarbij essentieel. 
Dat is dan ook de aanleiding om het concept rampenbestrijdingsplan van Te Winkel en Oomes 
zorgvuldig te laten beoordelen door een werkgroep van deskundigen met bijzondere aandacht voor 
de aspecten Veiligheid, Beheersing, Effecten en Communicatie. 
De werkgroep bestond onder andere uit een aantal deskundigen, te weten: de heer B. Ale 
(hoogleraar Veiligheid en Rampenbestrijding TU Delft), de heer B. Janssen (directeur gezamenlijke 
brandweer Rotterdam), de heer F. Huizinga (Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en 
Rampenbestrijding) en de heer H . Jans (Jans Consultancy gezondheid en milieu). 

Wij hebben de werkgroep gevraagd om de volgende vragen te beantwoorden: 
1. Wordt de veiligheid van werknemers, omliggende bedrijven, burgers en milieu door het concept 

rampenbestrijdingsplan voldoende gewaarborgd? 
2. Geeft het concept rampenbestrijdingsplan duidelijk weer hoe een ramp op een juiste manier 

beheerst kan/moet worden waarbij er zo min mogelijk schade voor mens en natuur ontstaat? 
3. Zijn de effecten van een ramp voldoende in kaart gebracht? En zijn maatregelen genomen om 

deze effecten zo klein mogelijk te houden? 
4. Is goed nagedacht over de communicatie tijdens een ramp? En is dit de juiste methode/manier 

om te communiceren? 

3. Beoordeling door de werkgroep 
Hieronder treft u per aspect de beoordeling aan. Voor een specifiek overzicht van de opmerkingen 
verwijzen wij u naar de bijlagen. 

3.1 Veiligheid 
Rampenbestrijding is een complexe aangelegenheid. Hulpverleners moeten bij een ramp ineens 
vanuit hun dagelijkse routine schakelen naar een intensieve samenwerking met elkaar, zowel in een 
operationele als in een bestuurlijke context. Het rampenbestrijdingsplan is hierbij een hulpmiddel en 
leidraad voor hulpverleners en overheid om te handelen ten tijde van een ramp. 

De veiligheid van de werknemers, omliggende bedrijven, burgers en milieu worden allereerst 
gewaarborgd door een van voldoende voorwaarden voorziene vergunning waaraan men zich houdt. 
Om dat zeker te stellen is regelmatig voldoende toezicht bij dit soort bedrijven noodzakelijk 
gebleken. De afwikkeling van een onverhoopte ramp is de laatste verdedigingslinie. 

Om een ramp te verkleinen, de effecten op de omgeving te beperken, blootstelling van de kwetsbare 
bevolking te verminderen en de effectiviteit van de geneeskundige hulpverleners te maximaliseren 
is de snelheid van actie van het hoogste belang. De eerste 15 minuten bij een ramp zijn cruciaal en 
is het bedrijf op zichzelf aangewezen. In dit tijdsbestek moeten belangrijke keuzes gemaakt worden. 
Het is daarom van belang dat de eerst aankomende leidinggevenden en (chemische) adviseurs over 
een voldoende kennisniveau beschikken en dat dit wordt geborgd óók buiten de werktijden. Bij dit 
soort bedrijven moet er immers rekening mee worden gehouden dat men zelf maar matig deskundig 
is en zich marginaal aan de wet en regelgeving zal houden. Bestuurlijk zou er over moeten worden 
nagedacht wat er gebeurt als Te Winkel en Oomes zich niet aan zijn vergunning houdt (zie 
Moerdijk). Daarnaast is het cruciaal dat er snel voldoende informatie beschikbaar is om de ramp op 
een goede wijze aan te pakken. Zo is de juiste actuele bedrijfssituatie (aanwezige stoffen, 
omliggende bedrijvigheid, omwonenden en ziekenhuizen) belangrijk om een juiste beheersmethode 
toe te passen. 

In een rampenbestrijdingsplan dienen verschillende scenario's beschreven te worden die de grootste 
kans van voorkomen hebben. Zodra de scenario's bekend zijn kan de bestrijdbaarheid hiervan 
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worden bepaald. De gekozen bestrijdbaarheid van de scenario's moet erop gericht zijn om 
slachtoffers te verminderen en de schade voor de omgeving te beperken. Hierbij moet ook duidelijk 
zijn hoe omgegaan wordt met rook- en gifwolken en windrichting, uitbranden of blussen en 
vrijkomend bluswater. 

Het voorliggende concept rampenbestrijdingsplan beschrijft onvoldoende de scenario's die 
hoogstwaarschijnlijk het snelst zullen voorkomen en die het meeste en grootste effect hebben op de 
omgeving. Welke criteria worden gehanteerd bij scenariobeschrijvingen komen onvoldoende tot 
uiting in het concept rampenbestrijdingsplan. Onduidelijk is waarom beschreven scenario's relevant 
en maatgevend zijn (mate van verspreiding, omvang effectgebied, giftigheid voor..., te verwachten 
blootstellingsconcentratie, effecten). 

3.2 Beheersing 
Een belangrijk onderdeel bij de voorbereiding op de bestrijding van rampen is het opleiden en 
oefenen van de medewerkers van het bedrijf en de betrokken functionarissen die de daadwerkelijke 
bestrijding en beheersing van rampen uit moeten voeren. Iedere ramp is anders waardoor 
medewerkers en hulpverleners bij de bestrijding hiervan vaak moeten improviseren. Met voldoende 
voorbereiding kan bereikt worden dat men in dergelijke situaties de juiste beslissingen neemt en 
acties onderneemt. 

Rampen komen gelukkig niet dagelijks voor. Juist daarom is het belangrijk dat er wordt geoefend op 
een ramp om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op onverwachte situaties. Uit de praktijk blijkt dat 
de onderlinge samenwerking (bedrijven en hulpverleners) beter verloopt als rampen gezamenlijk 
geoefend zijn. 

Een ramp zorgt voor drukte, onrust en vragen in en om het rampgebied. Verkeer van en naar de 
ramplocatie zal leiden tot verkeersopstoppingen. Een omgevingsscan met betrekking tot alternatieve 
verkeersverbindingen en parkeerplaatsen kan ervoor zorgen dat er minder verkeersdrukte zal 
optreden. Het is eveneens van belang dat een inschatting gemaakt wordt van de mogelijke 
hulpbehoevenden in het ramp- en effectgebied. Met deze informatie kan bepaald worden of er 
voldoende verzamel- en opvanglocaties en ziekenhuizen (behandelcentra) aanwezig zijn. Omdat 
een ramp zich niet laat voorspellen is het raadzaam om alternatieven te hebben als bepaalde 
locaties door een gifwolk onbereikbaar zijn. 

Als dit scenario een reëel scenario is vraagt dat in kader van veiligheid en beheersing van effecten 
extra aandacht in het kader van risico- en crisiscommunicatie. En kan dit niet afgedaan worden met 
een standaard benadering. Daarnaast vraagt dit om preparatieve maatregelen die er op gericht zijn 
om een dergelijk scenario zoveel mogelijk te voorkomen, zodanig dat de risico's aanvaardbaar 
zullen zijn. 

Op basis van het voorliggende concept rampenbestrijdingsplan is niet duidelijk weergegeven hoe 
een ramp op een juiste manier beheerst kan of moet worden. Het vraagt om een aanzienlijke 
verbetering. De vraag kan gesteld worden of er niet teveel wordt uitgegaan van een 
standaardbeheersing terwijl juist dit bedrijf te complex is om deze standaard als uitgangspunt te 
hanteren. Het vraagt juist in dit geval om preparatieve maatregelen en voorbereidingen 
(kennisniveau van betrokken functionarissen en oefening) die er op gericht zijn om bij de scenario's 
met het hoogste risico zorg te dragen dat deze aanvaardbaar en beheersbaar zijn. 
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3.3 Effecten 
Bij elke ramp is sprake van een bron met mogelijke gevolgen en effecten. Om hiertegen op te treden 
worden door de hulpverlenende diensten volgens vaste procedures bestrijdingseenheden ingezet om 
de dreigende gevaren te beperken en te bestrijden. Onder deze dreigende gevaren kunnen worden 
verstaan: verspreiding van toxische gassen, branden, explosies en lekkages. De acties van de 
bestrijdingseenheden zijn erop gericht om de problemen bij de bron aan te pakken, dan wel de 
gevolgen en effecten in de richting van de bron aan te pakken. 

Tijdens het bestrijden van de bron, denk aan het blussen van een brand, zullen of kunnen er andere 
effecten optreden zoals milieuschade als gevolg van het vrijkomen van bluswater. Om zo min 
mogelijk schade door bijvoorbeeld bluswater te realiseren zal voorafgaand aan de ramp duidelijk 
moeten zijn waar eventueel bluswater kan worden opgevangen. Dit kan beschreven worden in één 
van de scenario's. Het concept rampenbestrijdingsplan geeft ons nog onvoldoende informatie voor 
wat betreft de opvang van vrijkomend bluswater. 

Een ander effect van een ramp is het optreden van gezondheidsproblemen. De hulpverleners, 
medewerkers, bedrijven en bevolking binnen een bron- en effectgebeid kunnen worden getroffen 
door de gevolgen van de ramp. In verband hiermee zullen maatregelen getroffen moeten worden. 
De gekozen scenario's lijken gezien de omvang van de opslag aan de optimistische kant. Hoewel 
men zich niet op alles kan voorbereiden hebben de gekozen voorbeeldongelukken toch meer het 
karakter van een ongeluk dan van een ramp. 

Als aanvulling van het concept rampenbestrijdingsplan wordt in dit bijzondere geval een 
beoordeling gemist van een gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen. Dit ten behoeve van 
het eventueel opstellen van een medische milieu paragraaf en/of het geven van een 
effectbeoordeling op basis van de te overschrijden interventiewaarden. 

Daarnaast ontbreekt ook een onderbouwde effectbeoordeling binnen de aangegeven contouren van 
effectgebied en wat deze beoordeling betekent in het kader van in te zetten hulpverlenercapaciteit, 
zoals ambulances en ziekenhuizen, gezien het mogelijk aantal blootgestelden. 

Op basis van het concept rampenbestrijdingsplan is onvoldoende duidelijk welke 
gezondheidseffecten kunnen optreden en welke acties ondernomen kunnen of zelfs moeten worden 
om omwonenden te beschermen en slachtoffers te helpen. 

3.4 Communicatie 
Een ramp is een plotselinge en onverwachte gebeurtenis waardoor een ernstige verstoring van de 
openbare veiligheid ontstaat. Het is belangrijk dat de hulpverleningsdiensten en bestuurders snel 
over de juiste informatie kunnen beschikken voor het nemen van effectieve beslissingen. 

Niet alleen de vraag wat men nodig heeft om te kunnen communiceren bij een ramp is van belang, 
maar vooral de vraag op welke wijze men tijdens een ramp dient te communiceren is onduidelijk. 
Technische systemen zijn belangrijk voor informatievoorziening, maar de menselijke factor is van 
doorslaggevend belang. 

Media worden vaak niet als betrokken groep beschouwd bij een ramp, maar meer als een hinderlijke 
factor, pottenkijkers. De media hebben veel belang bij de snelheid van berichtgeving en stellen 
daardoor soms minder eisen aan de zorgvuldigheid. Dit botst met de vereiste afweging tussen 
zorgvuldigheid en snelheid, waar de overheid wél mee te maken heeft. Een goed voorbereid en 
doordacht communicatieverhaal zal bijdragen aan wederzijds vertrouwen en zal leiden tot een 
goede samenwerking. 
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Voorafgaand aan een ramp kan men vragen voorkomen door aan te geven om wat voor een bedrijf 
het gaat, welke risico's er aan het bedrijf zitten en op welke wijze gehandeld wordt tijdens een 
ramp. Belangrijk is dat de diverse scenario's en wat daarbij verwacht wordt van de bevolking, 
worden benoemd in het rampenbestrijdingsplan. 

Direct na een ramp wordt veelal veel aandacht besteed aan het verbeteren van de 
rampenbestrijding, maar na verloop van tijd verslapt deze aandacht. De dagelijkse bezigheden 
krijgen weer meer prioriteit. Het is van belang dat men zich altijd bewust is van het risico van een 
ramp of crisis. Het gebeurt immers altijd onverwacht. 

Communicatie is een belangrijk onderdeel tijdens een ramp om de juiste informatie te verstrekken. 
Het concept rampenbestrijdingsplan beschrijft volgens ons onvoldoende de communicatie tijdens en 
voor een ramp. 

4. Conclusie en advies 
Te Winkel en Oomes is een bedrijf voor de op- en overslag van gevaarlijke stoffen. Bij een dergelijk 
bedrijf is een klein incident voldoende om tot grote gevolgen te leiden. Omdat we het belangrijk 
vinden dat de veiligheid voor burgers, bedrijven, werknemers, hulpdiensten en milieu is 
gewaarborgd is de aanwezigheid van een goed doordacht en geoefend rampenbestrijdingsplan 
noodzakelijk. 

Het concept rampenbestrijdingsplan beschrijft in onvoldoende mate de genomen maatregelen om 
een ramp te voorkomen/beperken. Daarnaast zijn de gekozen rampscenario's wellicht niet de meest 
realistische scenario's die kunnen voorkomen bij een dergelijk bedrijf. De effecten die een eventuele 
ramp bij Te Winkel en Oomes kunnen veroorzaken zijn onvoldoende in kaart gebracht. Ook de 
slachtofferbehandeling en omgevingsmanagement kan beter worden voorbereid. 

Op basis van het concept rampenbestrijdingsplan hebben wij het gevoel dat we onvoldoende zijn 
voorbereid op een ramp bij Te Winkel en Oomes. Er is onvoldoende aandacht besteed aan de 
mogelijke gevolgen die een (mogelijke) ramp zou kunnen hebben. Het concept 
rampenbestrijdingsplan beschrijft onvoldoende de afstemming en werkwijze tijdens een ramp 
waardoor het als leidraad voor hulpverleners en bestuur nog te weinig houvast heeft. 

Mede in het licht van de rapportages van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) en de 
Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) adviseren wij de hiervoor beschreven constateringen te 
verwerken in het rampenbestrijdingsplan, zodat een maximale voorbereiding op een eventuele ramp 
mogelijk is. Voor meer gedetailleerde en inhoudelijke aandachtspunten verwijzen wij u naar de 
bijlagen. 

5. Procedure 
Graag ontvangen wij van u een ontvangstbevestiging van deze brief en worden we geïnformeerd 
omtrent de procedure hoe wordt omgegaan met de door ons ingediende opmerkingen, vragen en 
aanbevelingen. 
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6. Tot slot 
Een afschrift van deze brief is verzonden aan de werkgroep. 

