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PERSBERICHT
Aanbevelingen rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid worden overgenomen
De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft onderzoek gedaan naar aanleiding van de zeer grote brand
in Moerdijk op 5 januari 2011. Op 9 februari 2012 heeft de Onderzoeksraad zijn bevindingen
gepubliceerd. Het rapport is met name zeer kritisch over het bedrijf Chemie-Pack , dat de brand heeft
veroorzaakt. De Onderzoeksraad concludeert dat de crisiscommunicatie op een aantal punten niet
voldaan heeft aan de eisen die daaraan gesteld mogen worden.
De Onderzoeksraad onderbouwt in zijn rapport dat het bedrijf in regelrechte strijd met de
vergunning en vergunningvoorschriften heeft gehandeld. Met andere overheidspartijen houdt de
veiligheidsregio het bedrijf ten volle verantwoordelijk voor de oorzaak en de gevolgen van de brand,
inclusief de kosten die daarmee verband houden.
De gemeente Moerdijk en de veiligheidsregio Midden- en West Brabant nemen de aanbevelingen
van de Onderzoeksraad voor Veiligheid ten aanzien van de crisiscommunicatie over. Regie en ook
éénduidigheid in crisiscommunicatie zijn onontbeerlijk. Bij boven-regionale incidenten zien de
gemeente Moerdijk en de veiligheidsregio MWB mede een belangrijke rol voor de rijksoverheid
weggelegd.
Crisiscommunicatie
De onderzoeksraad stelt dat de berichten van de overheid in het algemeen inhoudelijk correct
waren. Tevens stelt zij dat de algehele regie op de communicatie ontbrak, mede vanwege het grote
aantal bij de crisiscommunicatie betrokken partijen. Door het grote aantal betrokkenen en
doelgroepen was de communicatie niet eenduidig. Daarnaast was er de spanning tussen enerzijds
de behoefte aan snelle informatievoorziening en anderzijds de zorgvuldigheid in de berichtgeving
via de traditionele en met name sociale media. Met als gevolg dat de crisiscommunicatie in
onvoldoende mate aansloot op de behoefte en beleving van de burgers.
Stevige regievoering is bij een brand als op 5 januari 2011 essentieel voor een adequate aanpak
van de crisis echter totale controle op de uitvoering is zeker in een crisissituatie onmogelijk.
Voor de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de gemeente Moerdijk is het rapport
aanleiding om extra te investeren in de kwaliteit van de crisiscommunicatie.
De activiteiten richten zich op onder meer:






Heldere afspraken tussen Omroep Brabant en de veiligheidsregio over het inzetten van de
Omroep als rampenzender
De inzet van social media, met name twitter bij de informatievoorziening
Opleiding en training van medewerkers in crisiscommunicatieorganisatie met name op het
gebied van de inzet van sociale media en het toepassen van omgevingsanalyses
Afspraken met ministeries en rijksdiensten over noodzakelijke specialistische communicatie
over volksgezondheid en milieu.

Vergunningverlening, handhaving en toezicht
Uit het rapport van de Onderzoeksraad komt helder naar voren dat het bedrijf Chemie-Pack de
vergunning en gestelde regels stelselmatig heeft overtreden. De Raad is daarnaast van mening dat
de gemeente in handhaving en toezicht te coulant is geweest.





De gemeente is van mening dat het proces van vergunningverlening correct is verlopen. Dat
geldt ook voor de uitoefening van handhaving en toezicht. Chemie-Pack beschikte op het
moment van de brand over een actuele en adequate vergunning. De gemeente heeft
consequent gehandhaafd bij overtreding van de vergunning. De gemeente erkent evenwel
dat het toezicht en de handhaving nog scherper en voortvarender had kunnen zijn.
De gemeente onderkent de noodzaak en het belang van alerte handhaving, maar stelt dat
bedrijven die willens en wetens een loopje nemen met gestelde regels als eerste
verantwoordelijk zijn voor de oorzaak en gevolgen daarvan.
De gemeente zal daarom de onaangekondigde inspecties bij bedrijven onverkort
continueren.

Verbetering fysieke veiligheid op het industrieterrein
De gemeente Moerdijk en de veiligheidsregio nemen de aanbevelingen van de Onderzoeksraad
serieus. Die stimuleren partijen om onder meer de brandweerzorg op het industrieterrein te
verbeteren. Inmiddels is overeenstemming bereikt over een publiek private samenwerking ten
aanzien van de brandweerzorg. Die richt zich op onder andere een te realiseren brandweerkazerne
op het industrieterrein inclusief een 24 uurs bezetting en specialistisch materieel.
Inzet hulpverleners
Het bestuur van de veiligheidsregio MWB is en blijft van mening dat de bestrijding van de brand op
de juiste manier is aangepakt. De medewerkers van de brandweer (400) en hulpverleners van
andere betrokken organisaties (300) hebben zich maximaal ingezet voor het bestrijden van deze
uitzonderlijke en complexe brand. Het bestuur is hen hiervoor zeer erkentelijk.
EINDE PERSBERICHT
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Afdeling Communicatie van de
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Telefoon 076 - 528 28 67 (tijdens kantooruren) of 06 –
128 664 48 (buiten kantooruren) of e-mail. Ook kunt u contact opnemen met de Afdeling
Communicatie van de gemeente Moerdijk 0168 373586/624,buiten kantoortijd 0168 373479

