
 

 

Schriftelijke vragen  
Reg. Nr. 2013-09  

 
Datum:   08-10-2013  

Van:  PvdA   

Aan: College via Ben van Zuthem  

Onderwerp: Hulpverleningsdiensten  

Datum beantwoording: 1 november 2013  

Behandeld in college van:  12 november 2013  

   

  

Toelichting  

Nu helder is dat de oorzaak van het incident AKZO een menselijke fout betreft van de chauffeur van 

de betreffende vrachtauto, kunnen we dat afsluiten. Ook de rol van AKZO in deze is duidelijk en 

daar is weinig op aan te merken. AKZO heeft regels na te volgen die belangrijk zijn. AKZO heeft na 

het ongeval het toezicht op het los/laadperron heeft aangescherpt.  

 

Dan is er de rol van de gemeente aangaande de veiligheid van aanwonenden en werknemers. Daar 

willen we als PvdA goed naar kijken en naar laten kijken, vandaar de al eerder ingediende vragen 

over de vergunningverlening (2013-08).  

 

Daarnaast, om het verhaal helemaal compleet te hebben, doen we er goed aan om te kijken naar de 

hulpverleningsdiensten en daar enkele vragen over te stellen. Het verhaal gaat immers dat de 

hulpverleningsdiensten niet zouden weten om wat voor stoffen het ging bij het laatste incident. 

 

De PvdA wil geïnformeerd worden over de informatie die onze hulpverleningsdiensten ter 

beschikking staat als het gaat om de risico's die de grotere en/of risicovollere bedrijven in de 

gemeente Heerde met zich meebrengen in geval van brand. Deze vragen overstijgen dit ene 

incident en deze ene locatie. M.a.w. de kern van de vraagstelling is of men van tevoren weet, als 

men uitrukt naar een bedrijfslocatie, waar men in ieder geval rekening mee moet houden als het 

gaat om aanwezige gevaarlijke stoffen. De PvdA stelt deze vragen in het kader van de veiligheid van 

onze inwoners en zeker ook in het belang de betrokken hulpverleners. 

 

Vragen: 

1. Heeft de gemeente Heerde zelf de meest voor de hand liggende risico’s in beeld bij brand bij 

grotere en/of risicovolle bedrijven?  

2. Zo ja, bij hoeveel bedrijven is er sprake van genoemde risico’s? 

3. Zo neen, waarom is dat niet in beeld en wat wordt daaraan gedaan, aangezien dit van groot 

belang is voor onze hulpverleningsdiensten in het algemeen en de brandweer in het 

bijzonder? 

4. Is het mogelijk dat een brandweerman/vrouw bij een incident bijvoorbeeld bij AKZO niet op 

de hoogte is van de risico's van de gevaarlijke stoffen die bij dat bedrijf zijn opgeslagen? 

 

Namens de fractie van de PvdA  

Siebren Buist  

 

Antwoorden: 

Ad 1. 

Ja, op basis van de vergunning- en/of meldingsplicht op grond van de Wet milieubeheer en de 

periodieke controles die daarop volgen, is dat beeld aanwezig en blijft het actueel. 



 

2 / 2 

De bedrijfsactiviteiten met de grootste risico’s zijn opgenomen in het RRGS; het Register Risico’s 

Gevaarlijke Stoffen dat door een ieder in de vorm van de zgn. Risicokaart te raadplegen is via de 

site van de provincie Gelderland. 

 

Ad 2. 

In totaal betreft het rond de vijfentwintig bedrijven. Naast de zestien inrichtingen die vermeld staan 

in het RRGS is ook een aantal andere bedrijven in de gemeente relevant als het gaat om grotere 

risico’s bij een eventuele brand. Het gaat daarbij om bedrijven als Euroma, Bolletje, Dalli De Klok, 

VMT, Van der Most. 

 

Ad 3. 

Niet van toepassing. 

 

Ad 4. 

Op basis van regelgeving zijn bepaalde bedrijven vergunningplichtig en is bepaald welke stoffen en 

daarmee welke risico’s in beeld gebracht moeten worden. De hulpverleningsdiensten, lees 

brandweer, beschikken over bereikbaarheidskaarten van risicovolle objecten. En op initiatief van de 

brandweer zelf ook van inrichtingen waarvan de brandweer dit gezien de risico’s gewenst acht. 

Brandweermensen worden zo opgeleid dat zij weten hoe zij in eerste instantie met bepaalde (klasse) 

gevaarlijke stoffen om moeten gaan. De brandweer beschikt over diverse naslagwerken en over een 

Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS). Ook zal de brandweer in geval van een calamiteit de hulp in 

roepen van een bedrijfsdeskundige. Allemaal informatiebronnen die direct beschikbaar zijn voor de 

brandweer. 

De BHV van een bedrijf informeert de toegesnelde hulpverlening met informatie over slachtoffers en 

risico’s/ aard en omvang van de calamiteit.  De brandweer is vaak als eerste van de 

hulpverleningsdiensten ter plaatse. Slachtoffers worden door de brandweer naar een veilige plaats 

gebracht waar de ambulancezorg zich over de het slachtoffer kan ontfermen.  De politie richt zich 

vaak op het effectgebied, terwijl de brandweer de bron bestrijdt.    

 

Ad 5. 

Van  AKZO is bij de brandweer bekend dat bij de receptie een lijst aanwezig is waarop staat welke 

gevaarlijke stoffen op dat moment  aanwezig zijn en in welke hoeveelheden. Daarmee kan ook snel 

onderzocht worden wat de specifieke risico’s zijn. Als dat al niet direct door de bedrijfsdeskundige is 

aangegeven. 

In grote lijn is de brandweer goed op de hoogte wat er bij  AKZO aan (soorten) gevaarlijke stoffen 

aanwezig is daar een aantal leden van de vrijwillige brandweer Wapenveld in de productie bij  AKZO 

werkzaam zijn. 

Aangezien  AKZO meerdere brandgevaarlijke stoffen binnen de inrichting heeft,  wordt wel een 

nieuwe bereikbaarheidskaart opgesteld. Op deze kaart staat aangegeven welke klasse gevaarlijke 

stoffen er bij  AKZO aanwezig zijn en hoe in eerste  instantie bij een calamiteit opgetreden moet 

worden. 

 