Mocht u na aanleiding van deze brief nog opmerkingen of vragen hebben dan kunt u contact 
opnemen met de heer Van Veen van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, team Vergunningen, 
Toezicht en Handhaving, via telefoonnummer 14 024. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders 

A . H . W . M . Koeken RA G. Hendriks 
secretaris Locoburgemeester 

Bijlagen: 
- Bijlage 1: samenstelling werkgroep beoordeling concept rampenbestrijdingsplan Te Winkel en 

Oomes 
- Bijlage 2: opmerkingen individuele werkgroepleden concept rampenbestrijdingsplan Te Winkel 

en Oomes 

- Bijlage 3: verslag werkgroep bijeenkomst d.d. 27 oktober 2011 

Afschriften: 

- De heer Piet de Klein, wethouder 
- De heer Huib Zijlmans, burgemeester 
- De heer Dick Zeeman, fractievoorzitter Groen Links 
- De heer Gijs van Veen, senior medewerker Toezicht en Handhaving (milieu) 
- T U Delft, de heer Ben Ale, Postbus 5015, 2600 GA DELFT 
- Gezamenlijke Brandweer, de heer Ben Janssen, Postbus 1300, 3180 A H ROZENBURG 
- Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR), de heer Frank 

Huizinga, Postbus 7010, 6801 H A A R N H E M 
- Jans Consultancy gezondheid en milieu, de heer Henk Jans, Van Heutzstraat 19, 6521 CS 

NIJMEGEN 
- Gemeente Nijmegen, de heer Jan de Koster, Postbus 9105, 6500 HG NIJMEGEN 
- Gemeente Nijmegen, de heer Jan van der Meer, Postbus 9105, 6500 HG NIJMEGEN 
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Bijlage 1: Samenstelling werkgroep beoordeling concept rampen
bestrijdingsplan Te Winkel en Oomes 

De werkgroep beoordeling concept rampenbestrijdingsplan te Winkel en Oomes bestond uit de 
volgende personen: 

Intern 
- De heer Piet de Klein (voorzitter), wethouder o.a. milieu en ruimtelijke ordening; 
- De heer Huib Zijlmans (adviseur), burgemeester van de gemeente Beuningen; 
- De heer Dick Zeeman (adviseur), fractievoorzitter Groen Links; 

- De heer Gijs van Veen (adviseur), senior medewerker Toezicht en Handhaving (milieu); 

Extern (deskundigen) 
- De heer Ben Ale, hoogleraar Veiligheid en Rampenbestrijding aan de T U Delft (Veiligheid); 
- De heer Ben Janssen, directeur bij de gezamenlijke brandweer Rotterdam (Beheersing); 
- Frank Huizinga, communicatiedeskundige/-adviseur/woordvoerder bij de NVBR (Crisis 

Communicatie); 
- De heer Henk Jans van Jans Consultancy gezondheid en milieu; 
- De heer Jan de Koster, toezichthouder gemeente Nijmegen; 
- De heer Jan van der Meer, wethouder gemeente Nijmegen (o.a. wonen, klimaat en energie). 
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Bijlage 2 Opmerkingen individuele werkgroepleden op concept 
rampen-bestrijdingsplan Te Winkel en Oomes 

De werkgroep heeft het concept rampenbestrijdingsplan van Te Winkel en Oomes, gelegen aan de 
Vlotkampweg 67 te Nijmegen beoordeeld. De individuele opmerkingen van de leden van de 
werkgroep zijn als eerste weergegeven. De individuele opmerkingen zijn in een eerder stadium al 
doorgegeven aan de heer Lukas Vermeulen van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Aanleiding 
hiervoor is dat de Veiligheidsregio onze opmerkingen zo spoedig mogelijk mee heeft kunnen nemen 
in hun overleg omtrent het concept rampenbestrijdingsplan van Te Winkel en Oomes. Dit heeft 
ertoe geleid dat de Veiligheidsregio een reactie heeft gegeven op onze opmerkingen. 
De leden van de werkgroep zijn op 27 oktober 2011 bij elkaar gekomen om de reeds gemaakte 
opmerkingen te bespreken en waarnodig toe te lichten. Het verslag is opgenomen als bijlage 3. Na 
deze bijeenkomst hebben de werkgroepleden de reactie van de Veiligheidsregio bekeken. Door een 
aantal leden van de werkgroep zijn aanvullende opmerkingen gemaakt. In deze bijlage treft u een 
gebundeld overzicht van de opmerkingen. 

1. Individuele opmerkingen werkgroepleden 

De heer Ben Ale, hoogleraar Veiligheid en Rampenbestrijding aan de TU Delft 
Het plan lijkt op het eerste gezicht redelijk in orde, maar de gaten die er in zitten zullen als er bij 
TWO meer gebeurt dan een klein brandje toch tot ernstige problemen leiden. Bij dit soort bedrijven 
moet er immers rekening mee worden gehouden dat men zelf maar matig deskundig is en zich 
marginaal aan de wet en regelgeving zal houden. 

Bestuurlijk zou er over moeten worden nagedacht wat er gebeurt als TWO zich niet aan zijn 
vergunning houdt (zie Moerdijlk). 

TWO Chemical Logistics BV is een BRZO bedrijf van de hoogste categorie (VR bedrijf), Dan is een 
oefenfrequentie van eens in de drie jaar erg weinig. 

De omschrijving "mengen van verf ' is in die zin onduidelijk dat dit zowel kan gaan om het op kleur 
brengen van een basis verf als om het maken van verf uit vaste stoffen en oplosmiddelen. Hoewel 
alkydverven steeds minder worden gebruikt zouden het deze verven kunnen zijn en dan komt er 
veel brandbare stof bij te pas en in open of te openen vaten. Het is onduidelijk of hoe deze ruimte is 
beveiligd. 

Als er 100000 stoffen aanwezig zijn, dan is met 40 regels op een bladzijde de stoffenlijst 2500 blz 
lang. Onduidelijk is wat de brandweer aan zo'n lijst heeft. Men kan dan beter een verzamellijst 
maken waarop bijvoorbeeld de totale hoeveelheid C6-C10 (de benzine achtige), naar model van 
bijlage E bijvoorbeeld. 

Als er 450m 2 kan worden "besprinklerd", dan is dat wel erg weinig bij een opslag oppervlak van 
meer dan 12000 m 2 . 

Indien het bluswater niet in het riool kan verdwijnen zal het ergens anders moeten blijven. Bij 
Moerdijk is tijdens de eindaanval 50 ton schuimvormend middel gebruikt. Dat is goed voor 1000 m 3 

water. De totale opvangcapaciteit is ongeveer 11000 m 3 . Duidelijk zou moeten worden voor hoe 
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lang dat voldoende is. Zelfs als de hoofdstrategie gericht is op gecontroleerd laten uitbranden, dan 
nog gaat er veel water zitten in het nathouden van belendingen etc. Voor het afschermen van de 

Het systeem van UGSen blijkt in de praktijk vaak slecht te werken als de brand groot is. Dat is nog 
meer het geval wanneer men bovenwinds moet aanrijden en de route in dat geval aan de chauffeurs 
wordt of moet worden overgelaten. Beter ware het een goede routesturing vanuit de meldkamer te 
organiseren. 

Het nathouden van de belendingen en het neerslaan van de wolk leidt ook tot de vorming van 
waterplassen op het terrein. Onduidelijk is in hoeverre brandbare en brandende stoffen zich dan 
kunnen verspreiden, waardoor een brand snel in omvang kan toenemen. Ook onduidelijk is hoe is 
geregeld dat de objecten die men wi l laten uitbranden dan niet alsnog met water worden bestookt. 

Kennelijk gaat men er van uit dat propylamine in vaten van 200 liter is verpakt en niet in IBC 
containers. IBC containers hebben een standaardvolume van l m 3 . Ook gaat men er van uit dat 
slechts EEN vat tegelijk lek kan raken. Dat is weliswaar een realistisch scenario, maar als er een 
stelling omvalt of er valt een pallet van een heftruck kunnen we ook meer vaten tegelijk lek raken. 
Dan is het gekozen scenario optimistisch. 

Het zelfde geldt voor acroleine. 

In het plan zou beter moeten worden geregeld wie welk GRIP niveau uitroept en hoe in de 
verschillende betrokken regio's het GRIP niveau gelijk gehouden kan worden. Ook zou moeten 
worden geregeld wanneer het NCC moet worden ingeschakeld en wanneer niet. 

Er dient duidelijkheid te zijn wat er gebeurt als de SHQ manager afwezig is. 
Er dient geregeld te worden waar de vrachtwagens die niet op het terrein terecht kunnen dan heen 
gaan, zodat ze de hulpverlening niet in de weg staan. Het is in het algemeen aan te raden de 
verkeersafwikkeling voor te bereiden, wanneer er voor een incident een groot aantal 
hulpverleningsvoertuigen nodig is. 

Wat betreft de door u expliciet gestelde vragen het volgende. 

(1) De veiligheid van de werknemers, omliggende bedrijven, burgers en milieu worden allereerst 
gewaarborgd door een van voldoende voorwaarden voorziene vergunning waaraan men zich houdt. 
Om dat zeker te stellen is regelmatig voldoende toezicht bij dit soort bedrijven noodzakelijk 
gebleken. De afwikkeling van een onverhoopte ramp is de laatste verdedigingslinie. 

(2) Het rampenbestrijdingsplan kan nog op verschillende punten nog aanzienlijk worden verbeterd. 

(3) De gekozen scenario's lijken gezien de omvang van de opslag aan de optimistische kant. Hoewel 
men zich niet op alles kan voorbereiden, hebben de gekozen voorbeeldongelukken meer het 
karakter van een ongeluk dan van een ramp. 

(4) Voor de communicatie met de burgers heeft het bevoegd gezag maar beperkt mogelijkheden Het 
verdient aanbeveling zich voor te bereiden op de invloed van de zogenaamde "social media", vooral 
als het bedrijf in zijn omgeving controversieel is. 

2 
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De heer Ben Janssen, directeur bij de gezamenlijke brandweer Rotterdam 
U heeft gevraagd om met name de aspecten veiligheid, beheersing, effecten en crisiscommunicatie 
in de boordeling mee te nemen en de volgende vragen te beantwoorden: 
1. Wordt de veiligheid van werknemers, omliggende bedrijven, burgers en milieu door het 
concept rampenbestrijdingsplan voldoende gewaarborgd? 
2. Geeft het concept rampenbestrijdingsplan duidelijk weer hoe een ramp op een juiste 
manier beheerst kan/moet worden waarbij er zo min mogelijk schade voor mens en natuur 
ontstaat? 
3. Zijn de effecten van een ramp voldoende in kaart gebracht? En zijn maatregelen 
genomen om deze effecten zo klein mogelijk te houden? 
4. Is goed nagedacht over de communicatie tijdens een ramp? En is dit de juiste 
methode/manier om te communiceren? 

Ik heb bovenstaande punten bekeken vanuit het perspectief dat de gegevens die als uitgangspunt 
voor het opstellen van dit plan zijn gebruikt juist zijn. Daarnaast zet ik een aantal vraagtekens bij 
een aantal aspecten zoals deze in het plan zijn opgenomen en die wellicht van invloed kunnen zijn 
op de oordeelvorming. Ik kom daar in het laatste deel op terug. 

1. Wordt de veiligheid van werknemers, omliggende bedrijven, burgers en milieu door het 
concept rampenbestrijdingsplan voldoende gewaarborgd? 

Alle processen die in het systeem van de rampenbestrijding worden meegenomen zijn 
opgenomen in het plan en geven bij een snelle uitvoering en voldoende deskundigheid van 
de eerste hulpverleners (BHV, bevelvoerders, officier van de dienst en adviseur gevaarlijke 
stoffen) voldoende vertrouwen dat de veiligheid van de betrokken personen voldoende is 
gewaarborgd. Een nadere analyse naar de aspecten snelheid en deskundigheid is 
noodzakelijk. 

Ten aanzien van de discussie evacueren of schuilen bestaat het dilemma dat evacuatie nodig 
kan zijn bij hoge concentraties buiten, echter dat is vaak dicht bij de bron waar het gas dus al 
snel in die hogere concentraties aanwezig is. Ik kom daar bij mijn nadere beschouwing per 
hoofdstuk op terug. 

2. Geeft het concept rampenbestrijdingsplan duidelijk weer hoe een ramp op een juiste 
manier beheerst kan/moet worden waarbij er zo min mogelijk schade voor mens en natuur 
ontstaat? 

Ja, maar weer onder de voorwaarde zoals in 1 is genoemd. 

Daarnaast kan er schade voor het milieu optreden bij met name het brandscenario omdat de 
beheersing van die brand van een aantal externe factoren afhankelijk is, zoals wind, temperatuur en 
tijdstip van de dag. Dit heeft met name invloed op de verspreiding van vaste 
deeltjes in de naaste omgeving. 

Het hanteren van de A G W en LBW is een goed instrument om een inschatting van de 
effecten op de mens te maken. 

3. Zijn de effecten van een ramp voldoende in kaart gebracht? En zijn maatregelen 
genomen om deze effecten zo klein mogelijk te houden? 

In het algemeen gesteld is het antwoord ja, maar enkele aspecten geven aanleiding hierover 
nadere overwegingen te maken. Ik kom daar bij mijn beschouwing per hoofdstuk op terug. 

3 
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4. Is goed nagedacht over de communicatie tijdens een ramp? En is dit de juiste 
methode/manier om te communiceren? 

Vind ik op zich goed opgezet, alleen mis ik de detail uitvoeringacties en de tijd tempo 
factoren, wat moet er op welk moment worden gecommuniceerd. 

Nadere beschouwing per hoofdstuk: 
Bestuurlijk deel 
A : Het plan is ter ondersteuning van de daadwerkelijke inzet tijdens een incident. Hoe is dat 
geborgd? 
D: Is er al mee geoefend en wat waren de resultaten? 
E: Afstemming met Duitsland lijkt goed geborgd met een voorbereide fax 
F: Hoe is de informatie voorziening en instructie naar het personeel van de hulpdiensten 
geborgd? 

Voor wie is dit plan in de acute fase bestemt? 

Operationeel deel: 
1.1 Het is niet duidelijk geworden waar de kantoren zich precies bevinden en hoe een scheiding 
met de opslag is aangebracht. Een brand die begint in het kantoor ( wat meer waarschijnlijk 
is) kan overslaan naar de opslag. Geen opslag van explosieve en radioactieve stoffen 
Vanwege de omvang is er geen totaal overzicht van de aanwezige stoffen? 
Personele bezetting is niet 24/7 gewaarborgd terwijl er functies zijn die in de l e fase van een 
incident essentieel zijn voor de beheersing van het incident en de inzet van de hulpdiensten. 
Facility manager komt met de info, magazijn man sluit roldeuren, vloeistofschotten en 
dockdeuren. 

Alle stoffen zijn ADR verpakt en worden met U N gekeurd materieel vervoerd. 

1.2 Op plaatsen met verhoogd risico is ontruimingsalarm aanwezig, welke ruimten zijn dat 
precies? Deuren sluiten niet automatisch indien detectie aanspreekt, alleen als de sprinklers 
aanspringen. 

De capaciteit van de sprinkler is 450 m2, ik neem aan dat dit is doorgerekend of dit 
voldoende is om een brand te beheersen. 

Is de bluswatervoorziening op open water bij van Daanen 24/7 bereikbaar? 
Hoeveel tijd kost de inzet van het WTS systeem daar vandaan? 
Indien de bluswateropvang niet voldoende is moet overwogen worden het pand 
gecontroleerd laten uitbranden. Hier spelen echter meer overwegingen een rol: is overslag 
mogelijk en hoe is dat tegen te gaan en is pluimstijging van de giftige stoffen positief op de 
effecten benedenwinds. 

Het mengen van verf is fysiek gescheiden van de opslag en de separatie eisen zijn van 
toepassing. Dit heeft een positief effect op de uitbreiding kansen van een incident. 

2.1 De beschrijving van de omvang van het gebied onderschrijf ik als de beschreven scenario's 
reëel zijn. Er staat dat berekeningen van aantallen gewonden door blootstelling niet mogelijk is, 
volgens mijn inschatting moet er een inschatting gemaakt kunnen worden, wellicht dat collega 
Henk Jans hierover wat kan melden. 

2.2 In kaart brengen van de omvang door meetploegen en verkenners is tijdrovend. Een l e 
inschatting zal op basis van snelle modellering moeten plaatsvinden. Hierdoor is ook snelle 
opschaling in W & A en GRIP mogelijk. 

4 
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2.3 Door wie wordt tot de opstart van W & A en communicatie besloten en wie voert dat uit en in 
welke tijd en tempo? 
Kijk eens naar de windsnelheden: 
2 m/s is 120 m/min is 1800 m/kwartier is 7,5 k m / u 
5 m/s is 600m/min is 9 km/kwartier is 36 km/uur 

3 Wat zijn de inhoudsmaten van de diverse compartimenten LxBxH? Wat zijn de uitgangspunten 
voor het brandscenario? De sprinklers werken niet? Wat brandt er wat zo veel gassen kan doen 
ontwikkelen? Is dit de verf? 

Het plan schrijft veel over het goed functioneren van automatische systemen, maar naar ik 
aanneem niet van de blusinstallaties. 
In hoeverre is in het brandscenario de pluimstijging meegenomen en hoe is de bronsterkte 
bepaalt? 

