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Oosting over aanvalsplannen en bevelvoederskaarten inzake
SE Fireworks
Eindrapport Com Oosting 28 feb 2001:
Deel ll Rampbestrijding en gezondheidszorg
Pagina 110:
`Op het moment van de ramp moet de brandweer nog voor 120 inrichtingen, waaronder SE
Fireworks, een bevelvoederskaart maken.
De Commissie Oosting vindt de afwezigheid van een aanvalsplan of bevelvoederskaart voor
deze inrichtingen een ernstige tekortkoming. Het ontbreken daarvan kan leiden tot een minder
adequate brandbestrijding in noodsituatie`s.Bovendien is aannemelijk dat er bij het maken van
een aanvalsplan of bevelvoederskaart voor SE Fireworks bijzondere aandacht zou zijn
geweest voor het feit dat er,volgens AVIV-rapportage, bij het bedrijf 100 kg vuurwerk van de
gevarenklasse 1.1 aanwezig zou kunnen zijn. Gelet op de opleidingsstof voor de brandweer
zou dit conseqenties hebben gehad voor de te hanteren afstand ten tijde van een brand bij het
bedrijf.`
`
Pagina 117:
Informatiepositie voorafgaand aan de inzet; kennis over het risico object
`De Commisie Oosting heeft geconstateerd dat de brandweermensen voorafgaand aan de inzet
geen inzicht hadden in de aard van het risico object. Door de afwezigheid van een aanvalsplan
of bevelvoederskaart voor het bedrijf wisten de brandweereenheden niet wat er, in termen
gevarenklassen, bij SE Fireworks lag opgeslagen en zij beschikten niet over informatie over
eventuele op het terrein preventieve voorzieningen. Gegevens uit de milieuvergunning van SE
Fireworks waren evenmin voor de operationele dienst beschikbaar.
Dit informatie gebrek geldt ook voor de OvD. Dit neemt echter niet weg dat hij diegene is die
één jaar eerder( in april 1999) in zijn hoedanigheid van officier pro-actie betrokken is geweest
bij de inventarisatie van de externe veiligheidsrisico`s van bedrijven in Enschede door het
advies bureau AVIV. Hij heeft toen kennis genomen van de door AVIV geïnventariseerde
gegevens over het bedrijf SE Fireworks opgeslagen vuurwerk( onder andere vuurwerk in de
klassen 1.1 en 1.3) De OvD heeft echter aangegeven dat hij zich deze kennis op de fatale
dertiende mei niet heeft herinnerd.`
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Publieksversie Com Oosting 28 feb 2001:
Pagina 13:
`Voor gevaarlijke bedrijven beschikt de Enschedese brandweer over een bevelvoederskaart
met daarin informatie over het bedrijf. Zo`n kaart is er nog niet voor SE Fireworks; de
brandweer is er nog niet aan toe gekomen.`

Bijlage B Com Oosting 28 feb 2001:
Pagina 51:
`De brandweer Enschede maakt geen aanvalsplannen volgens het landelijk model van het
College Commendanten van de Regionale brandweer( CCRB) Hiertoe bestaat ook geen
wettelijke verplichting. Door de brandweer Enschede wordt de bevelvoederskaart beschouwd
als een aanvalsplan.
Een bevelvoederskaart bestaat uit een platte grond van het object met daarop ingetekend
basisgegevens zoals de opstelplaats van de brandweereenheden, beschikbaarheid van
water,stijgleidingen in het object zelf en de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in het
object. Feitelijk is een bevelsvoederkaart een minder uitgebreide versie van het aanvalsplan.
Pagina 52:
`Een bevelvoederskaart bevat namelijk geen tactische aanwijzingen voor de bevelvoeder. Zo
geven bevelvoederskaarten wel de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen aan,maar niet wat de
gevaren en bestrijdingstechnieken zijn.
