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          Onderzoek ivm mogelijke vervolging geme  ( WOD      )

          In opdracht van OvJ de Muij en Ben Koenderink met betrekking
          tot de rapportage Cullemborg uitgezocht of deze rapportage
          destijds in 1991 verspeid is via de Vereniging van de
          Nederlandse Gemeenten (VNG) en aldus wellicht bij de gemeente
          Enschede is terechtgekomen. Gebeld met mw. De Koning van 
          de VNG. Deze gaf aan dat de rapportage nimmer bij de VNG is 
          geweest en dus ook niet via de VNG verspreid is.
          Vervolgens gebeld met dhr. Mercx van TNO, de opsteller van de
          Rapportage betreffende de explosie van de vuurwerkfabriek MS
          Vuurwerk te Cullemborg op 14 februari 1991. Hem gevraagd of 
          er een verzendlijst bestaat van de rapportage naar aanleiding
          van de ramp Cullemborg. Deze was nog aanwezig. Hier stonden
          de volgende namen op;  Officier van Justitie te Utrecht, 
          Ministerie van verkeer en waterstaat, Korp controleur dhr.
          Kopel, Adviesbureau Hagerman, dhr. Beuker, Action Amersfoort, 
          Dhr. Spronsen,  Rijksgebeouwendienst dhr. Kolk en Timmerman,
          AS MUBN_STPEG, dhr.  Neyerick, D/DEF dhr. Henderson U.K. ,
          Ministerie van Economische zaken, dienst der springstoffen.
          dhr. Goovearts, Ministerie van Sociale zaken, dhr. Van
          Bergen, Officier van Justitie, dhr. O. Brouwer, Gerechtelijk
          Laboratorium, dhr. P. de Bruyn, Korps Rijkspolitie District
          Nijmegen, Technische Recherche, J. Kroes, SZW/DGA
          Arbeidsinspectie 4e district, J. de Klerk en het Ministerie
          van Defensie DMKM/Bureau Hinderwetzaken A. de Bles
================================================================

Opmerkingen
 dezelfde De Bruyn, thans NFI, geeftin 2000  aan dat niemand in Nederland wist hoe 
gevaarlijk vuurwerk was en dat de eigenaren dit moesten weten, “eigen verantwoording”

I n het betreffende rapport wordt aangegeven dat:
Vuurwerk opgesloten (kist container) reageert vele malen heftiger reageert dan vuurwerk 
hetwelk ontstoken wordt in vrije ruimte. (hiermee vervalt de stelling teveel en te zwaar  
vuurwerk)
Men zich moet afvragen of vuurwerkopslagplaatsen nog wel binnen de gemeenschap 
geplaatst kunnen worden.

Vervolgens doet niemand maar dan ook niemand wat met dit rapport. Met name Defensie,
de deskundigen van het bureau Milan hadden hier wat mee moeten doen.
Burgemeester Mans geeft aan dat dit rapport in de la is blijven liggen .Dit is dus niet waar.  
Het is verzonden naar alle verantwoordelijken, welke er vervolgens niets  mee hebben 
gedaan.

Als de adviezen van dit rapport waren opgevolgd, dan was deze ramp menselijkerwijs  niet  
gebeurt, want dan had SEF niet meer aan de Tollensstraat, midden in een woonwijk  
gelegen, maar ergens buiten af of op het industrieterrein.