De scenario's met de lekke vaten en de te verwachte effecten lijken mij overschat. 200 liter 
met een bronsterkte van bijna 0,8 kg/s levert een bronduur op van bijna 3 minuten en dan is 
de stof geheel verdampt. En dit ook nog in een loods waaruit het nog moet ontsnappen. Dit 
leidt tot een zeer korte blootstellingduur aan de omgeving of een lange blootstellingduur van 
een veel lagere concentratie. 

3.5 Een binnenaanval is al gauw onverantwoord. Hierdoor is het bezwijken van stellingen en 
verpakkingen van opslag gevaarlijke stoffen waarschijnlijk. Ik onderschrijf de onzekerheden in het 
brandscenario. 

Wat is het snelheid en opleiding- en ervaringniveau van de eerst aankomende bevelvoerder, 
de officier van dienst en de adviseur gevaarlijke stoffen? 

De heer Frank Huizinga, communicatiedeskundigeZ-adviseur/woordvoerder bij de 
NVBR 
Als communicatieadviseur wi l ik mij bij het beoordelen van het concept rampenbestrijdingsplan 
beperken tot opmerkingen op het gebied van de communicatie. Hoewel ik in het dagelijkse leven 
niet direct betrokken ben met communicatie bij incidenten, is mij wel een aantal dingen opgevallen. 

Voor wat betreft de informatieverstrekking over het rampenbestrijdingsplan heb ik geen 
aanvullende opmerkingen, anders dan dat het opvalt dat het niet op websites verschijnt. 

Inhoudelijk heb ik de volgende algemene en specifieke opmerkingen: 
Ik vind het opvallend dat er relatief weinig passages zijn opgenomen over communicatie richting 
burgers en media. Dat is opvallend. Ten tijde van een incident of calamiteit (of dreiging daarvan) 
kan voorlichting zorgen voor het voorkomen van ongerustheid. 

In zijn algemeenheid: De crisisbeheersing in de regio vindt gecoördineerd plaats, en de voorlichting 
moet daarop bij aangesloten zijn. Een crisis zet kleinere communicatie afdelingen al snel onder 
druk. Ondersteuning van de gemeente Beuningen is dan mogelijk cq. dringend gewenst. 

Er wordt in de crisisbeheersing gewerkt met een opschalingssystematiek (GRIP), die de schaal van 
het incident en de aanpak aangeeft. Er dient een draaiboek te zijn om de communicatie-inzet af te 
kunnen stemmen op de omvang van een incident of calamiteit. 

Communicatie is niet alleen het verstrekken van informatie. Van minstens zo groot belang is het 
beeld dat kan ontstaan: met name de burgemeester speelt een cruciale rol in de beeldvorming bij 
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rampen en crises en bij het creëren van vertrouwen bij de bevolking. Het is van groot belang dat een 
burgemeester zichtbaar is naar buiten. 

Ik mis in het plan de afstemming tussen gemeente/brandweer en TWO, danwel afstemming tussen 
de woordvoerders van gemeente/brandweer, politie en TWO over informatieverstrekking naar 
buiten (pers- en publieksvoorlichting). Het bedrijfsbelang hoeft niet overeenkomen met het belang 
van gemeente en civiele hulpdiensten. 

Op pagina 7 wordt gesteld dat op basis van ervaringen van eerdere incidenten (o.a. Moerdijk) kan 
worden gesteld dat mogelijk enkele duizenden mensen het informatienummer zullen bellen of 
klachten door te geven of informatie op te vragen. In het rampenbestrijdingsplan wordt verder niet 
uitgelegd hoe dit wordt georganiseerd en wie daarvoor verantwoordelijk is. Er kan besloten worden 
een speciaal informatienummer te openen voor alle vragen van het publiek. 

Op pagina 8 wordt geschreven over een standaardfax, maar dat lijkt mij 1) uit de tijd en 2) 
gevaarlijk buiten kantooruren. Worden de juiste personen tijdig bereikt? 

Er wordt op pagina 9 het volgende gezegd: In het gebied waar de V R W (Voorlichtingrichtwaarde) 
wordt bereikt, worden mensen middels persberichten geïnformeerd over de mogelijke hinder die zij 
kunnen ondervinden. Naar mijn mening is het versturen van persberichten één van de middelen, 
maar volstrekt onvoldoende. Wat mij opvalt is dat er vooral richting de burgers gebruik wordt 
gemaakt van traditionele media zoals radio- en televisie. Ik wi l hierbij een aantal opmerkingen 
maken die mede gebaseerd zijn op ervaringen van andere incidenten in het land: 

1. Onzichtbaarheid leidt tot onduidelijkheid. Organiseer dus zichtbaarheid in de media. Dat zou 
ook onderdeel moeten uitmaken van dit plan. 

2. Snelheid. Zorg ervoor dat er iemand is die - ook al tijdens de operationele fase - kan duiden 
(eenvoudig uitleggen) wat er aan de hand is en wat er aan wordt gedaan. 

3. Naarmate de impact groter wordt, wordt beeldvorming naar buiten steeds belangrijker. De 
brandweer en/of gemeente moet overwegen social media inzetten als instrument om informatie 
te krijgen, om duiding te geven en om zichtbaar te zijn voor burgers en regionale en landelijke 
media. Social media dient alleen te worden ingezet als het bijdraagt aan goede betrouwbare 
communicatie, nuchter, tijdelijk en feitelijk!; 

4. Overweeg inzet van sms-alert en/of burgernet; 
5. Denk goed na indien u het waarschuwings- en alarmeringssysteem inzet. Het kent namelijk ook 

een keerzijde, het kan leiden tot nieuwsgierigheid, waardoor mensen juist naar buiten gaan. 

Ik mis in het plan wie wanneer als woordvoerder optreedt. 

Evalueer het incident en de communicatie rondom het incident. 

De heer Henk Jans van Jans Consultancy gezondheid en milieu 
Voorafgaand aan de beantwoording van de gestelde vragen wi l ik dit stadium eerder een aantal 
algemene opmerkingen maken ten aanzien van het rampenbestrijdingsplan, waarbij ik ook zeker zal 
aangeven wat mijn vragen, opmerkingen en kanttekeningen zijn in relatie tot bovenstaande vragen. 

TWO Chemical valt gezien de aard van aanwezige gevaarlijke stoffen binnen het bedrijf en de 
aktiviteiten die op het bedrijf worden uitgevoerd, namelijk het werken met gevaarlijke stoffen, 
onder het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo). In hoeverre het bedrijf daarbij ook dient te 
beschikken over een Veiligheidsbeleid en een Veiligheidsbeheerssysteem is mij op basis van dit 
rampenbestrijdingsplan niet duidelijk. Uit het rampenbestrijidngsplan wordt wel duidelijk dat het 
bedrijf een veiligheidsrapport (VR) in 2005 heeft opgesteld, maar niet of een QRA, kwantitatieve 
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risicoanalyse, heeft uitgevoerd. Uit de keuze van de scenario's waarbij in het rampenbestrijdingsplan 
wordt uitgegaan is me dat verder ook niet duidelijk geworden. Er wordt geen afweging aangegeven 
waarom deze keuze is gemaakt en/of hoe tot deze keuze is gekomen, welke criteria zijn gehanteerd 
en waar die op gebaseerd zijn. Heeft een scenario van 'brand in magazijn 5' de grootste 
waarschijnlijkheid van voorkomen en levert alleen dit scenario de grootste risico's op voor de 
omgeving? Of moet dit scenario slechts als exemplarisch worden gezien? Daarnaast is voor mij ook 
de keuze voor NO2 als indicator stof voor het bepalen van de omvang van het effectgebied niet 
duidelijk. Het scenario komt voor mij als niet realistisch over. 
Daarnaast is voor mij ook niet duidelijk wat de keuze heeft bepaald voor de twee andere scenario's, 
namelijk het vrijkomen van de stof acroleine en propylamine; zijn dit stoffen waar mee gewerkt 
waarbij de de grootste kans bestaat op vrijkomen en daarbij het grootste risico kunnen opleveren 
voor de omgeving, zowel voor bedrijven in directe omgeving als voor bewoonde omgeving op 
afstand? Aangezien ik niet direct beschik over een lijst van stoffen waarmee gewerkt wordt is dit 
moeilijk te beoordelen; of moeten ook deze stoffen als exemplarisch worden beschouwd voor het 
optreden van een mogelijk scenario? 

Daarnaast is me niet duidelijk in hoeverre omgeving, bedrijven en omwonenden op afstand gericht 
geïnformeerd zijn over de risicosituatie van het bedrijf, als het gaat om de opslag en overslag van 
gevaarlijke stoffen. Kent een ieder het veiligheidsrapport en kunnen burgers bij het bedrijf een lijst 
inzien van de gevaarlijke stoffen die in het bedrijf zijn opgeslagen. Daarnaast is de vraag of er ook 
een communicatieplan in deze is. 

De lijst van vergunde hoeveelheden van opslag van gevaarlijke stoffen op pagina 37 is ingedeeld op 
W M S klasse, gebaseerd op de inmiddels verouderde richtlijnen CPR 15-1/2/3); inmiddels is dit 
vervangen door de PGS 15 waarbij de indeling van stoffen gebaseerd is op de vervoerswetgeving 
ADR. Waarom is deze indeling van opslagen stoffen in ADR klassen niet opgenomen in 
rampenbestrijdingsplan TWO. 

Hoe de verschillende hoeveelheden van stoffen zijn verdeeld over de verschillende magazijnen is uit 
rampenbestrijdingsplan niet duidelijk; of bestaat er geen verschil? ook niet in hoeverre er verschil 
in preventie bestaat ten aanzien van mogelijke interne calamiteiten die zich kunnen voordoen of 
staan hiervoor de in het rampenbestrijdingsplan opgenomen scenario's model en de daaraan 
gekoppelde maatregelen? In het kader van risicocommunicatie naar omgeving is dit wel belangrijk, 
zeker als dit gaat over hoe de interne veiligheid en beheersing van mogelijk optredende effecten zijn 
geborgd. 

In geval van een snel uitbrekende brand of van een incident waarbij een release is van gevaarlijke 
stoffen (puur product of mengsel van producten) is het belangrijk dat een snel overzicht bestaat van 
waar stoffen zijn opgeslagen; als deze lijst nog bij een calamiteit moet worden aangenaakt, zoals op 
pag 4 staat aangegeven, is dit uit oogpunt van een snelle en juiste communicatie naar omgeving 
eigenlijk niet acceptabel; lijst van opgeslagen stoffen met stofnaam, UN-nummers, ADR klassen etc 
moet snel beschikbaar zijn en eigenlijk al direct opvraagbaar moeten zijn bij uitruk van eerste TS. 
Nu moet hij nog overhandigd worden. Eigenlijk zou opslag van laatste 24 uur digitaal beschikbaar 
moeten zijn. 

Als het gaat om preventieve voorzieningen ter plaatse in de magazijnen is de vraag of in geval van 
brand het bijna uitsluitend werken met water via sprinklerinstallaties wel voldoende adequaat is? 
Zou niet meer gekeken moeten worden in kader van interne veiligheid of gebruik van schuim niet 
beter zou zijn bij brand. Dit geldt ook gezien de grote hoeveelheden van opgeslagen stoffen van 
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allerlei klassen (3, 5.1, 6, 8 en 9) of niet meer gebruik gemaakt zou moeten worden van schuim en 
dat ook vooraf wordt nagegaan hoe daar snel over beschikt kan worden. 

Uit rampenbestrijdingsplan wordt niet duidelijk welke magazijnen gezien aard van opgeslagen 
stoffen het grootste risico vormt; het lijkt alsof daar eigenlijk geen verschil in bestaat. Toch denk ik 
dat daar waar met name de licht ontvlambare explosieve stoffen extra preventieve en/of 
preparatieve maatregelen vooraf genomen zouden moeten worden; deze stoffen kunnen bij brand 
snel leiden tot een cascade van reacties, waarbij domino-effecten niet zijn uit te sluiten, zeker als de 
eerste inzet in kader van bestrijding met bluswater via sprinklerinstallaties en watertanks is. 

Aangegeven wordt dat bij plasbranden schuim (AFFF) wordt bijgemengd; moet dit wel schuim zijn 
op basis van Fluor, gezien milieurisico's en in welke mate is dit aanwezig in voldoende hoeveelheid 
op bedrijf. 

Indien zich een calamiteit op het bedrijventerrein van TWO Chemical voordoet in de vorm van een 
brand vraag ik me af of de inzet van water als blusmedium wel voldoende zal zijn en/of dit niet tot 
een grotere calamiteit zal leiden inclusief het daarbij ontstane bluswater, dat mogelijk zwaar 
chemisch verontreinigd zal zijn en zich snel kan verspreiden naar omgeving met alle gevolgen van 
dien. Uit het rampenbestrijdingsplan blijkt niet dat in eerste instantie de bestrijding altijd ingezet zal 
worden met schuim, bij voorkeur fluor vrij (beperkte belasting voor milieu). De brand onlangs bij 
Chemie PACK te Moerdijk heeft geleerd dat het adequaat aanwezig zijn van voldoende schuim veel 
van de later ontstane ellende en problemen had kunnen voorkomen. Daarnaast kan met schuim snel 
de brand 'dicht' geslagen worden. Naar mijn mening zouden overal sprinklerinstallaties met schuim 
aanwezig moet zijn. 

In welke mate kan ingezet bluswater door chemische verontreiniging een risico opleveren voor de 
omgeving of zijn daar de opvangplaatsen voldoende voor om dit uit te sluiten? In kader van nafase 
van incident en risico- en crisiscommunicatie zal dit zeker uitgewerkt moeten worden. 

Is het in kader van veiligheid en mogelijke effecten naar omliggende bedrijven gewenst dat bij 
incidenten anders dan brand, bijvoorbeeld bij het vrijkomen van een vluchtige organische stof met 
een damp zwaarder dan lucht en een s.m. <1, rioolafsluiters handmatig bediend moeten worden. 
Door overloop naar hoofdriool en daarop aangesloten rioolafvoer van aangrenzende bedrijven 
kunnen zich gemakkelijk oncontroleerbare situaties voordoen. In hoeverre wordt hier in kader van 
risicocommunicatie op geanticipeerd. 

Er wordt opgemerkt dat er geen totaal overzicht van alle aanwezige stoffen direct beschikbaar is. Dit 
maakt afgewogen risicocommunicatie naar omgeving zowel niet- als bij incidenten moeilijk. Hoe is 
dan te bepalen waar prioriteit van beheersing van stoffen ligt, die bij vrijkomen een mogelijk risico 
kunnen opleveren voor de omgeving. Als er zich nu wel op een bepaalde incident voordoet met 
gevaarlijke stoffen, hoe snel zijn dan gegevens van stoffen beschikbaar uit 
Warehousemanagementsysteem voor hulpdiensten. 

Welke criteria worden gehanteerd bij scenariobeschrijvingen komen onvoldoende tot uiting in 
rampenbestrijdingsplan. Onduidelijk is waarom beschreven scenario's relevant en maatgevend zijn. 
Is dit op basis van mate van verspreiding, omvang effectgebied, giftigheid voor..., te verwachte 
blootstellingsconcentratie, effecten op etc? Terecht wordt aangegeven dat de scenario's voor 
acroleine en propylamine slechts voorbeelden zijn voor; maar welke betekenis moet daar dan aan 
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toegekend worden in kader van andere opgeslagen stoffen? Mogelijk zijn de scenario's waarbij 
CMR-stoffen misschien wel maatgevender als het gaat om de mogelijke risico's en effecten die deze 
stoffen bij vrijkomen in de omgeving kunnen opleveren. In kader van communicatie zou hier beter 
op voorbereid moeten worden. De bij de scenario's aangegeven en voorbereide maatregelen zijn 
standaard en niet specifiek. 