De brandweer Enschede kampt met een achterstand: als gevolg van een tekort aan
beschikbare capaciteit moeten er nog 120 bevelvoederskaarten worden gemaakt. De oorzaak
van het tekort aan capaciteit ligt volgens de brandweer bij de invoering van het
beleidsplan`De expeditie`en de arbeidstijdverkorting.
SE Fireworks behoort niet tot de 140 inrichtingen waarvoor reeds een bevelvoederskaart is
vervaardigd. Volgens plaatsvervangend commandant is de reden hiervoor dat op basis van de
AVIV-rapportage de risico`s voor vuurwerkopslagplaatsen relatief laag zijn ingeschat.
Specifiek voor SE Fireworks was het geringe aantal personen in het effect gebied reden om
nog geen aanvalsplan op te stellen`(33)
33: Gespreksverslag interview COV met J.Tijkotte, plaatsvervangend commandant van
brandweer Enschede, 13 oktober 2000.(COV 1 00.01942)
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Pagina 77:
Object informatie
`Voorzover vervaardigd, is in elk voertuig objectinformatie in de vorm van
bevelvoederskaarten aanwezig. Van het vuurwerkbedrijf SE Fireworks bestond geen
bevelvoederskaart, hoewel tot zo`n document eerder wel was geadvisserd in de AVIVrapportage. Na de ramp is door de brandweer Enschede een bevelvoederskaart gemaakt om
eigen optrden tegen het licht te houden. ( 6)
6: Bevelvoederskaart van SE Fireworks gemaakt na 13 mei 2000( LCI-107)
Eindrapport Com Oosting 28 feb 2001:
Deel ll Rampbestrijding en gezondheidszorg
Pagina 110:
`Op het moment van de ramp moet de brandweer nog voor 120 inrichtingen, waaronder SE
Fireworks, een bevelvoederskaart maken.
De Commissie Oosting vindt de afwezigheid van een aanvalsplan of bevelvoederskaart voor
deze inrichtingen een ernstige tekortkoming. Het ontbreken daarvan kan leiden tot een minder
adequate brandbestrijding in noodsituatie`s.Bovendien is aannemelijk dat er bij het maken van
een aanvalsplan of bevelvoederskaart voor SE Fireworks bijzondere aandacht zou zijn
geweest voor het feit dat er,volgens AVIV-rapportage, bij het bedrijf 100 kg vuurwerk van de
gevarenklasse 1.1 aanwezig zou kunnen zijn. Gelet op de opleidingsstof voor de brandweer
zou dit conseqenties hebben gehad voor de te hanteren afstand ten tijde van een brand bij het
bedrijf.`
Pagina 117:
Informatiepositie voorafgaand aan de inzet; kennis over het risico object
`De Commisie Oosting heeft geconstateerd dat de brandweermensen voorafgaand aan de inzet
geen inzicht hadden in de aard van het risico object. Door de afwezigheid van een aanvalsplan
of bevelvoederskaart voor het bedrijf wisten de brandweereenheden niet wat er, in termen
gevarenklassen, bij SE Fireworks lag opgeslagen en zij beschikten niet over informatie over
eventuele op het terrein preventieve voorzieningen. Gegevens uit de milieuvergunning van SE
Fireworks waren evenmin voor de operationele dienst beschikbaar.
Dit informatie gebrek geldt ook voor de OvD. Dit neemt echter niet weg dat hij diegene is die
één jaar eerder( in april 1999) in zijn hoedanigheid van officier pro-actie betrokken is geweest
bij de inventarisatie van de externe veiligheidsrisico`s van bedrijven in Enschede door het
advies bureau AVIV. Hij heeft toen kennis genomen van de door AVIV geïnventariseerde
gegevens over het bedrijf SE Fireworks opgeslagen vuurwerk( onder andere vuurwerk in de
klassen 1.1 en 1.3) De OvD heeft echter aangegeven dat hij zich deze kennis op de fatale
dertiende mei niet heeft herinnerd.`
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