Lessen trekken uit Moerdijk
Het nieuwe jaar was nog geen vijf dagen
oud toen het land werd opgeschrikt
door een hevige brand bij Chemie-Pack
in Moerdijk. Een van de vierhonderd
meest risicovolle bedrijven van
Nederland. De brand ging gepaard
met explosies en grote steekvlammen.
Door de enorme omvang sloegen de
vlammen al gauw over naar een nabijgelegen vestiging. De brand leidde tot een
enorme, zwarte wolk.
De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
was verantwoordelijk voor de bestrijding van
de ramp. Daarbij is nauw samengewerkt met
omliggende veiligheidsregio’s, in het bijzonder
de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid als direct
effectgebied. Beide regio’s zijn tijdens de ramp

opgeschaald naar GRIP 4. Naast een groot
aantal hulpverleners uit alle disciplines werd een
scala aan communicatiekanalen ingezet. Gedu
rende het incident zijn er op tal van plaatsen en
tijdstippen metingen verricht. Deze zijn in de
weken er op volgend voortgezet.

Onderzoeken
De gang van zaken tijdens de ramp wordt
uitgezocht door onafhankelijke commissies. De
Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat onderzoek
doen. Over de rol van de Inspectie Openbare
Orde en Veiligheid vond bij het sluiten van deze
editie nog afstemming plaats. Tot slot voert het
Openbaar Ministerie een onderzoek naar de
schuldvraag uit in samenspraak met de arbeids
inspectie. De Tweede Kamer wijdde in de week
na de brand een spoeddebat aan de gevolgen

van de chemiebrand. Daarin werd veel lof en
waardering geuit voor de hulpverleners.

Lessen delen
Maar er waren ook vragen. Over de crisiscom
municatie, de gezondheidsrisico’s, het milieu, de
vergunningen en de nazorg. “De onderste steen
moet boven”, bevestigde minister Opstelten van
V en J in het debat.
Dat is volgens hem ook wat de veiligheids
regio’s zelf willen. En dat is ook de reden
waarom onderzoek wordt gedaan. Opstelten:
“Wat hebben wij geleerd van de brand, heeft
iedereen tijdig zijn verantwoordelijkheden
genomen en is er geleerd van eerdere inci
denten?” De minister gaf toe tijdens het debat
dat de crisiscommunicatie en de informatie

voorziening beter kan. Een van de maatregelen
uit het debat was dat er alles aan wordt gedaan
dat www.crisis.nl niet meer kan falen. Ook
wordt gekeken naar een afgewogen inzet van
social media als Twitter. En zullen, aldus de
minister, de (regionale) rampenzenders tegen
het licht worden gehouden.
De Kamer nam onder meer een motie aan
waarin de regering wordt gevraagd de lessen
uit de brand in Moerdijk actief te delen met
alle 25 veiligheidsregio’s en te bevorderen
dat deze lessen worden meegenomen in de
rampenbestrijdingsplannen van deze veilig
heidsregio’s. Bij het sluiten van dit blad waren
de meest betrokken partijen nog druk bezig
met de afhandeling en de nazorg rond deze
brand. ////

Burgemeestersgame scherpt de geest
Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) geeft enkele malen per jaar
trainingen in crisisbeheersing. In 2011 wordt op deze bijeenkomsten voor burgemeesters ingezet om heb meer ervaring te laten opdoen met beleidsdilemma’s bij
crises. De burgemeestersgame is ontwikkeld door een consortium van TNO, Thales
Nederland en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht in nauwe samenwerking
met het NGB, dat recente crisiservaringen heeft gebruikt als bouwstenen voor de
te schrijven scenario’s. Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant fungeert als
pilotregio en zal vanaf april a.s. de burgemeestersgame aanbieden aan haar burgemeesters.
In een sessie doorlopen burgemeesters indi
vidueel een scenario. In 15 minuten krijgt de
burgemeester een aantal beleidsdilemma’s
voorgeschoteld over een crisis, zoals een ’gezins
drama’ of een ‘uit de hand gelopen demonstratie’.
De dilemma’s richten zich op vragen als ‘Loopt
de burgemeester prominent mee in een stille
tocht?’ en ‘Kondigt u een noodverordening
af tegen de relschoppers?’. Na afloop van de
game worden de dilemma’s besproken. In deze
nabespreking komen randvoorwaarden aan bod
en worden inzichten uitgewisseld. Ook worden

de gemaakte keuzes gespiegeld aan eerdere
crisiservaringen. Het scherpt de geest om tot
een afgewogen besluit te komen bij een daad
werkelijk incident.
De projectgroep die de serious game
ontwikkelde, werd naast genoemde partijen
bijgestaan door een klankbordgroep met afge
vaardigden uit Noord- en Oost-Gelderland,
Defensie en het ministerie van Veiligheid en
Justitie. Voor meer informatie kan contact
worden opgenomen met Josine van de Ven TNO: josine.vandeven@tno.nl. ////

Op 13 januari speelden burgemeesters uit het gehele land, als onderdeel van een training crisisbeheersing van het
NGB de burgemeestersgame.
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