Hoe groot is de kans dat zich een brand kan voordoen in een van de magazijnen en hoe groot is 
daarbij de kans dat de oorzaak zich buiten of binnen de magazijnen zich voordoet en/of welke 
maatregelen zijn vooraf genomen om dit te voorkomen. De vraag hierbij is hoe realistisch het 
beschreven scenario op pag 7 en volgenden is, mede gezien de contouren van A G W en LBW onder 
verschillende omstandigheden. Bij gegeven brandscenario zullen alle aangrenzende bedrijven 
binnen LBW contour komen te liggen, waarbij, als N 0 2 als indicator stof wordt genomen , zich 
mogelijk gezien de effecten van N 0 2 op korte en middenlange termijn zeer snel irreversibele 
effecten op luchtwegen zullen voordoen in de vorm van onherstelbare longschade. In een op te 
stellen communicatieplan zal hierop geanticipeerd moeten worden. Belangrijk is daarbij wel dat dan 
ook vooraf voor dit scenario een slachtofferberekening wordt uitgevoerd, waarbij aangegeven wordt 
hoe groot het aantal T l , T2 en T3 zal zijn. Dit vraagt om een adequaat en geoefend ontruimings- en 
evacuatieplan voor dit nabije effectgebied. Deze berekening zal ook uitgevoerd moeten worden voor 
het meer op afstand gelegen effectgebied in woonomgeving. Deze berekeningen ontbreken nu 
volledig in het rampenbestrijdingsplan en horen daarin zeker thuis, mede met het oog op beheersing 
van effecten. Daarnaast ontbreekt ook een onderbouwde effectbeoordeling binnen de aangegeven 
contouren van effectgebied en wat deze beoordeling betekent in kader van in te zetten 
hulpverleningscapaciteit, zoals ambu's en ziekenhuizen, gezien het aantal blootgestelden. Teveel 
wordt nu , naar mijn mening onterecht, er van uitgegaan dat het enige effect van N 0 2 snel voorbij 
gaande prikkeling is van de slijmvliezen van ogen en de bovenste luchtwegen, terwijl juist N 0 2 veel 
dieper op luchtwegen inwerkt en ernstige longschade kan opleveren zeker als het al klachten geeft, 
van hoesten tot benauwdheid. Over het hoofd wordt gezien dat N 0 2 namelijk ook bij geen klachten 
al verlate effecten kan geven (binnen 24 uur), waarbij als zich al klachten voordoen men zeker 
bedacht moet zijn op verlate effecten zoals het ontstaan van longoedeem en ARDS. Dit is nog 
afgezien (van de combinatie) van effecten die zich kan voordoen als gevolg van het vrijkomen van 
andere reststoffen die kunnen vrijkomen, zoals H C N , aminen, aldehyden etc. 
Als dit scenario een reëel scenario is vraagt dat in kader van veiligheid en beheersing van effecten 
extra aandacht in kader van risico- en crisiscommunicatie en kan men dit niet af doen zoals nu in 
rampenbestrijdingsplan gebeurt, met een standaard benadering. Daarnaast vraagt dit om 
preparatieve maatregelen die er op gericht zijn om een dergelijk scenario ten alle tijden te 
voorkomen, zodanig dat de risico's aanvaardbaar zullen zijn. 

De vraag is of de aangegeven communicatieplannen voldoende waarborgen dat de omgeving 
adequaat wordt geïnformeerd en gealarmeerd bij incidenten; mogelijk zou toch nagegaan moeten 
worden of er niet meer een op maat geschreven en geoefend risico- en communicatieplan 
beschikbaar moet komen, zeker als je nagaat welk scenario zich zou kunnen voordoen bij een brand 
in een van de magazijnen. Daarnaast zal de omgeving hier duidelijk bij betrokken moeten worden. 
Op dit moment schiet het rampenbestrijdingsplan daarin te kort. 

Het lijkt dat de Gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen (GAGS) uit de regio niet betrokken 
is bij het beoordelen van het rampenbestrijdingsplan en het evt opstellen van een medisch 
milieukundige paragraaf/ het geven van een effectbeoordeling op basis van de te overschrijden 
interventiewaarden, dit als aanvulling op de in het rampenbestrijdingsplan beschreven scenario's . 
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Dit geldt zowel het scenario "brand incident" als de voorbeeld incidenten met acroleine en 
propylamine; gezien de impact die de scenario's kunnen hebben op de omgeving lijkt dit een 
vereiste vooraf. Alleen toetsing aan interventiewaarden is onvoldoende. Slechts aan de hand van 
een onderbouwde effectbeoordeling is een goed oordeel te geven over de impact die de beschreven 
incidenten hebben op de omgeving waarover gecommuniceerd moet worden en of de preventive en 
preparatieve maatregelen voldoende zijn om de risico's bij incidenten binnen aanvaardbare grenzen 
te houden voor de omgeving. De GAGS kan ook vooraf al een beeld geven in hoeverre gevoelige 
bestemmingen (verzorgingstehuizen, kinderdagverblijven, scholen etc) in het effectgebied 
voldoende zijn beschermd bij evt. incidenten en in hoeverre daar extra maatregelen voor nodig zijn. 

Ik vraag me af wat de meerwaarde is van het inzetten van meetploegen in het veld, zeker als dit van 
toepassing is op het bepalen van de concentraties aan acroleine en propylamine in de buitenlucht. 
Gesuggereerd wordt dat met metingen in veld door brandweer de exacte omvang van effectgebied is 
te bepalen. Ik twijfel daar ernstig aan, zeker voor genoemde stoffen. Voor propylamine is indicatief 
wel te meten op NH3 en voor acroleine op fromaldehyde, maar het zal een zeer dubieuze contour 
opleveren; eigenlijk is voor deze laatste stof geen echte direct in te zetten meetbuis beschikbaar; 
daarnaast kunnen deze indicatieve metingen zeker niet het eerste uur van het incident worden 
uitgevoerd, daarbij zal men moeten varen op de waargenomen klachten. Beide stoffen zullen snel 
bij vrijkomen en blootstelling tot effecten leiden en kenmerken zich door een stekende en typerende 
geur. 

De heer Jan de Koster, toezichthouder gemeente Nijmegen 
Ik heb het rampenbestrijdingsplan van Te Winkel en Oomes beoordeeld en kom tot de onderstaande 
op- en aanmerkingen dan wel vragen: 
Bladzijde 4 (bestuurlijk deel), de teksten onder de kopjes C. Onderhoud en D. Oefening. 
In deze passages wordt gesteld dat het Rampenplan éénmaal per 3 jaar wordt vastgesteld en 
éénmaal per jaar wordt gecontroleerd op volledigheid en juistheid en op basis daarvan wordt 
bijgesteld. 
Echter: 
1. Het Veiligheidsrapport van het bedrijf wordt éénmaal per 5 jaar geactualiseerd en dit document 
levert de meeste informatie/input voor het rampenbestrijdingsplan. 
2. Het Rampenbestrijdingsplan wordt éénmaal per 3 jaar beoefend en elke keer wordt één scenario 
beoefend. Dit betekent dat elk scenario éénmaal per 9 jaar wordt beoefend en de evaluatie van 
oefeningen levert een belangrijke input voor aanpassing rampenbestrijdingsplan. 
Ik vraag mij vanwege het bovenstaande af in welke mate de beperkt verkregen input kan 
zorgdragen voor een serieuze aanpassingen van het Rampenbestrijdingsplan met een jaarlijkse en 3-
jaarlijkse aanpassing. 

Bladzijde 3 (Operationeel deel), de tekst onder 1.1 Risicodragend object 
Daar staat vermeld dat het primaire doel van de vestiging de op- en overslag van goederen in 
verpakking is waaronder veel chemicaliën en verfstoffen. Dat is m.i. niet de juiste volgorde: Het 
primaire proces bij de vestiging is het op- en overslaan van verpakte gevaarlijke stoffen en het 
opslaan van goederen is een secundair proces. Het bedrijf slaat voor 90% gevaarlijke stoffen op en 
hooguit 10% zullen ongevaarlijke goederen zijn. 

Daar staat in de tweede alinea: TWO Chemical logistics B.V. slaat alle soorten gevaarlijke goederen 
volgens de Wet milieubeheer op met uitzondering van de categorie explosief. De indeling in 
stofcategorieen vindt tegenwoordig algemeen plaats op basis van het ADR in plaats van conform de 
Wet milieugevaarlijke stoffen. Tevens is op Kaart 1 de opslag aan gevaarlijke stoffen per magazijn 
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weergegeven op basis van de ADR-stofindeling. De tekst in deze paragraaf is gebaseerd op de Wms 
terwijl kaartmateriaal is gebaseerd op het ADR. Dit is niet eenduidig en kan voor onduidelijkheid 
zorgdragen. 

Bladzijde 4 (Operationeel deel), onder 1.1. Risicodragend object. 
Daar staat in de bovenste alinea: Deze lijst wordt bij aankomst van de brandweer overhandigd. Ik ga 
ervan uit dat dit de situatie tijdens werktijd is. Ik mis een beschrijding van de gang van zaken buiten 
werktijden en tijdens afwezigheid Facility-manager. 

Bladzijde 4 (Operationeel deel), onder 1.2 Algemene preventieve en preparatieve maatregelen 
daar staat onder Preventieve voorzieningen: op plaatsen met een verhoogd risico zijn 
ontruimingsinstallaties aangebracht. Wat is het referentie niveau van het risico. Bijna alle 
magazijnen worden gebruikt voor de opslag van gevaarlijke stoffen, waardoor in bijna alle 
magazijnen sprake is van een verhoogd risico! 

Bladzijde 5 (Operationeel deel), onder 1.2 Algemene preventieve en preparatieve maatregelen 
Daar staat: de vloeren van de magazijnen zijn vloeistofdicht uitgevoerd. Opmerking: De vloeren zijn 
niet vloeistofdicht, maar vloeistofkerend uitgevoerd. 

Bladzijde 5 (Operationeel deel), onder 1.2 Algemene preventieve en preparatieve maatregelen 
Onder het Kopje Bluswateropvang staat: Mocht dit echter niet voldoende zijn, dan moet overwogen 
worden om het pand gecontroleerd te laten uitbranden. De praktijk van de brand bij Chemie-Pack 
heeft ons geleerd dat enorme hoeveelheden bluswater gebruikt kunnen moeten worden. 
Vanuit die ervaring is het m.i . belangrijk de situatie en de daaruit voortkomende maatregelen te 
beschrijven welke aan de orde is bij onvoldoende bluswateropvang. 

Bladzijde 6, onder het Kopje Bluswateropvang magazijnen. 
Bij magazijnnummer 4 B staat dat géén schotten moeten worden geplaatst. Is m.i. niet juist omdat 
bij een brand in magazijn 4 B het bluswater via magazijn 4A naar buiten loopt. In deze situatie 
zullen schotten in magazijn 4 A geplaatst moeten worden. 
Onder de tabel staat: Voor magazijnen 1, 3, 4 en 5 een opvangcapaciteit laadkuil. Is m.i. niet juist 

omdat deze magazijnen niet over een laadkuil beschikken, maar de bluswateropvang door middel 
van het plaatsen van schotten in de magazijnen zelf wordt gerealiseerd. 

Bladzijde 7, laatste alinea. 
Daar staat: In het meest ongunstigste scenario (brand waarbij stikstofoxiden vrijkomen ). Het 
meest ongunstige scenario is brand waarbij stikstofdioxiden vrijkomen ipv oxiden. 
Iets verderop staat: de hulpdiensten zullen bellen met irritatieklachten en verzoeken om informatie. 

Het vrijkomen van stikstofdioxiden zal tevens kunnen zorgen voor ademhalingsproblemen. 

Bladzijde 8, vierde alinea. 
Daar staat: Het betreft het scenario brand/vrijkomen van stikstofoxiden en het scenario Het 
gaat om het maatgevende scenario: brand/vrijkomen van stikstofdioxiden ipv oxiden. 

Bladzijde 10, eerste alinea. 
Onderaan de eerste alinea staat: Personen die het gebied niet meer in kunnen, worden door de 
gemeente opgevangen. Het Rampenbestrijdingsplan maakt niet duidelijk door welk afzonderlijk 
Plan de opvang door de gemeente wordt geregeld. 
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Bladzijde 10, laatste alinea. 
Het betreft een algemene opmerking naar aanleiding van de termen LMPO en GAGS). Door het 
veelvuldig gebruik van afkortingen wordt het Plan moeilijk leesbaar voor derden buiten de 
brandweerwereld. 

Bladzijde 22, laatste alinea. 
Onder het kopje Preventieve en preparatieve maatregelen is niet beschreven wat de situatie wordt 
bij onvoldoende bluswateropvang en wat er dan gedaan moet worden om verontreiniging van 
zuiverinstallatie en oppervlaktewater te voorkomen. 

Bladzijde 23, laatste zinsnede. 
Daar staat: maakt dit de inschatting van risico's en daarmee de omvang van de gewenste 
geneeskundige hulpverlening lastig. Het Rampenbestrijdingsplan maakt niet duidelijk wat de 
consequenties hiervan zijn, welke maatregelen eventueel te nemen zijn en of het restrisico en/of 
effect acceptabel is. 

Bladzijde 25, halverwege de bladzijde. 
Daar staat: De facility manager vangt de eerste eenheid van de gemeentelijke brandweer op. Het is 
niet duidelijk of deze situatie ook buiten werktijden aanwezig is en als dit niet het geval is: hoe dit 
in werkelijkheid is geregeld. 

Bladzijde 26, onderaan de tekst. 
Daar s t aa t± Voor een incident bij NXP gelden .... Ik ga ervan uit dat een incident bij TWO Chemical 
Logistics B.V. wordt bedoeld. 

Bladzijde 28, kopje met aandacht voor stoffenlijst. 
Daar staat: De magazijnverantwoordelijke van de magazijnen 12-14 voorziet de brandweer zijn de 
gevaarlijke stoffenlijst. Ten eerste is de vraag of dit ook de situatie buiten werktijd is= Ten tweede 
staat op bladzijde 25 dat dit door de facility manager gebeurd. Dit is tegenstrijdig met elkaar en 
vraagt om een eenduidige bepaling en vastlegging. 

Bladzijde 29, vierde genoemde bedrijf. 

Het bedrijf W C M van Pelt, de Vlotkampweg 36, is niet meer op deze lokatie gevestigd. 

Bladzijde 32, vijfde bedrijf van onderen. 

Het perceel Binderskampweg 27 staat niet langer leeg en in dit pand is het bedrijf Schulpen Schuim 
gevestigd met m.i . circa 20 medewerkers. 
Bladzijde 33, tweede bedrijf van onderen. 
Op het perceel Metaalweg is niet langer het bedrijf Braam gevestigd. 

Bladzijde 37, Bijlage E. 
De weergegeven tabel is niet gebaseerd op de stofcategorie-indeling van het ADR terwijl de indeling 
op kaart 1 wel gebaseerd is op het ADR. Het Rampenbestrijdingsplan bij voorkeur baseren op een 
eenduidige categorie-indeling. 

Kaart 1 ± Locaties gevaarlijke stoffen 
De verfmixruimten bij het magazijn 5 respectievelijk magazijn 7 ontbreken op deze situatietekening. 
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De heer Dick Zeeman, fractievoorzitter Groen Links 
Het bedrijf TWO is een transport, opslag en overslagbedrijf van chemische gevaarlijke stoffen op 
het industrieterrein Westkanaaldijk te Nijmegen. TWO heeft een z.g. BZRO-status en dan van de 
hoogste catagorie. Het bedrijf ligt op ongeveer 500 meter ten zuiden van het dorp Weurt 
(Gemeente Beuningen) 

De windrichting hier is voor 60 a 70 % zuid- en zuidwest. Dat betekent dat bij (grote) calamiteiten 
bij dit bedrijf, het personeel van nabijgelegen bedrijven en -instellingen en inwoners van Weurt 
(globaal noordelijk gelegen t.o.v. dit bedrijf) aanzienlijke veiligheid- en gezondheidsrisico's zouden 
kunnen lopen, gezien de korte afstand. 
Als raadslid richt ik me dan ook op de aspecten veiligheid en gezondheid van de omgeving. Burgers 
mogen van volksvertegenwoordigers verwachten dat zij hun controlerende taak hierin uitvoeren. 
De recente branden in Weurt (van der Bilt) en Moerdijk (Chemiepack) geven daar alle aanleiding 
toe. 

