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Werk aan de winkel in raden en staten na rapport Aiders 

'Het is ernstig mis 
in Nederland' 

Het rapport Oosting over de 
vuurwerkramp en het rapport 
Aiders over de cafébrand zullen 
in alle Nederlandse gemeenten 
tot discussies leiden, en in veel 
gevallen tot bijstelling van het 
beleid. Er zal meer gecontro
leerd worden en minder ge
doogd. De vraag is wel, hoe 
lang het duurt voor de aandacht 
weer verslapt. En de vraag is 
ook, wat de rol kan zijn van 
SP-fracties in de debatten die 
komen. Een antwoord daarop 
komt fractievoorzitter Jean 
Rouwet uit Hengelo: 'Je moet 
voortdurend veiligheid en mi
lieu vóór in het hoofd hebben. 
Je moet blijven vragen hoe het 
zit met de controle, met de vei
ligheid. Dat is geen kwestie die 
je één keer regelt zodat je er 
nooit meer naar om hoeft te kij
ken. In Hengelo hebben we een 
paar jaar geleden een inhaalslag 
gemaakt met de vergunni ngen 
en de controle. Maar nu is er 
weer een grote achterstand, vol
gens het college door zaken als 
ziekte en krapte op de arbeids
markt. Daar moet je als SP' er 
bovenop blijven zitten.' 

En wat kun je dan doen? 
'Extra geld eisen, voor mensen 
en opleidingen. Voor handha
ving heb je goede mensen no
dig. Daar kan de overheid wel 
wat extra's voor uittrekken -
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Na 'Enschede' heeft ook de ramp in Volendam Neder
land met de neus op de feiten gedrukt: nonchalante 
en op winst beluste ondernemers krijgen van de 
overheid te veel ruimte om regels aan hun laars te 
lappen - en als er dan een ramp uitbreekt, is die 
overheid niet in staat op een adequate wijze te rea
geren. 
In juni verscheen het rapport van de commissie 
Alders, die in opdracht van de regering de café
brand onderzocht, en een uiterst kritisch oordeel 
velde over het optreden van de kroeg-eigenaar, de 
gemeente Volendam en ook het provinciaal be
stuur. 'Onthutsend', luidde de kwalificatie die com
missievoorzitter Aiders gebruikte: 'een eigenaar die 
wist dat hij fout zat met een pand dat niet aan de 
bouwvergunning voldeed. Burgemeester en wethou
ders die hun taken niet uitvoerden. Een rampenplan 
dat niet meer voorstelde dan een verouderde tele
foonlijst. Brandweer, politie en geneeskundige hulp
verleners die niet waren geoefend.' 

eerder dan voor het buitensporig 
belonen van haar topmanagers. 
En wat we in Hengelo ook ooit 
eens voorgesteld hebben bij de 
algemene beschouwingen, is het 
instellen van een plaatselijk 
alarmteam, een punt bij de ge
meente dat mensen nadrukke
lijk uitnodigt het te melden als 
ze denken dat iets niet deugt -
niet alleen omwonenden, maar 
ook werknemers die in hun be
drijf iets tegenkomen. Hengelo 
heeft jaren geleden een groot 

project bodemsanering gestart, 
waarbij burgers ook gevraagd 
werd mogelijke vervuiling te 
melden. Dat heeft heel wat op
geleverd. Een goed werkend 
meldpunt veiligheid en milieu 
kan ook veel opleveren. Je be
trekt de bevolking dan ook bij 
de handhaving. Dat gebeurt niet 
vanzelf: je moet het organise
ren.' 

