AANBEVELINGEN

INDUSTRIE
Aanbeveling aan VNO-NCW, de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) en het
Verbond van Handelaren in Chemische Producten (VHCP) de Vereniging Nederlandse Petroleum
Industrie (VNPI) en de Vereniging van Onafhankelijke Tankopslagbedrijven (VOTOB):
1. a. Zorg dat het in september 2011 gepubliceerde tienpuntenplan ‘Veiligheid voorop’ ook
daadwerkelijk uitgevoerd wordt, dat de ondernemingen streven naar voortdurende
verbetering maar dat vooral ‘zwakke broeders’ (leden en niet-leden) door de sector zelf
worden aangesproken.
b. Bevorder dat leveranciers en afnemers eisen stellen aan het veiligheidsniveau van
risicovolle ondernemingen met wie zij zaken doen.
De Raad stelt vast dat belangrijke lessen over de kwetsbaarheid van kunststofcontainers bij brand
die eerder zijn geleerd in het Verenigd Koningrijk nauwelijks in Nederland bekend waren.
Aanbeveling aan VNO-NCW, de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) en het
Verbond van Handelaren in Chemische Producten (VHCP) de Vereniging Nederlandse Petroleum
Industrie (VNPI) en de Vereniging van Onafhankelijke Tankopslagbedrijven (VOTOB):
2. Breng de kwetsbaarheid van kunststofcontainers (zogeheten IBC’s) in geval van brand onder
de aandacht van de industrie.

VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING
De brand in Moerdijk heeft al stimulerend gewerkt voor het daadwerkelijk en met urgentie
bevorderen van een andere ordening van toezicht en handhaving in deze sector. De Raad
benadrukt dat zeker in het domein van de veiligheid in een sterk door politieke en economische
krachten bepaalde omgeving een toezicht aanwezig moet zijn dat voldoende deskundig en
voldoende onafhankelijk is. Zeker bij de handhaving gaat het om inhoudelijke en vaktechnische
beoordelingen die integer en professioneel moeten worden uitgevoerd. Dit is niet alleen voor de
overheid van belang maar ook voor de ondernemingen. Zij moeten op een deskundig,
gezaghebbend toezicht kunnen rekenen.
Aanbevelingen aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu:
3. Preciseer op korte termijn hoe de rijksinspecties worden verbonden met de regionale
uitvoeringsdiensten BRZO in wording. Waarborg dat in deze regionale uitvoeringsdiensten alle
benodigde
expertise
wordt
ondergebracht
onder
gezaghebbende
enkelvoudige
verantwoordelijkheid.

4. Preciseer met welke maatstaven in de aangekondigde evaluatie van deze reorganisatie
geoordeeld zal worden zodat er volstrekte duidelijkheid vooraf is over het inhoudelijke
programma van eisen: wanneer worden de regionale uitvoeringsdiensten /BRZO als geslaagd
beschouwd?
5. Zorg, samen met de industrie, voor een jaarlijkse verslaglegging over de ‘Staat van de
veiligheid van risicovolle ondernemingen’.

C RISISCOMMUNICATIE IN RELATIE TOT DE CRISISBEHEERSING
Wet veiligheidsregio’s
Aanbeveling aan de minister van Veiligheid en Justitie:
6. Laat de Wet veiligheidregio’s spoedig en op onafhankelijke wijze evalueren.
Betrek bij de evaluatie de vraag hoe het gezag van de burgemeester en de voorzitter van de
veiligheidsregio volgend uit de Wet veiligheidsregio’s zich verhoudt tot:
a. De aanpak van incidenten die de grens van een veiligheidsregio overstijgt en die niet de
eigenschappen hebben van een nationale crisis of ramp. Neem hierbij ook de optimale
omvang van de veiligheidsregio’s in ogenschouw;
b. De taken en bevoegdheden van ministeries die betrokken zijn bij het incident;
c. De operationele aansturing van landelijke adviesorganen en meetdiensten zoals het
BOT-mi en de Milieuongevallendienst.
Crisiscommunicatie
Aanbeveling aan de minister van Veiligheid en Justitie en het Veiligheidsberaad:
7. Tref een centrale voorziening waardoor het mogelijk wordt expertise op het terrein van
crisiscommunicatie direct beschikbaar te stellen aan gemeenten en veiligheidsregio’s die
geconfronteerd worden met een ramp of crisis. Betrek hierbij de rol van het Nationaal
Crisiscentrum en het Nationaal Voorlichtingscentrum.
Aanbevelingen aan het Veiligheidsberaad:
8. Zorg dat de communicatie over een ramp of crisis aansluit bij de informatiebehoefte van
burgers en hulpverleners. Houd er daarbij rekening mee dat de beleving van onveiligheid bij
een chemische brand altijd groot is.
9. Organiseer een integrale herbezinning op hoe en wat de overheid in geval van een ramp of
crisis moet communiceren in het snel veranderende medialandschap. Betrek hierbij in ieder
geval de dubbelrol van regionale omroepen (vrije nieuwsgaarder en calamiteitenzender), de
sociale media en het informatiezoekgedrag van burgers.