Wat opvalt in het concept-Rampenbestrijdingsplan is dat met de bevolking gecommuniceerd 
wordt via het blad "De brug" en de "Koerier". Hoe ziet die communicatie eruit?. Is dit over de 
risico's en te nemen preventieve maatregelen (Haal voldoende plakband in huis om te kunnen 
afplakken b.v.) in de zin van voorlichting ? Dit staat nl . als voorwaarde genoemd in het zijn van 
bedrijf met een BZRO-status ; (zie BRZO'99 artikel 6, 15, 18) 

de kaart hv-locatie (hulpverlening) wat opvalt is dat de kaart met name gefocust is op het 
industrieterrein. Het dorp Weurt (ruim 3000 inwoners), staat er nauwelijks op, sterker nog, ik lees 
/ zie nergens het woord Weurt. 
Er staat een verzamelplek bevolking (VB) op, waarom zijn er geen alternatieven, alleen al vanuit 
het oogpunt dat de weersomstandigheden kunnen variëren, is dit noodzakelijk, lijkt me. De alleen 
gekozen locatie Lemmen (metaalweg) is niet erg logisch, kijkend naar de overwegende 
windrichting per jaar (Zuid/zuiwest) is dit juist de plek waar bij calamiteiten de rook- of gaswolken 
overheen gaan. Moeten er dan geen meerdere kaarten zijn waarbij de hulpverlenings locaties en 
bevolkingsverzamellocaties afgestemd zijn op de windrichtingen? 

kaart overzicht magazijnen: waar zijn nr. 12 en 13. Wat ligt daar en waar? Welke classificatie 
hebben de daar opgeslagen materialen? 

Een keer per 3 jaar oefenen. Dit verbaast me, een reguliere instelling of bedrijf dien in het kader 
van bedrijfshulpverlening 1 a 2 x per jaar te oefenen. Dit potentieel gevaarlijke bedrijf met 
aanzienlijk meer risico's maar een keer in de drie jaar. 

Dit bedrijf heeft geen bedrijfsbrandweer. Is dit niet heel wenselijk ? 

Overzicht stoffen: er kan geen totaaloverzicht gegeven worden van alle stoffen. Dat lijkt me erg 
lastig voor de brandweer. Bovendien is het een verplichting. 

Bij grote calamiteiten: noodzaak evacuatie van de bevolking behoort tot de mogelijkheden. 
Uitwerking? 
De volledige ontruiming in de 100 metergrens rond de erfgrens van TWO : hier worden keurig alle 
bedrijven genoemd. Met geen enkel woord wordt gerept de over ongeveer 10 woonhuizen 
(aanwonenden) van de nabijgelegen Jonkerstraat die ook binnen die 100 metergrens liggen! 

Meetbuisje (1-52 mg per kubieke meter) geen hoger meetbereik? 

13 
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Propylamine (500mg per kubieke meter) hier is dan sterfte van dieren! En hoe dan met mensen? 
Uitstroom mogelijk naar dorp 1-2,5 km. Dorp is op 500 meter afstand. Bij weertype F (2 meter per 
seconde) 

Schuimblusmogelijkheid is er slechts bij magazijn 1 (vanwege de soort stof in combinatie met 
water) Moeten niet alle magazijnen met brandbare stoffen uitgerust zijn met 
schuimblusinstallaties? De ervaring met Moerdijk toont dat aan; de brand is bij dit soort bedrijven 
snel onbeheersbaar, de snelle ingreep in de eerste minuten is van cruciaal belang. Schuim isoleert 
de zuurstofaanvoer bij brand. 

Aanvullende opmerkingen: 
In contact met Nijmeegse ambtenaren over TWO, een half jaar geleden, valt me op, dat men 
bevestigt dat als er een grote calamiteit bij TWO plaatsvindt er een groot probleem zal ontstaan voor 
mens en milieu. 

Bovendien valt me op dat ambtelijk en bestuurlijk er geen of onvoldoende intergemeentelijk contact is 
geweest over TWO tussen Gemeente Nijmegen en Beuningen. De Gemeente Beuningen was 
nauwelijks op de hoogte van de grootte van de hoeveelheid gevaarlijke stoffen. 

Contact met een ambtenaar bij het Waterschap leerde me dat ze toegaven weinig te weten van BRZO 
aangelegenheden. Ik kreeg een brief van het Waterschap aan Nijmegen in handen, waarin 
inschattingen m.b.t. het bluswaterverhaal niet geheel klopten en Nijmegen er fijntjes op gewezen 
werd dat al langer hun calamiteitennummer niet meer in gebruik was en er een ander nummer 
gegeven werd. (Taken Waterkwaliteitsbeheerder Inspectieprogramma BRZO 2007-2011, provincie 
Gelderland). 

Het bedrijf zelf geeft niet het beeld van een goed naleefgedrag bij aanwijzingen van de inspectie. In 
inspectierapporten keren te vaak de zelfde punten terug. Het bedrijf heeft 2 x 
bestuursdwangdreigingen mogen ervaren, medewerking aan de revisievergunning was niet 
constructief. 

Het bedrijf is met de revisievergunning naar de Raad van State gegaan en is door de RvS in het 
gelijk gesteld. De oude vergunning is momenteel weer aan de orde. 
Bovendien heeft het bedrijf TWO De Gelderlander laten weten dat onjuistheden in de publicaties 
over hun bedrijf reden zal zijn de Gelderlander een advocaat op hun dak te sturen. 

Bovenstaande geeft mij een beeld van "onvoldoende, rommelig, onvolledig en onverantwoord" als 
het gaat over veiligheid van de burgers. 

Het beeld dat dit concept mij al schept is dat als er wat ernstigs gebeurt bij TWO en dit niet goed te 
handelen is , de bevolking direct- en ernstig gevaar kan lopen. 
Vanuit de huidige situatie dat TWO zetelt aan de Vlotkampweg is het zaak dat de situatie aldaar 
optimaal veilig dient te zijn, kan dit niet voldoende het geval zijn moeten we ons daar op 
herbezinnen als politiek. 

Het roept de vraag op of het aanvaardbaar is dat een dergelijk bedrijf met zoveel gevaarlijke stoffen 
zo dicht op woonkernen mag liggen. 

14 
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2. Gebundeld overzicht van opmerkingen werkgroep, de reactie hierop door de 
Veiligheidsregio en de aanvullende reactie van een aantal leden van de 
werkgroep 

NR. OPMERKING Reactie Veiligheidsregio 
Reactie Ben Janssen / 
Henk Jans 

Bestuurlijk deel 
Algemeen 
1 

> 

Bladzijde 4 (bestuurlijk deel), de teksten onder de 
kopjes C. Onderhoud en D. Oefening: 
In deze passages wordt gesteld dat het Rampenplan 
éénmaal per 3 jaar wordt vastgesteld en éénmaal per 
jaar wordt gecontroleerd op volledigheid en juistheid en 
op basis daarvan wordt bijgesteld. Echter: Het 
Veiligheidsrapport van het bedrijf wordt éénmaal per 5 
jaar geactualiseerd en dit document levert de meeste 
informatie/input voor het rampenbestrijdingsplan. Het 
Rampenbestrijdingsplan wordt éénmaal per 3 jaar 
beoefend en elke keer wordt één scenario beoefend. Dit 
betekent dat elk scenario éénmaal per 9 jaar wordt 
beoefend en de evaluatie van oefeningen levert een 
belangrijke input voor aanpassing 
rampenbestrijdingsplan. In welke mate kan de beperkt 
verkregen input kan zorgdragen voor een serieuze 
aanpassingen van het Rampenbestrijdingsplan met een 
jaarlijkse en 3-jaarlijkse aanpassing. 

1. Op dit moment is het 
inderdaad zo dat bij een 
wijziging van het VR het 
RBP meteen wordt 
aangepast. Na een 
actualisatie van het VR zou 
bezien moeten worden of er 
punten inzitten die ervoor 
zorgen dat het RBP moet 
worden aangepast. De 
afspraak is dat de 
toezichthouders hier op 
zullen toezien en nagaan 
voor welke punten dit geldt. 
2. De sceanio's zijn niet 
leidend voor het oefenen. 
Per oefening wordt de 
gehele organisatie beoefend. 
Vanuit de wet moet je 1 keer 
in de drie jaar het RBP 
beoefenen op de 
hoofdstructuur. Maar omdat 
we meerdere RBP'n hebben, 
is dat als regio niet te doen 
(heel veel GRIP 4 
oefeningen). Dus eke drie 
jaar een RBP beoefenen lukt 
niet. Daarom willen we een 
voorstel doen om het 
beoefenen van de RBP'n 
buiten de plannen te houden 
en een apart voorstel te 
doen over het oefenen 
richting het bestuur. Idee is 
dan dat in de RBP verwezen 
kan worden naar dit 
voorstel. 

2 Het plan is ter ondersteuning van de daadwerkelijke 
inzet tijdens een incident. Hoe is dat geborgd? 

We zien een tekortkoming 
hierin en gaan dit in het 
beleid opnemen. Wenselijk 
is een checklist per 
discipline. 

Gaat dat werken? 
vraag me af wat dit 
betekent in het kader van 
de gemaakte opmerkingen 
over de gehanteerde 
scenario's 

3 Is het rampenplan in het verleden beoefend en wat 
waren de resultaten? 

Rampenplan moet zijn RBP. 
Dit RBP is op onderdelen 
mono door de rode kolom 
beoefend. Niet door multi 
en/of op CoPI-niveau. 
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4 Afstemming met Duitsland lijkt goed geborgd met een 
voorbereide fax. 

Dit lijkt me gezien de 
mogelijke impact die een 
incident bij dit bedrijf kan 
hebben wel wenselijk, 
mede gezien de opmerking 
dat in het eerste half uur 
de belangrijkste 
beslissingen moeten 
worden genomen 

5 Hoe is de informatie voorziening en instructie naar het 
personeel van de hulpdiensten 
geborgd? Voor wie is dit plan in de acute fase bestemt? 

Via de hoofdstructuur. Onduidelijk, kan daar 
weinig handen en voeten 
aangeven, ook omdat 
onduidelijk is weke 
informatie en instructie 
dan wel gegeven wordt; 
hangt sterk af van de 
scenario's die een rol 
spelen bij een mogelijk 
grootschalig incident bij 
dit bedrijf 

Operationeel deel 
Veiligheid 
6 Bladzijde 3 (Operationeel deel), de tekst onder 1.1 

Risicodragend object: Daar staat vermeld dat het 
primaire doel van de vestiging de op- en overslag van 
goederen in verpakking is waaronder veel chemicaliën 
en verfstoffen. Dit is niet de juiste volgorde: Het 
primaire proces bij de vestiging is het op- en overslaan 
van verpakte gevaarlijke stoffen en het opslaan van 
goederen is een secundair proces. Het bedrijf slaat voor 
90% gevaarlijke stoffen op en hooguit 10% zullen 
ongevaarlijke goederen zijn. 

Tekst aanpassen aan RBP. 6 

Daar staat in de tweede alinea: TWO Chemical logistics 
B.V. slaat alle soorten gevaarlijke goederen volgens de 
Wet milieubeheer op met uitzondering van de categorie 
explosief. De indeling in stofcategorieën vindt 
tegenwoordig algemeen plaats op basis van het ADR in 
plaats van conform de Wet milieugevaarlijke stoffen. 

6 

Op pagina 37 is weergegeven welke opslaghoeveelheden 
zijn vergund. De indeling is op WMS klasse, gebaseerd 
op verouderde CPR15-1/2/3. Deze is inmiddels 
vervangen door PGS 15 waarbij de stoffen worden 
ingedeeld op ADR. 

Tekstuele aanpassing 

6 

Tevens is op Kaart 1 de opslag aan gevaarlijke stoffen 
per magazijn weergegeven op basis van de ADR-
stofmdeling. De tekst in deze paragraaf is gebaseerd op 
de Wms terwijl kaartmateriaal is gebaseerd op het ADR. 
Dit is niet eenduidig en kan voor onduidelijkheid 
zorgdragen. 

Checken of e.e.a. is 
omgezet. 

7 Bladzijde 4 (Operationeel deel), onder 1.1. 
Risicodragend object: Daar staat in de bovenste alinea: 
Deze lijst wordt bij aankomst van de brandweer 
overhandigd. Er wordt vanuit gegaan dat dit de situatie 
tijdens werktijd is. Waar staat een beschrijving van de 
gang van zaken buiten werktijden en tijdens afwezigheid 
Facility-manager. 

Reactie: TWO zorgt in de 
praktijk voor eerste opvang. 
BRW heeft sleutelkluis en 
kan dus altijd het terrein op. 

En is dan de stoofen info 
beschikbaar? 
Is deze procedure altijd 
sluitend en kan en weet 
men dan ook als 
hulpdiensten hoe te 
handelen?? 
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8 Bladzijde 4 (Operationeel deel), onder 1.2 Algemene 
preventieve en preparatieve maatregelen: Daar staat 
onder Preventieve voorzieningen: op plaatsen met een 
verhoogd risico zijn ontruimingsinstallaties aangebracht. 
Wat is het referentie niveau van het risico. Bijna alle 
magazijnen worden gebruikt voor de opslag van 
gevaarlijke stoffen, waardoor in bijna alle magazijnen 
sprake is van een verhoogd risico! 

Reactie geven: vanuit de 
wet- en regelgeving moetje 
een 
ontruimingsinstallatie 

hebben. 

Dit is geen antwoord op de 
vraag. 

9 Bladzijde 5 (Operationeel deel), onder 1.2 Algemene 
preventieve en preparatieve maatregelen: Daar staat: de 
vloeren van de magazijnen zijn vloeistofdicht 
uitgevoerd. 

Tekstuele aanpassing 
(vloeistofkerend) 

9 

Opmerking: De vloeren ziin niet vloeistofdicht, maar 
vloeistofkerend uitgevoerd. 

10 

) 

Bladzijde 10, eerste alinea. Onderaan de eerste alinea 
staat: Personen die het gebied niet meer in kunnen, 
worden door de gemeente opgevangen. Het 
Rampenbestrijdingsplan maakt niet duidelijk door welk 
afzonderlijk Plan de opvang door de gemeente wordt 
geregeld. 

Reactie: binnen de nieuwe 
knoppenstructuur van het 
gemeentelijk proces valt dit 
onder opvang en verzorging. 
Dit betreft alleen personen 
die op het terrein wonen 
en/of verblijven. 

11 Bladzijde 25, halverwege de bladzijde. Daar staat: De 
facility manager vangt de eerste eenheid van de 
gemeentelijke brandweer op. Het is niet duidelijk of 
deze situatie ook buiten werktijden aanwezig is en als 
dit niet het geval is: hoe dit in werkelijkheid is geregeld. 

Zie punt 7 

12 Bladzijde 28, kopje met aandacht voor stoffenlijst. Daar 
staat: De magazijnverantwoordelijke van de magazijnen 
12-14 voorziet de brandweer de gevaarlijke stoffenlijst. 
Ten eerste is de vraag of dit ook de situatie buiten 
werktijd is. Ten tweede staat op bladzijde 25 dat dit 
door de facility manager gebeurd. Dit is tegenstrijdig 
met elkaar en vraagt om een eenduidige bepaling en 
vastlegging. 

Zie punt 7 Dit is geen antwoord op de 
vraag. 

13 

1 

Alle processen die in het systeem van de 
rampenbestrijding worden meegenomen zijn 
opgenomen in het plan en geven bij een snelle 
uitvoering en voldoende deskundigheid van de eerste 
hulpverleners (BHV, bevelvoerders, officier van de 
dienst en adviseur gevaarlijke stoffen) voldoende 
vertrouwen dat de veiligheid van de betrokken personen 
voldoende is gewaarborgd. Een nadere analyse naar de 
aspecten snelheid en deskundigheid is noodzakelijk. Ten 
aanzien van de discussie evacueren of schuilen bestaat 
het dilemma dat evacuatie nodig kan zijn bij hoge 
concentraties buiten, echter dat is vaak dicht bij de bron 
waar het gas dus al snel in die hogere concentraties 
aanwezig is. 