Klink logisch: voor SP' ers heb
ben milieu en veiligheid priori-
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teit. Maar hoe krijg je er een 
vinger achter? 
'Je hebt als het gaat om bijvoor
beeld brandweer, politie en de 
afdeling milieu verschillende 
vaste momenten: bij het jaarver
slag, de begroting. Dan moet je 
je er dus serieus in verdiepen -
en verder kijken dan naar de 
cijfers op papier. Wordt er vol
doende geoefend? Hoe is de af
stemming van de verschillende 
hulpverleningsdiensten op el
kaar? Juist in Volendam bleek 



dat hier heel veel winst te halen 
is. En verder moet je natuurlijk 
alert zijn op signalen die je bin
nenkrijgt. Ook is het van groot 
belang dat je mensen kent in de 
bedrijven. Heb je bedrijven in je 
afdeling waar de kwestie veilig
heid of milieu speelt of moge
lijk gaat spelen, sta dan juist 
dáár aan de poort met Solidair. 
Zorg dat je met de mensen in die 
bedrijven in gesprek blijft. Toen 
wij ons sterk roerden rond de 
chloortrein, ben ik heel bewust 
zelf met Solidair naar de Akzo 
gegaan. Daar waren geluiden te 
horen als je komt aan ons brood. 
Daar moet je beslist niet voor 
weglopen. En je moet niet ook 
alleen naar bedrijven kijken: 
gevaren schuilen ook in trans
porten.' 

Als raads-of statenlid verzuip je 
in de stapels papier, en rond za
ken als controle van vergunnin
gen roeren burgers zich veelal 
pas als er wat fout gegaan is. 
Hoe houd je langdurig de aan
dacht bij zo'n onderwerp? 
'Door je bewust te zijn van het 
belang ervan. Na Enschede en 

Volendam moet dat toch duide
lijk zijn. Ik weet heel goed wat 
er allemaal in je brievenbus 

komt en dat je niet alles even 
grondig kunt doen. De selectie 
zul je zelf moeten maken- maar 

Meteen aan de slag! 
Zeven van de tien gemeenten hebben een grote achterstand 
bij het verstrekken van gebruiksvergunningen, concludeert de 
commissie Alders. Ze presenteerde ook een kort actieplan 
waarmee gemeenten onmiddellijk aan de slag kunnen: 

• Maak een lijst met potentieel gebruiksvergunningplichtigen en 
ken prioriteiten toe. 

• Stel het gewenste brandveiligheidsniveau en een fasering 
vast. 

• Breng de bouwverordening en de retributieverordening in ge-
reedheid. 

• Informeer betrokken bedrijven over hun verplichtingen. 
• Zorg voor voldoende capaciteit. 
• Maar een werkbeschrijving voor de vergunningverlening (lichte 

of zware beoordeling). 
• Breng de benodigde handhavinginstrumenten in stelling en 

zorg voor ondersteuning. 
• Voer controles uit. 

Wat je in ieder geval kunt doen, is nagaan hoe groot de achter
stand is bij het verstrekken van gebruiksvergunningen (en ook 
van andere vergunningen die te maken hebben met veiligheid en 
milieu), en of de gemeente al een plan gemaakt heeft over hoe 
ze de achterstand gaat inlopen. 
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voor mij is duidelijk dat alles 
rond veiligheid prioriteit heeft.' 
In Volendam stelt de fractie van 

de lokale partij Volendam '80, 
de partij met de meeste boter op 
het hoofd, dat het 'aan God is 

