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Schematische weergave globaal onderzoeksproces 
Brand bij Chemie-Pack

RAAD / RAADSLEDEN

5 januari 2011 Melding incident

PUBLICATIE

November 2011: conceptrapport afronden

December 2011: conceptrapport ter inzage

Januari 2012: inzagecommentaar verwerken

Januari 2012: inzagereacties verwerken

5 januari 2011 Contact Officier van Justitie, 
politiediensten, inspecties. Onderzoekers gaan 
niet direct ter plaatse om hulpverlening niet te 

hinderen en vanwege eigen veiligheid.

Eerste week na het incident: afstemming 
over onderzoek met Inspectie Openbare Orde 
en Veiligheid. Brandbestrijding zal door IOOV 

worden onderzocht.

Eerste weken na het incident: interviews met 
betrokkenen: eigenaar en leidinggevenden van 

het bedrijf en een aantal medewerkers.

Eerste weken na incident: regelmatig informeren 
en afstemmen met projectteam

Eerste maanden na de brand: informatie 
verzamelen, vergunningen bestuderen, focus 

onderzoek bepalen.

Najaar 2011: bezoek aan Health and Safety 
Executive in VK ivm veiligheid bulkcontainers 

zoals gebruikt bij Chemie-Pack.

Januari 2012: aanvullend onderzoek Efectis, 
praktijkbrandproef ontsteekbaarheid xyleen in 

vergelijkbare omstandigheden. 

Eerste maand na incident: voorstel samenstelling 
begeleidingscommissie.

Opvolging aanbevelingen nagaan:
Overheid moet binnen zes maanden reageren, bedrijfsleven binnen twaalf maanden.

Zomer 2011: analyseren; wat zijn de 
achterliggende oorzaken van het incident.

Zomer 2011: laboratoriumonderzoek Vrije 
Universiteit naar gedrag hars en xyleen.

September 2011: technische 
verificatieonderzoeken bij NFI en Schielab.

6 januari 2011 Eerste analyse: Wat zijn de 
betrokken partijen, wat is de relevante wet- en 

regelgeving, wie is vanuit de overheid betrokken. 
Vervolgens contact leggen met direct betrokken 

partijen: bedrijf, gemeente, toezichthouders.

5 januari 2011 Onderzoekers melden incident 
aan raadsleden

November 2011: conceptrapport vaststellen.

Januari 2012: vaststellen definitief rapport

Januari 2012: Raad bespreekt inzagereacties.

5 januari 2011 Onderzoekers rapporteren in de 
loop vd avond eerste bevindingen aan de Raad.

Eerste maanden na het incident: focusnotitie 
bespreken in de Raad om focus onderzoek
te bepalen. Onderzoek zal zich richten op 

het bedrijf waaronder ontstaan van de brand 
en de crisiscommunicatie tijdens en na 

afloop van de brand.

Gedurende het onderzoek komt de 
begeleidingscommissie regelmatig bijeen.

Eerste maanden na het incident: instelling 
begeleidingscommissie.

Zomer 2011: accent bepalen van het onderzoek.

Zomerperiode: portefeuillehoudend raadslid 
houdt Raad op de hoogte van voortgang 

onderzoek.

11 januari 2011 Eerste Raadsvergadering 
na het incident waarin formeel wordt besloten 

opgestarte onderzoek voort te zetten.