Reactie: wij vinden het ook 
noodzakelijk en hebben de 
ROGS 
standaard in het 

alarmeringsprotocol 
opgenomen. 

Is daarmee kennis en 
kunde geborgd? 
Naar mijn mening wordt 
dit bepaald door het 
aanwezige 
incidentscenario, dat zich 
voor kan doen en dat zal 
voldoende geborgd 
moeten zijn, ook voor wat 
betreft snelheid en kennis; 
komt niet helder en 
duidelijk in RBP naar 
voren 

14 Het is niet duidelijk geworden waar de kantoren zich 
precies bevinden en hoe een scheiding met de opslag is 
aangebracht. Een brand die begint in het kantoor (wat 
meer waarschijnlijk is) kan overslaan naar de opslag. 

Aanpassen planvorming 

15 Personele bezetting is niet 24/7 gewaarborgd terwijl er 
functies zijn die in de le fase van een incident essentieel 
zijn voor de beheersing van het incident en de inzet van 
de hulpdiensten. Hoe wordt dit geborgd? 

Geen wettelijke eisen, 
verantwoordelijkheid TWO 

Is de regio daar dan 
tevreden over? 
Gemakkelijk zo? Geeft 
extra aandacht voor 
inicdentbestrijding vanuit 
regio als dit niet 
voldoende geregeld is? 
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16 Alle stoffen zijn ADR verpakt en worden met UN 
gekeurd materieel vervoerd. Op plaatsen met verhoogd 
risico is ontruimingsalarm aanwezig, welke ruimten zijn 
dat precies? 

koppeling met verhoogd 
risico weghalen, zie punt 8 

17 Wat is het snelheid en opleiding- en ervaringniveau van 
de eerst aankomende bevelvoerder, de officier van 
dienst en de adviseur gevaarlijke stoffen? 

Zie punt 13: zijn geborgd in 
het dekkingsplan. 
Opleidings- en 
ervaringsniveau is conform 
de eisen. 

18 Als er 100.000 stoffen aanwezig zijn, dan is met 40 
regels op een bladzijde de stoffenlijst 2500 blz lang. 
Onduidelijk is wat de brandweer aan zo'n lijst heeft. 
Men kan dan beter een verzamellijst maken waarop 
bijvoorbeeld de totale hoeveelheid C6-C10 (de benzine 
achtige) staat vermeld, bijvoorbeeld naar model van 
bijlage E. 

Samen met TWO kijken doe 
dit zo goed als mogelijk 
geïmplementeerd kan 
worden. 

19 Een besprinklerd oppervlak van 450 m 2 is weinig bij een 
opslag van meer dan 12.000 m 2. 

Conform de ontwerpeisen 
(stoffen zijn opgeslagen 
conform de sprinkler aan 
kan), (tijdsduur opzoeken) 

Is dat bevredigend? Geen 
antwoord op de vraag 

20 TWO Chemical valt gezien de aard van aanwezige 
gevaarlijke stoffen binnen het bedrijf en de activiteiten 
die op het bedrijf worden uitgevoerd, namelijk het 
werken met gevaarlijke stoffen, onder het Besluit risico's 
zware ongevallen (Brzo). In hoeverre het bedrijf daarbij 
ook dient te beschikken over een Veiligheidsbeleid en 
een Veiligheidsbeheerssysteem is op basis van dit 
rampenbestrijdingsplan niet duidelijk. Uit het 
rampenbestrijdingsplan wordt wel duidelijk dat het 
bedrijf een veiligheidsrapport (VR) in 2005 heeft 
opgesteld, maar niet of een QRA, kwantitatieve 
risicoanalyse, is uitgevoerd. Uit de keuze van de 
scenario's in het rampenbestrijdingsplan is dit ook niet 
duidelijk geworden. Er wordt geen afweging aangegeven 
waarom deze keuze is gemaakt en/of hoe tot deze keuze 
is gekomen, welke criteria zijn gehanteerd en waar die 
op gebaseerd zijn. Heeft een scenario van 'brand in 
magazijn 5' de grootste waarschijnlijkheid van 
voorkomen en levert alleen dit scenario de grootste 
risico's op voor de omgeving? Of moet dit scenario 
slechts als exemplarisch worden gezien? 

Niet relevant voor RBP 
(QRA blz. 13). 

20 

Tevens is niet duidelijk waarom is gekozen voor N02 als 
indicator stof voor het bepalen van de omvang van het 
effectgebied. 

Keuze TWO. Is de regio daar dan 
tevreden over? 

21 Hoe de verschillende hoeveelheden van stoffen zijn 
verdeeld over de verschillende magazijnen is uit 
rampenbestrijdingsplan niet duidelijk; of bestaat er geen 
verschil? Ook niet in hoeverre er verschil in preventie 
bestaat ten aanzien van mogelijke interne calamiteiten 
die zich kunnen voordoen of staan hiervoor de in het 
rampenbestrijdingsplan opgenomen scenario's model en 
de daaraan gekoppelde maatregelen? In het kader van 
risicocommunicatie naar omgeving is dit wel belangrijk, 
zeker als dit gaat over hoe de interne veiligheid en 
beheersing van mogelijk optredende effecten zijn 
geborgd. 

zie punt 20. Zie 20 

18 
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22 In geval van een snel uitbrekende brand of van een 
incident waarbij een release is van gevaarlijke stoffen 
(puur product of mengsel van producten) is het 
belangrijk dat een snel overzicht bestaat van waar 
stoffen zijn opgeslagen; als deze lijst nog bij een 
calamiteit moet worden aangenaakt, zoals op pag 4 staat 
aangegeven, is dit uit oogpunt van een snelle en juiste 
communicatie naar omgeving eigenlijk niet acceptabel; 
lijst van opgeslagen stoffen met stofnaam, UN-nummers, 
ADR klassen etc moet snel beschikbaar zijn en eigenlijk 
al direct opvraagbaar moeten zijn bij uitruk van eerste 
TS. Nu moet hij nog overhandigd worden. Eigenlijk zou 
opslag van laatste 24 uur digitaal beschikbaar moeten 
zijn. 

zie punt 18 

23 

i 

Als het gaat om preventieve voorzieningen ter plaatse in 
de magazijnen is de vraag of in geval van brand het 
bijna uitsluitend werken met water via 
sprinklerinstallaties wel voldoende adequaat is? Zou niet 
meer gekeken moeten worden in kader van interne 
veiligheid of gebruik van schuim niet beter zou zijn bij 
brand. Dit geldt ook gezien de grote hoeveelheden van 
opgeslagen stoffen van allerlei klassen (3, 5.1, 6, 8 en 9) 
of niet meer gebruik gemaakt zou moeten worden van 
schuim en dat ook vooraf wordt nagegaan hoe daar snel 
over beschikt kan worden. 

Is geborgd door TWO. Ik lees dat niet in de 
stukken. 

24 Uit het rampenbestrijdingsplan wordt niet duidelijk 
welke magazijnen gezien aard van opgeslagen stoffen 
het grootste risico vormt; het lijkt alsof daar eigenlijk 
geen verschil in bestaat. Moeten bij, met name, de licht 
ontvlambare explosieve stoffen extra preventieve en/of 
preparatieve geen maatregelen vooraf genomen 
worden? Deze stoffen kunnen bij brand snel leiden tot 
een cascade van reacties, waarbij domino-effecten niet 
zijn uit te sluiten, zeker als de eerste inzet in kader van 
bestrijding met bluswater via sprinklerinstallaties en 
watertanks is. 

Is geborgd door 
veiligheidsbeheerssysteem. 

25 

1 

Aangegeven wordt dat bij plasbranden schuim (AFFF) 
wordt bijgemengd. Moet dit wel schuim zijn op basis van 
Fluor, gezien milieurisico's? En in welke mate is dit in 
voldoende hoeveelheid aanwezig op het bedrijf? 

Er is geen ander goed 
technisch beschikbaar. 

Er zijn zeker andere SVM 
soorten beschikbaar. 

26 Kaart overzicht magazijnen: Waar zijn nr. 12 en 13. Wat 
ligt daar? En waar? Welke classificatie hebben de daar 
opgeslagen stoffen/materialen? 

? 

Beheersing 
27 Bladzijde 5 (Operationeel deel), onder 1.2 Algemene 

preventieve en preparatieve maatregelen: Onder het 
Kopje Bluswateropvang staat: Mocht dit echter niet 
voldoende zijn, dan moet overwogen worden om het 
pand gecontroleerd te laten uitbranden. De praktijk van 
de brand bij Chemie-Pack heeft ons geleerd dat enorme 
hoeveelheden bluswater gebruikt kunnen/moeten 
worden. Vanuit die ervaring is het belangrijk de situatie 
en de daaruit voortkomende maatregelen te beschrijven 
welke aan de orde is bij onvoldoende bluswateropvang. 

Reactie Uitbrandscenario en 
schuiminzet overwegen 
en afzetten tegen de 
restrisico's, bijv van 
overmaat van 
verontreinigd bluswater 

28 Bladzijde 6, onder het Kopje Bluswateropvang 
magazijnen: Bij magazijnnummer 4B staat dat géén 
schotten moeten worden geplaatst. Is dit juist? Omdat 
bij een brand in magazijn 4B het bluswater via magazijn 
4A naar buiten loopt. In deze situatie zullen schotten in 

Uitzoeken op basis van VR. 

19 
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magazijn 4A geplaatst moeten worden. 

Onder de tabel staat: Voor magazijnen 1, 3, 4 en 5 een 
opvangcapaciteit laadkuil. Is dit juist? Omdat deze 
magazijnen niet over een laadkuil beschikken, maar de 
bluswateropvang door middel van het plaatsen van 
schotten in de magazijnen zelf wordt gerealiseerd. 

29 Bladzijde 22, laatste alinea: Onder het kopje Preventieve 
en preparatieve maatregelen is niet beschreven wat de 
situatie wordt bij onvoldoende bluswateropvang en wat 
er dan gedaan moet worden om als gevolg van verdere 
verspreiding van bluswater verontreiniging van 
zuiverinstallatie en oppervlaktewater te voorkomen. 

Zie punt 27-28? Verder uitwerken 

30 Deuren sluiten niet automatisch indien detectie 
aanspreekt, alleen als de sprinklers 

Jamie checkt en geeft 
reactie 

30 

aanspringen. De capaciteit van de sprinkler is 450 m2, ik 
neem aan dat dit is doorgerekend of dit voldoende is om 
een brand te beheersen. Is de bluswatervoorziening op 
open water bij van Daanen 24/7 bereikbaar? Hoeveel 
tijd kost de inzet van het WTS systeem daar vandaan? 

Betreffende de vraag Van 
Daanen: ja, 1 uur 

1 

31 Het plan schrijft veel over het goed functioneren van 
automatische systemen, maar betreft dit ook de 
blusinstallaties? 

Ja, eventueel aanpassen in 
RBP. 

Effecten 
32 Bladzijde 7, laatste alinea. Daar staat: 'In het meest 

ongunstigste scenario (brand waarbij stikstofoxiden 
vrijkomen)...'. Het meest ongunstige scenario is brand 
waarbij stikstofdioxiden vrijkomen ipv oxiden. 
Iets verderop staat: De hulpdiensten gebeld zullen 
worden met irritatieklachten en verzoeken om 
informatie. Het vrijkomen van stikstofdioxiden zal 
tevens kunnen zorgen voor ademhalingsproblemen. 
Opmerking: Indien er sprake is van vrijkomen van 
stikstofdioxiden bovm de AGW kunnen zich zowel 
directe ademhalingsproblemen voordoen als binnen 
enkele uren, die kunnen leiden tot onomkeerbare 
effecten door longschade; ook bij wel vrijkomen van 
stikstofdioxiden maar geen optreden van 
ademhalingsproblemen, kunnen die zich nog altijd 
binnen 24 uur manifesteren; dit maakt het noodzakelijk 
dat blootgestelde personen minstens 24 uur onder 
medisch toezicht geobserveerd moeten worden 

Is aandachtsgebied, heeft 
met name betrekking op 
nazorg. 

Niet alleen in nazorg ook 
al tijdens repressieve fase 
waarin de mensen zich 
wel of niet zullen melden 
met klachten of pas enige 
uren later agv verlate 
effecten; opvang regelen 
tijdens noodzakelijk 

33 Bladzijde 8, vierde alinea. Daar staat: 'Het betreft het 
scenario brand/vrijkomen van stikstofoxiden en het 
scenario '. Het gaat om het maatgevende scenario: 
brand/vrijkomen van stikstofdioxiden ipv oxiden. 

Tekstuele aanpassing. 

34 Bladzijde 23, laatste zinsnede. Daar staat: 'maakt dit de 
inschatting van risico's en daarmee de omvang van de 
gewenste geneeskundige hulpverlening lastig'. Het 
Rampenbestrijdingsplan maakt niet duidelijk wat de 
consequenties hiervan zijn wat betreft omvang en ernst 
van effectgebied, welke maatregelen eventueel te nemen 
zijn en of het restrisico en/of effect acceptabel is. 

Opmerking gaat niet over 
RBP maar externe 
veiligheid. 
Bespreken met expertgroep. 

35 Indien de bluswateropvang niet voldoende is moet 
overwogen worden het pand gecontroleerd laten 
uitbranden. Hier spelen echter meer overwegingen een 
rol: is overslag mogelijk en hoe is dat tegen te gaan en is 

Zie punten 27-28-29 
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pluimstijging van de giftige stoffen positief op de 
effecten benedenwinds. 

36 Er staat dat berekeningen van aantallen gewonden door 
blootstelling niet mogelijk is. Een inschatting moet 
gemaakt kunnen worden. 

Wat is nut en noodzaak van 
dit antwoord? Bespreken 
met expertgroep. 

Is niet besproken in 
overleg, maar heeft zeker 
wel zin op geleide van te 
gebruiken scenario's; naar 
mijn mening ook van 
belang in kader van eerste 
inzet en het besluit van 
SOE en communicatie 

37 

• 

Wat zijn de uitgangspunten voor het brandscenario? De 
sprinklers werken niet? Wat brandt 
er wat zo veel gassen kan doen ontwikkelen? Is dit de 
verf? 

Reactie geven Dit is de crux van het RBP, 
deze bepaalt mijns inziens 
de noodzaak van het 
hebben van een RBP, de 
nu beschreven scenario's 
zijn geen rampen. 

38 In hoeverre is in het brandscenario de pluimstijging 
meegenomen en hoe is de bronsterkte 
bepaalt? 

Komt uit QRA van TWO. En is dat daarmee een 
bevredigend antwoord? 
Wat betekent dit dan? 
Onvoldoende antwoord? 
Los van pluimstijging 
speelt ook meteo een 
belangrijke rol? 

39 De scenario's met de lekke vaten en de te verwachte 
effecten lijken overschat. 200 liter 
met een bronsterkte van bijna 0,8 kg/s levert een 
bronduur op van bijna 3 minuten en dan is de stof 
geheel verdampt. En dit ook nog in een loods waaruit 
het nog moet ontsnappen. Dit leidt tot een zeer korte 
blootstellingduur aan de omgeving of een lange 
blootstellingduur van een veel lagere concentratie. 

Is een terechte constatering. 

40 

\ 

Indien het bluswater niet in het riool kan verdwijnen zal 
het ergens anders moeten blijven. Bij Moerdijk is tijdens 
de eindaanval 50 ton schuimvormend middel gebruikt. 
Dat is goed voor 1000 m 3 water. De totale 
opvangcapaciteit is ongeveer 11.000 m 3. Duidelijk zou 
moeten worden voor hoe lang dat voldoende is. Zelfs als 
de hoofdstrategie gericht is op gecontroleerd laten 
uitbranden, dan nog gaat er veel water zitten in het 
nathouden van belendingen etc. 