Volendam is niet uniek 
In een tussenrapport concludeerde de commis
sie Aiders al in april dat vier van de vijf gemeen
ten geen prioriteit geven aan de brandpreventie. 
De commissie had het Nederlands Instituut voor 
Brandweer en Rampenbestrijding (Nibra) op
dracht gegeven bij dertig gemeenten onderzoek 
te doen naar het vergunningstelseL Volgens de 
Nibra doet vrijwel geen enkele gemeente aan 
adequate en systematische controle van de ver
gunningen. Zelfs incidentele controles vinden 
nauwelijks plaats. De meeste gemeenten stellen 
geen eisen aan het maximaal toegestane aantal 
personen in een gebouw. Bij het verlenen van ge
bruiksvergunningen bestaan grote achterstan
den. Voor elk gebouw waarin meer dan vijftig 
mensen verblijven, is een dergelijke vergunning 
nodig. Al vóór de rampen in Enschede en Volen
dam was de Rekenkamer met een onderzoek ge
start naar de wijze waarop gemeenten voorbe
reid zijn op rampen . Voor het onderzoek werd 
onder andere een enquête gehouden onder 211 
van de 537 gemeenten, 28 van de 37 brand
weerregio's en bij de 12 provincies. 
Slechts tweederde van de gemeenten heeft de 
kans op rampen in kaart gebracht. Een plan 
waarin staat hoe zo'n ramp bestreden kan wor
den, ontbreekt in de meeste gevallen nog altijd. 
Zo beschikt slechts 5 procent van de gemeenten 
over een rampenplan voor ongelukken met 
vrachtwagens die gevaarlijke stoffen vervoeren . 
Ook komt de samenwerking tussen politie, 
brandweer en geneeskundige diensten met 
moeite op gang. Er wordt te weinig geoefend. 
Vooral ziekenhuizen laten daarbij verstek gaan. 
Volgens de Rekenkamer is dit uit kostenoverwe
gingen. Er ontbreken bovendien duidelijke eisen 
voor omvang en kwaliteit van de hulpdiensten. 

om te ontdekken wie de schul
digen zijn', om vervolgens alle 
verantwoordelijkheid af te wij
zen. De andere raadsleden heb
ben inmiddels het schaamrood 
op de kaken. Er is jarenlang sys
tematisch veel te weinig aan
dacht besteed aan zaken die de 
brandveiligheid hadden moeten 
bevorderen. Wat zou een SP'er 
in de Volendamse gemeenteraad 
moeten doen, als we daar een 
fractie hadden? 
'Als je als Volendarns raadslid 
nooit de gebrekkige controle en 
het ruime gedoogbeleid aan de 
kaak gesteld hebt - en het is wel 
jouw beleidsterrein, dan ben je 
in mijn ogen medeverantwoor
delijk voor een grote ramp, en 
moet je opstappen. Maar heb je 
je wel ingezet voor een ander 
beleid, dan moet je ook niet 
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schuldig voelen. Dé raad bestaat 

niet. Collectieve schuldgevoe
lens omdat je deel uitmaakt van 
een instituut dat geblunderd 
heeft, zijn niet op zijn plaats. Je 

moet je niet verantwoordelijk 
voelen als je niet verantwoorde
lijk bent.' 
Je noemde gedogen. Dat is na 

Volendam een besmet woord 
aan het worden, maar dat was 
het voor jou waarschijnlijk al 
eerder? 
'Gedogen is niet uitroeien. Niet 
goed controleren is immers ook 
gedogen, en laten we wel zijn: 
het is onmogelijk om zicht te 
hebben op álles wat gebeurt. 
Een kwalijke vorm van gedogen 
vind ik het werken met conven
anten. Dan schrijf je een bedrijf 
niet dwingend voor wat het 
moet doen, maar maak je vrij
willige afspraken. Als voordeel 
wordt vaak genoemd dat je 
daarmee sneller een verande
ring in de bedrijfsvoering reali
seert. Onzin. Het is niets anders 
dan de uitverkoop van je contro
lefunctie. En die is daar te be
langrijk voor. 
Dan houd je nog situaties over, 
waarin een overheid om een of 
andere reden iets bewust door 
de vingers ziet. In grote uitzon
deringen kan wellicht tijdelijk
vooruitlopend op bijvoorbeeld 
nieuwe regelgeving of verhui
zing van het bedrijf. Maar echt 
alleen in heel bijzondere situa

ties.' • 

'De overheid moet niet 
terugtreden, maar aantreden' 

Uitspraken van commissievoorzitter Aiders 
rond de publicatie van het rapport over de café
brand. 

'We moeten eindelijk eens gaan doen wat we 
moeten doen.' 

'Zelfs grotere gemeenten zijn niet in staat hun 
rol bij rampen goed te vervullen. ' 

'Als het om veiligheid gaat, moet de overheid 
weer aantreden, in plaats van terugtreden.' 

'Het vertrouwen in de overheid is geschaad. Het 
is ernstig mis in Nederland.' 
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