Zie punten 27-28-29 

41 Het nathouden van de belendingen en het neerslaan van 
de wolk leidt ook tot de vorming van waterplassen op 
het terrein. Onduidelijk is in hoeverre brandbare en 
brandende stoffen zich dan kunnen verspreiden, 
waardoor een brand snel in omvang kan toenemen. Ook 
onduidelijk is hoe is geregeld dat de objecten die men 
wil laten uitbranden dan niet alsnog met water worden 
bestookt. 

Zie punten 27-28-29 
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42 Kennelijk gaat men er van uit dat propylamine in vaten 
van 200 liter is verpakt en niet in IBC containers. IBC 
containers hebben een standaardvolume van l m 3 . Ook 
gaat men er van uit dat slechts één vat tegelijk lek kan 
raken. Dat is weliswaar een realistisch scenario, maar als 
er een stelling omvalt of er valt een pallet van een 
heftruck kunnen we ook meer vaten tegelijk lek raken. 
Dan is het gekozen scenario optimistisch. 

Goede opmerking, nu niet 
meegenomen in VR. 

43 Het zelfde geldt voor acroleine. Zie punt 42. 

44 Daarnaast is niet duidelijk wat de keuze heeft bepaald 
voor de twee andere scenario's, namelijk het vrijkomen 
van de stof acroleine en propylamine; zijn dit stoffen 
waar mee gewerkt waarbij de grootste kans bestaat op 
vrijkomen en daarbij het grootste risico kunnen 
opleveren voor de omgeving, zowel voor bedrijven in 
directe omgeving als voor bewoonde omgeving op 
afstand? 

Valt nu weg i.v.m. nieuwe 
VR. 

45 Indien zich een calamiteit op het bedrijventerrein van 
TWO Chemical voordoet in de vorm van een brand is de 
inzet van water als blusmedium dan voldoende en/of dit 
leidt dit tot een grotere calamiteit inclusief het daarbij 
ontstane bluswater, dat mogelijk zwaar chemisch 
verontreinigd zal zijn en zich snel kan verspreiden naar 
omgeving met alle gevolgen van dien. Uit het 
rampenbestrijdingsplan blijkt niet dat in eerste instantie 
de bestrijding altijd ingezet zal worden met schuim, bij 
voorkeur fluor vrij (beperkte belasting voor milieu). De 
brand onlangs bij Chemie PACK te Moerdijk heeft 
geleerd dat het adequaat aanwezig zijn van voldoende 
schuim veel van de later ontstane ellende en problemen 
had kunnen voorkomen. Daarnaast kan met schuim snel 
de brand 'dicht' geslagen worden. Is het niet 
noodzakelijk om overal sprinklerinstallaties met schuim 
aanwezig te hebben? 

Ze hebben overal deze 
installaties, behalve op de 
punten waar het niet 
mogelijk is. 

Maar leveren ze ook die 
capaciteit die er zorg 
voordraagt dat incident 
beheersbaar wordt; in 
welke tijd en met welke 
hoeveelheid kan men 
ruimte volledig 
onderschuimen; is dit ook 
ooit geoefend? 

46 In welke mate kan ingezet bluswater door chemische 
verontreiniging een risico opleveren voor de omgeving 
of zijn daar de opvangplaatsen voldoende voor om dit 
uit te sluiten? In het kader van nafase van incident en 
risico- en crisiscommunicatie zal dit zeker uitgewerkt 
moeten worden. 

Goede opmerking. 
Meenemen naar afd. 
communicatie. 

47 Is het in kader van veiligheid en mogelijke effecten naar 
omliggende bedrijven gewenst dat bij incidenten anders 
dan brand, bijvoorbeeld bij het vrijkomen van een 
vluchtige organische stof met een damp zwaarder dan 
lucht en een s.m. <1, rioolafsluiters handmatig bediend 
moeten worden? Door overloop naar hoofdriool en 
daarop aangesloten rioolafvoer van aangrenzende 
bedrijven kunnen zich gemakkelijk oncontroleerbare 
situaties voordoen. In hoeverre wordt hier in kader van 
risicocommunicatie op geanticipeerd? 

Verwijzen naar 
incidentbestrijdingsplan 
rioolincidenten van de 
gemeente Nijmegen. 

22 



G E M E E N T E B E U N I N G E N 

48 Welke criteria worden gehanteerd bij 
scenariobeschrijvingen komen onvoldoende tot uiting in 
rampenbestrijdingsplan. Onduidelijk is waarom 
beschreven scenario's relevant en maatgevend zijn. Is dit 
op basis van mate van verspreiding, omvang 
effectgebied, giftigheid voor..., te verwachte 
blootstellingconcentratie, effecten op...., etc? Terecht 
wordt aangegeven dat de scenario's voor acroleine en 
propylamine slechts voorbeelden zijn voor; maar welke 
betekenis moet daar dan aan toegekend worden in kader 
van andere opgeslagen stoffen? Mogelijk zijn de 
scenario's waarbij CMR-stoffen misschien wel 
maatgevender als het gaat om de mogelijke risico's en 
effecten die deze stoffen bij vrijkomen in de omgeving 
kunnen opleveren. In kader van communicatie zou hier 
beter op voorbereid moeten worden. De bij de scenario's 
aangegeven en voorbereide maatregelen zijn standaard 
en niet specifiek. 

Reactie geven 

|49 

> 

Hoe groot is de kans dat zich een brand kan voordoen in 
een van de magazijnen en hoe groot is daarbij de kans 
dat de oorzaak zich buiten of binnen de magazijnen zich 
voordoet en/of welke maatregelen zijn vooraf genomen 
om dit te voorkomen. De vraag hierbij is hoe realistisch 
het beschreven scenario op pag 7 en volgende is, mede 
gezien de contouren van AGW en LBW onder 
verschillende omstandigheden. Bij gegeven 
brandscenario zullen alle aangrenzende bedrijven 
binnen LBW contour komen te liggen, waarbij, als N02 
als indicator stof wordt genomen, zich mogelijk gezien 
de effecten van N02 op korte en middenlange termijn 
zeer snel irreversibele effecten op luchtwegen zullen 
voordoen in de vorm van onherstelbare longschade. In 
een op te stellen communicatieplan zal hierop 
geanticipeerd moeten worden. Belangrijk is daarbij wel 
dat dan ook vooraf voor dit scenario een 
slachtofferberekening wordt uitgevoerd, waarbij 
aangegeven wordt hoe groot het aantal T l , T2 en T3 zal 
zijn. Dit vraagt om een adequaat en geoefend 
ontruimings- en evacuatieplan voor dit nabije 
effectgebied. Deze berekening zal ook uitgevoerd 
moeten worden voor het meer op afstand gelegen 
effectgebied in woonomgeving. Deze berekeningen 
ontbreken nu volledig in het rampenbestrijdingsplan en 
horen daarin zeker thuis, mede met het oog op 
beheersing van effecten. Daarnaast ontbreekt ook een 
onderbouwde effectbeoordeling binnen de aangegeven 
contouren van effectgebied en wat deze beoordeling 
betekent in kader van in te zetten 
hulpverleningscapaciteit, zoals ambu's en ziekenhuizen, 
gezien het aantal blootgestelden. Er wordt teveel van 
uitgegaan dat het enige effect van N02 snel voorbij 
gaande prikkeling is van de slijmvliezen van ogen en de 
bovenste luchtwegen, terwijl juist N02 veel dieper op 
luchtwegen inwerkt en ernstige longschade kan 
opleveren zeker als het al klachten geeft, van hoesten tot 
benauwdheid. Over het hoofd wordt gezien dat N02 
namelijk ook bij geen klachten al verlate effecten kan 
geven (binnen 24 uur), waarbij als zich al klachten 
voordoen men zeker bedacht moet zijn op verlate 
effecten zoals het ontstaan van longoedeem en ARDS. 

Verwijzen naar risicoplan. 
Voor RBP zijn aantallen niet 
relevant. 
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Dit is nog afgezien (van de combinatie) van effecten die 
zich kan voordoen als gevolg van het vrijkomen van 
andere reststoffen die kunnen vrijkomen zoals HCN, 
aminen, aldehyden, etc. 

50 Als de genoemde scenario's in het 
rampenbestrijdingsplan reële scenario's zijn dan dient in 
kader van veiligheid en beheersing van effecten extra 
aandacht besteedt te worden aan risico- en 
crisiscommunicatie en kan men dit niet af doen zoals nu 
in rampenbestrijdingsplan gebeurt, met een standaard 
benadering. Daarnaast vraagt dit om preparatieve 
maatregelen die er op gericht zijn om een dergelijk 
scenario ten alle tijden te voorkomen, zodanig dat de 
risico's aanvaardbaar zullen zijn. 

Reactie geven door afd. 
communicatie 

51 Het lijkt dat de Gezondheidskundig adviseur gevaarlijke 
stoffen (GAGS) uit de regio niet betrokken is bij het 
beoordelen van het rampenbestrijdingsplan en het evt 
opstellen van een medisch milieukundige paragraaf/ het 
geven van een effectbeoordeling op basis van de te 
overschrijden interventiewaarden, dit als aanvulling op 
de in het rampenbestrijdingsplan beschreven scenario's. 
Dit geldt zowel het scenario "brand incident" als de 
voorbeeld incidenten met acroleine en propylamine; 
gezien de impact die de scenario's kunnen hebben op de 
omgeving lijkt dit een vereiste vooraf. Alleen toetsing 
aan interventiewaarden is onvoldoende. Slechts aan de 
hand van een onderbouwde effectbeoordeling is een 
goed oordeel te geven over de impact die de beschreven 
incidenten hebben op de omgeving waarover 
gecommuniceerd moet worden en of de preventieve en 
preparatieve maatregelen voldoende zijn om de risico's 
bij incidenten binnen aanvaardbare grenzen te houden 
voor de omgeving. De GAGS kan ook vooraf al een beeld 
geven in hoeverre gevoelige bestemmingen 
(verzorgingstehuizen, kinderdagverblijven, scholen etc) 
in het effectgebied voldoende zijn beschermd bij evt. 
incidenten en in hoeverre daar extra maatregelen voor 
nodig zijn. 

GAGS wel betrokken (zie 
mail d.d. 26-10-2009)? 

In hoeverre wordt dit 
verwerkt in RBP door 
middel van aanvulling met 
een medisch 
milieukundige paragraaf, 1 
gericht op de gehanteerde 
scenario's? 

Communicatie 
52 Het is opvallend dat er relatief weinig passages zijn 

opgenomen over communicatie richting burgers en 
media. Ten tijde van een incident of calamiteit (of 
dreiging daarvan) kan voorlichting zorgen voor het 
voorkomen van ongerustheid. 

draaiboek communicatie 

53 In zijn algemeenheid: De crisisbeheersing in de regio 
vindt gecoördineerd plaats, en de voorlichting moet 
daarop bij aangesloten zijn. Een crisis zet kleinere 
communicatie afdelingen al snel onder druk. 
Ondersteuning van de gemeente Beuningen is dan 
mogelijk c.q. dringend gewenst. 

draaiboek communicatie 

54 Er wordt in de crisisbeheersing gewerkt met een 
opschalingssystematiek (GRIP), die de schaal van het 
incident en de aanpak aangeeft. Er dient een draaiboek 
te zijn om de communicatie-inzet af te kunnen stemmen 
op de omvang van een incident of calamiteit. 

draaiboek communicatie 

55 Communicatie is niet alleen het verstrekken van 
informatie. Van minstens zo groot belang is het beeld 
dat kan ontstaan: met name de burgemeester speelt een 
cruciale rol in de beeldvorming bij rampen en crises en 

Correct! 
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bij het creëren van vertrouwen bij de bevolking. Het is 
van groot belang dat een burgemeester zichtbaar is naar 
buiten. 

56 In het plan missen wij de afstemming tussen 
gemeente/brandweer en TWO, danwel afstemming 
tussen de woordvoerders van gemeente/brandweer, 
politie en TWO over informatieverstrekking naar buiten 
(pers- en publieksvoorlichting). Het bedrijfsbelang hoeft 
niet overeen te komen met het belang van gemeente en 
civiele hulpdiensten. 

TWO hebben liaisons die 
plaats kunnen nemen in 
CoPI etc. 

57 

\ 

Op pagina 7 wordt gesteld dat op basis van ervaringen 
van eerdere incidenten (o.a. Moerdijk) kan worden 
gesteld dat mogelijk enkele duizenden mensen het 
informatienummer zullen bellen of klachten door te 
geven of informatie op te vragen. In het 
rampenbestrijdingsplan wordt verder niet uitgelegd hoe 
dit wordt georganiseerd en wie daarvoor 
verantwoordelijk is. Er kan besloten worden een speciaal 
informatienummer te openen voor alle vragen van het 
publiek. 

draaiboek communicatie 

58 Op pagina 8 wordt geschreven over een standaardfax, 
maar dat lijkt 1) uit de tijd en 2) gevaarlijk buiten 
kantooruren. Worden de juiste personen tijdig bereikt? 

Checken bij Maikel van 
Loon. 

59 Er wordt op pagina 9 het volgende gezegd: 'In het 
gebied waar de VRW (Voorlichtingrichtwaarde) wordt 
bereikt, worden mensen middels persberichten 
geïnformeerd over de mogelijke hinder die zij kunnen 
ondervinden'. Het versturen van persberichten is één van 
de middelen, maar volstrekt onvoldoende. Wat opvalt is 
dat er vooral richting de burgers gebruik wordt gemaakt 
van traditionele media zoals radio- en televisie. Hierbij 
een aantal opmerkingen die mede gebaseerd zijn op 
ervaringen van andere incidenten in het land: 

draaiboek communicatif Maar wat houdt dit in?; 
zijn dit specifieke 
aanvullingen op dit RBP of 
algemene draaiboeken, die 
voor elk incident gelden 
en gebruikt kunnen 
worden of vraagt TWO om 
een meer op het bedrijf 
gericht communicatieplan 
bij incidenten op dit 
terrein, mede gezien in 
licht van gestelde vragen 

59 

- Onzichtbaarheid leidt tot onduidelijkheid. Organiseer 
dus zichtbaarheid in de media. Dat zou ook onderdeel 
moeten uitmaken van dit plan. 

59 

- Snelheid. Zorg ervoor dat er iemand is die, ook al 
tijdens de operationele fase, kan duiden (eenvoudig 
uitleggen) wat er aan de hand is en wat er aan wordt 
gedaan. 

59 

- Naarmate de impact groter wordt, wordt beeldvorming 
naar buiten steeds belangrijker. De brandweer en/of 
gemeente moet overwegen social media in te zetten als 
instrument om informatie te krijgen, om duiding te 
geven en om zichtbaar te zijn voor burgers en regionale 
en landelijke media. Social media dient alleen te worden 
ingezet als het bijdraagt aan goede betrouwbare 
communicatie, nuchter, tijdelijk en feitelijk!; 

59 

- Overweeg inzet van sms-alert en/of burgernet; 

59 

- Denk goed na indien u het waarschuwings- en 
alarmeringssysteem inzet. Het kent namelijk ook een 
keerzijde, het kan leiden tot nieuwsgierigheid, waardoor 
mensen juist naar buiten gaan. 

60 In het plan wordt niet duidelijk wie wanneer als 
woordvoerder optreedt. 

draaiboek communicatie 
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61 In het plan zou beter moeten worden geregeld wie welk 
GRIP niveau uitroept en hoe in de verschillende 
betrokken regio's het GRIP niveau gelijk gehouden kan 
worden. Ook zou moeten worden geregeld wanneer het 
NCC moet worden ingeschakeld en wanneer niet. 

Vastgelegd in RCP. 

62 Daarnaast is niet duidelijk in hoeverre omgeving, 
bedrijven en omwonenden op afstand gericht 
geïnformeerd zijn over de risicosituatie van het bedrijf, 
als het gaat om de opslag en overslag van gevaarlijke 
stoffen. Kent een ieder het veiligheidsrapport en kunnen 
burgers bij het bedrijf een lijst inzien van de gevaarlijke 
stoffen die in het bedrijf zijn opgeslagen. Daarnaast is de 
vraag of er ook een communicatieplan in deze is. 

Lijst met gevaarlijke stoffen 
is door burgers op te vragen. 

Het is 
een keus van de gemeente 
om burgers te informeren. 
Maar wat zegt dit over de 
risico's; risico niet bepaald 
door de hazard maar door 
evt blootstelling en de 
kans en mate van 
blootstelling; elke stof 
heeft een bepaalde 
giftigheid en kan burgers 
bij zelf onderzoek van wat 
stoffen betekenen zeer 
onrustig en onzeker 
maken 

63 De vraag is of de aangegeven communicatieplannen 
voldoende waarborgen dat de omgeving adequaat wordt 
geïnformeerd en gealarmeerd bij incidenten; mogelijk 
zou toch nagegaan moeten worden of er niet meer een 
op maat geschreven en geoefend risico- en 
communicatieplan beschikbaar moet komen, zeker als je 
nagaat welk scenario zich zou kunnen voordoen bij een 
brand in een van de magazijnen. Daarnaast zal de 
omgeving hier duidelijk bij betrokken moeten worden. 
Op dit moment schiet het rampenbestrijdingsplan daarin 
te kort. 

Taak van gemeente. 

Overige 
64 Bladzijde 10, laatste alinea. Het betreft een algemene 

opmerking naar aanleiding van de termen LMPO en 
GAGS. Door het veelvuldig gebruik van afkortingen 
wordt het Plan moeilijk leesbaar voor derden buiten de 
brandweerwereld. 

Verwijzen naar 
afkortingslijst. 

65 Bladzijde 26, onderaan de tekst. Daar staat 'voor een 
incident bij NXP gelden ....'. het betreft hier 
waarschijnlijk een incident bij TWO Chemical Logistics 
B.V. 

Tekstuele aanpassing. 

66 Bladzijde 29, vierde genoemde bedrijf. Het bedrijf WCM 
van Pelt, de Vlotkampweg 36, is niet meer op deze 
locatie gevestigd. 

Correct. Nemen we niet 
meer op. 

67 Bladzijde 32, vijfde bedrijf van onderen. Het perceel 
Binderskampweg 27 staat niet langer leeg en in dit pand 
is het bedrijf Schulpen Schuim gevestigd met circa 20 
medewerkers. 

Correct. Nemen we niet 
meer op. 

68 Bladzijde 33, tweede bedrijf van onderen. Op het perceel 
Metaalweg is niet langer het bedrijf Braam gevestigd, 
maar Lau van Haren Beheer B.V. 

Correct. Nemen we niet 
meer op. 

69 Kaart 1 Locaties gevaarlijke stoffen. De verfmixruimten 
bij het magazijn 5 respectievelijk magazijn 7 ontbreken 
op deze situatietekening. 

Kaarten bekijken. 

26 



G E M E E N T E . B E U N I N G E N 

70 In kaart brengen van de omvang door meetploegen en 
verkenners is tijdrovend. Een l e 

inschatting zal op basis van snelle modellering moeten 
plaatsvinden. Hierdoor is ook snelle 
opschaling in W&A en GRIP mogelijk. 

Is reeds ingeschat. 

71 Door wie wordt tot de opstart van W&A en 
communicatie besloten en wie voert dat uit en in 
welke tijd en tempo? Kijk eens naar de windsnelheden: 
1 m/s is 120 m/min is 1800 m/kwartier is 7,5 km/u. 5 
m/s is 600m/min is 9 km/kwartier is 36 km/uur. 

Door de HOvD ter plaatse. Is dat i.v.m. de aanrijtijd 
niet te laat? 

72 Wat zijn de inhoudsmaten van de diverse 
compartimenten LxBxH? 

Niet relevant, staat in VR. Wel om eens scenario's 
o.a. brandduur te 

k, IH-:I. 

73 

1 

De omschrijving "mengen van verf' is onduidelijk dat dit 
zowel kan gaan om het op kleur brengen van een basis 
verf als om het maken van verf uit vaste stoffen en 
oplosmiddelen. Hoewel alkydverven steeds minder 
worden gebruikt zouden het deze verven kunnen zijn en 
dan komt er veel brandbare stof bij te pas en in open of 
te openen vaten. Het is onduidelijk hoe deze ruimte is 
beveiligd. 

Reactie geven. 

74 Het systeem van UGSen blijkt in de praktijk vaak slecht 
te werken als de brand groot is. Dat is nog meer het 
geval wanneer men bovenwinds moet aanrijden en de 
route in dat geval aan de chauffeurs wordt of moet 
worden overgelaten. Beter ware het een goede 
routesturing vanuit de meldkamer te organiseren. 

Informeren bij Maikel van 
Loon. 

75 Er dient duidelijkheid te zijn wat er gebeurt als de SHQ 
manager afwezig is. 

Reactie geven. 

76 Er dient geregeld te worden waar de vrachtwagens die 
niet op het terrein terecht kunnen dan heen gaan, zodat 
ze de hulpverlening niet in de weg staan. Het is in het 
algemeen aan te raden de verkeersafwikkeling voor te 
bereiden, wanneer er voor een incident een groot aantal 
hulpverleningsvoertuigen nodig is. 

Sectie politie maakt binnen 
ROT verkeersplan. 

77 

1 

Wat is de meerwaarde van het inzetten van meetploegen 
in het veld, zeker als dit van toepassing is op het bepalen 
van de concentraties aan acroleine en propylamine in de 
buitenlucht. Gesuggereerd wordt dat met metingen in 
veld door brandweer de exacte omvang van effectgebied 
is te bepalen. Voor propylamine is indicatief wel te 
meten op NH3 en voor acroleine op formaldehyde, maar 
het zal een zeer dubieuze contour opleveren; eigenlijk is 
voor deze laatste stof geen echte direct in te zetten 
meetbuis beschikbaar; daarnaast kunnen deze 
indicatieve metingen zeker niet het eerste uur van het 
incident worden uitgevoerd, daarbij zal men moeten 
varen op de waargenomen klachten. Beide stoffen zullen 
snel vrijkomen en blootstelling tot effecten leiden en 
kenmerken zich door een stekend en typerende geur. 

Geen meerwaarde. Bij Jos 
informeren. 

78 De kaart hv-locatie (hulpverlening): Wat opvalt is dat de 
kaart met name gefocust is op het industrieterrein. Het 
dorp Weurt (ruim 3000 inwoners), staat er nauwelijks 
op, sterker nog, er wordt nergens gesproken over Weurt. 

Reactie geven. 

79 Er staat een verzamelplek bevolking (VB) op, waarom 
zijn er geen alternatieven, alleen al vanuit het oogpunt 
dat de weersomstandigheden kunnen variëren. De alleen 

Reactie door gemeente 
Nijmegen. 
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gekozen locatie Lemmen (metaalweg) is niet erg logisch, 
kijkend naar de overwegende windrichting per jaar 
(Zuid/zuidwest) is dit juist de plek waar bij calamiteiten 
de rook- of gaswolken overheen gaan. Moeten er dan 
niet meerdere kaarten zijn waarbij de hulpverlenings 
locaties en bevolkingsverzamellocaties afgestemd zijn op 
de windrichtingen? 

80 Een keer per 3 jaar oefenen. Een reguliere instelling of 
bedrijf dienen in het kader van bedrijfshulpverlening 1 a 
2 x per jaar te oefenen. Dit potentieel gevaarlijke bedrijf 
met aanzienlijk meer risico's maar een keer in de drie 
jaar. 

Reactie geven. 

81 Dit bedrijf heeft geen bedrijfsbrandweer. Is dit niet 
wenselijk? 

Hebben geen 
geloofwaardige scenario's 
tot het hebben van een 
bedrij fsbrandweer. 

En wel om een RBP te 
maken, zeer vreemd. 
Volgens mij is dit 
tegenstrijdig. 

82 Bij grote calamiteiten: noodzaak evacuatie van de 
bevolking behoort tot de mogelijkheden. Uitwerking? 

Reactie door communicatie 
en gemeente. 

83 De volledige ontruiming in de 100 metergrens rond de 
erfgrens van TWO: hier worden keurig alle bedrijven 
genoemd. Met geen enkel woord wordt gerept de over 
ongeveer 10 woonhuizen (aanwonenden) van de 
nabijgelegen Jonkerstraat die ook binnen die 100 
metergrens liggen. 

Tekening met straatnaam en 
huisnummers. 

84 Meetbuisje (1-52 mg per kubieke meter): geen hoger 
meetbereik? 

Informeren bij Jos Dresen. 

85 Propylamine (500 mg per kubieke meter) hier is dan 
sterfte van dieren! En hoe dan met mensen? 

Informeren bij Jos Dresen. 

86 Uitstroom mogelijk naar dorp 1-2,5 km. Dorp is op 500 
meter afstand. Bij weertype F (2 meter per seconde). 

Informeren bij Jos Dresen. 
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Bijlage 3: Verslag bijeenkomst concept Rampenbestrijdingsplan Te 
Winkel en Oomes 

Aan : College van burgemeester en wethouders van de gemeente Beuningen 
Datum : 27 oktober 2011 
Aanwezigen : De heer D. Zeeman, fractievoorzitter Groen Links 

De heer P. de Klein, wethouder o.a. milieu en ruimtelijke ordening 
De heer B. Ale, hoogleraar Veiligheid en Rampenbestrijding T U Delft 
De heer B. Janssen, directeur gezamenlijke brandweer Rotterdam 
De heer H . Jans, Jans Consultancy gezondheid en milieu 
De heer J . de Koster, toezichthouder gemeente Nijmegen (o.a. BRZO) 
De heer L. Vermeulen, Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 
De heer G. van Veen, senior medewerker Toezicht en Handhaving 

Onderwerp : Begeleidende memo waarin functionaliteit en daar waar aanwezig expertise 
deskundigen wordt weergegeven. 

Op 27 oktober 2011 heeft op het gemeentehuis te Beuningen een deskundigenbijeenkomst 
plaatsgevonden betreffende het concept rampenbestrijdingsplan Te Winkel en Oomes, Vlotkampweg 
67 te Nijmegen. 

Burgemeester Zijlmans heeft alle genodigden welkom geheten en heeft de vergadering geopend. De 
burgemeester heeft door zijn rol bij de Veiligheidsregio niet deelgenomen aan de vergadering. 

Tijdens de bijeenkomst zijn de concept opmerkingen van de deskundigen (reeds in bezit bij de 
Veiligheidsregio) met elkaar besproken. In dit verslag worden de concrete aanbevelingen beknopt 
weergegeven. 

Bestuurlijke deel (omgevingsveiligheid)/overig 
Algemene aanbeveling is om deskundigen te betrekken bij het schrijven van rampenbestrijdingsplan 
zeker als het gaat om een bedrijf als Te Winkel en Oomes. 

Te Winkel en Oomes is een bijzonder BRZO bedrijf. De vraag kan gesteld worden of het 
maatschappelijk verantwoord is dat dit soort bedrijven op locaties gevestigd zijn zoals nu het geval 
is bij Te Winkel en Oomes? 

Kom tot een maatgevend, realistisch scenario waarbij onzekerheden, zeker in het l e kwartier zoveel 
mogelijk zijn ingeperkt en geborgd. Alles moet gericht zijn op het bestrijden en in mindere mate op 
informatie verzamelen cq analyseren van beschikbare informatie. 

De gekozen en beschreven scenario's zijn onvoldoende. Dit heeft als gevolg dat men slecht 
voorbereid is op een eventuele ramp. De scenario's waar mee gerekend is moeten aangepast worden 
naar scenario's die het meeste effect op de omgeving hebben en die hoogstwaarschijnlijk het snelst 
voor zullen komen. Het eerste kwartier moet goed geregeld zijn. Er moet preciezer omschreven 
worden wat te doen bij een ramp (beslissingen + communicatie). 



G E M E E N T E 5*2* B E U N I N G E N 

De bezetting van mensen/werknemers op en om het bedrijf moet goed in beeld gebracht worden 
(waar zijn bedrijven/woningen gelegen en wat moeten we doen bij een eventuele ramp). Kortom 
een actuele omgevingsscan is hoogst noodzakelijk. 

Kloppen de genoemde verpakkingseenheden (propylamine/acrolyne 200 liter)? Is de wijze van 
opslag verantwoord en voldoet de verpakking zelf aan de veiligheidsnorm? 

Veiligheid/beheersing/effecten 
Weet wat je doet en realiseer je dat er op het terrein (buiten de loodsen) ook van alles aanwezig kan 
zijn dat van invloed is op de omvang en de gevolgen van de calamiteit die plaats vindt. 

Uitgangsstellingen zullen vanuit diverse richtingen moeten worden benoemd en vragen een centrale 
aansturing. 

Actualiteit en geoefendheid l e inzet. Is deze voldoende geborgd en is de wettelijke norm wel 
voldoende in relatie tot een bedrijf zoals Te Winkel en Oomes? 

Een ramp kost heel veel water. Hoe wordt de opvang van bluswater geregeld? Het eerste 
vrijkomende water is het smerigst. Er moet duidelijk gemaakt worden wat hiermee gedaan wordt 
(sloot opofferen, realiseren afsluitmogelijkheden). 

Kennisniveau bedrijf, eerst aankomende leidinggevende en (chemische) adviseurs? Er is naar 
mening van de deskundigen een omissie in de wetgeving die dit niet verplicht stelt. Zou een extra 
voorwaarden kunnen en moeten zijn bij de verstrekking of actualisatie van de omgevingsvergunning 
milieu? 
De functionele beschikbaarheid van personeel (menskracht) en opleidingsniveau hiervan (kennis) 
moet geborgd zijn. De deskundigen spreken hun zorg uit over de borging hiervan binnen het bedrijf. 

Méér controle op aanwezigheid van in het bedrijf aanwezige stoffen. Niet alleen actueel weten WAT 
er aanwezig is maar ook W A A R het is opgeslagen. 

Onduidelijk is of de sprinklers berekend zijn op de hoeveelheid opslag, of de pompcapaciteit 
voldoende is en hoe dit wordt geborgd. Dit moet duidelijk worden weergegeven en er zal voldoende 
capaciteit moeten worden gerealiseerd (voor gehele sprinklerinstallatie). 

Scenario uitbranden verdient extra aandacht. Dit vraagt om goede communicatie. Ook aangeven 
welke acties en vervolgacties nodig zijn bij dit scenario. 

Is de scheiding tussen kantoor en opslag brandwerend uitgevoerd? 

Er moet een inschatting gemaakt worden van de mogelijke hulpbehoevenden. Er moet bekeken 
worden of hiervoor voldoende opvang capaciteit is (ook rekening houden met verschillende 
windrichtingen). Van te voren plannen en opnemen in de diverse scenario's. 

Mensen en goederen moeten bij een ramp op afstand gehouden worden waarbij de logistieke 
afwikkeling (aan- afvoer) goed georganiseerd en beoefend moet zijn. 
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Communicatie 
Wees pro-actief in het verstrekken van informatie over het bedrijf Te Winkel en Oomes. Wat is het 
voor een bedrijf. Welke risico's zijn er en op welke wijze ga je om met een ramp. Benoem de diverse 
scenario's en wat je daarbij verwacht je van de bevolking. Geef onder andere aan wat de verzamel 
locaties zijn. Betrek hierbij het bedrijf zelf maar ook zijn directe omgeving (bedrijvenvereniging 
Westkanaaldijk). 

Waarschuwingsomgeving goed in beeld hebben en houden. Ken je beperkingen en omring je met 
deskundigen. 

Wees transparant in je informatie verstrekking. 

De communicatie bij een ramp moet periodiek zijn (bijvoorbeeld iedere 2 uur). De woordvoerder 
moet goede duidelijke informatie geven (voorgeprogrammeerde berichten per situatie kunnen 
helpen). 

De bestemming van de communicatie is belangrijk: media of bevolking. 
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