


VVD-fractievoorzitter Dijkstal 
vindt dat er meer geappelleerd 
zou moeten worden aan de ver
antwoordelijkheid van het indi
vidu. 'Nog meer regels en nog 
meer overheidstaken zijn niet de 
remedie,' zegt hij in de Volks
krant. 'Veiligheid is taak van 
overheid, niet primair van indi
viduen,' reageert Ger Wouters 
van het A-team. 'Het individu 
lapt de regels nu al aan zijn 
laars, kijk naar de Volendamse 
caféhouder. Je mag van de over
heid verwachten dat zij op se
rieuze. en adequate wijze regels 
stelt en toeziet op de naleving 
ervan.' De actuele discussie 
maakt volgens Wouters duide
lijk dat er snel verbeteringen 
aangebracht moeten worden op 
het gebied van preventie en 
rampenbestrijding. 'De ge
meenten moeten voldoende per
soneel en deskundigheid in huis 
kunnen halen voor handhaving 
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en daadwerkelijke controle. 

Voorschriften, regels en verant
woordelijkheden moeten duide
lijk op elkaar afgestemd wor
den. Regels en wetten zijn de 
pijlers die het dak van de publie
ke zaak - en daarmee een we
zenlijk deel van de beschaving
dragen.' 
Zo blijkt het merendeel van de 
burgemeesters er ook over te 
denken. Een NIPO-enquête on
der 233 'eerste burgers ' toonde 
aan dat negentig procent van 
mening is dat veiligheidshand
having een overheidstaak is. 
Onder de tien procent die het 
daar niet mee eens was, bevon
den zich opvallend veel VVD
burgemeesters, vermeldt het 
onderzoeksbureau. Dijkstal zit 
ook op die lijn: 'Er zijn te veel 
regels, je kunt niet alles hand
haven.' 'Dat eerste deel klopt,' 
zegt milieuwoordvoerder in de 
Tweede Kamer Remi Poppe. 
'In de loop der eeuwen hebben 
zich zoveel regels opgestapeld 
dat er een boel zijn gaan over
lappen. Er mag best het een en 
ander worden opgeschoond. 
Dat is ook al jaren aan de gang 
met het verbeteringstraject 
wetgeving. Een groot deel van 
dat project bestaat uit liberali
sering, daar zijn we natuurlijk 
tegen, maar ook worden dubbe
le of gedeeltelijk dubbele re
gels in elkaar geschoven. In zo
verre heeft Dijkstal wel een 
punt, maar handhaving moet. 
Als de handhavers zich nu eens 

vastbijten in wat van belang is 

voor de burger, komen de zin
volle regels vanzelf bovendrij
ven. En op die naleving moet 
echt worden toegezien. Jan 
Marijnissen zegt in zijn opinie
artikel Falende overheid wak
ker schudden in plaats van af
breken: 'Zonder handhaving 

vormen regels weliswaar een 
administratieve veiligheid, 
maar beschermen doen ze de 
burger niet.' Ook dat wordt be
vestigd door de burgemeesters: 
in de NIPO-enquête werd ook 
gevraagd of er naar hun mening 
genoeg gedaan wordt aan de 
handhaving. 'Nee,' antwoordt 
60 procent. Negenendertig pro
cent geeft zelfs aan dat minder 
dan de helft van de regels 
wordt nageleefd. Als oorzaken 
werd gewezen op de veelheid 
aan regels, maar ook de ge
doogcultuur en het gebrek aan 
personeel. 

Met carnaval kroegen 
willen sluiten is echt 
niet goedkoop scoren 

De overheid is nalatig en is 
daardoor verantwoordelijk 
voor onveilige situaties voor de 
burgers. Taak dus voor SP-frac
ties en -afdelingen om het pro
bleem hoog op de agenda te 
zetten. In Tilburg kreeg raads
lid Johan van den Hout het voor 
elkaar dat nog voor carnaval 
alle kroegen waar meer dan 
200 man in pasten, gecontro-

Wie zijn pakkie-an? 
Gemeente 

• Afgeven van bouwvergunningen 
• Verlenen en handhaven milieuvergunningen 'lichte bedrijven' 
• Vaststellen van bestemmingsplannen 
• Afgeven van gebruiksvergunningen voor gebouwen waarin 

grote of kwetsbare groepen personen verblijven (de voor
waarden hiervoor worden opgesteld door de brandweer, na 
feitelijk onderzoek) 

Provincie 

• Afgeven en handgaven milieuvergunningen 'zware bedrijven' 
Rijk 
• Tweedelijns handhaving milieuvergunningen (controle van 

gemeente en provincie) 
• Tweedelijns toezicht ruimtelijke ordening. 

leerd werden op brandveilig

heid. 'Dat ging niet zonder slag 
of stoot,' vertelt hij. 'Toen ik 
het voorstelde in de commissie 
openbare orde, was iedereen te
gen. Helemaal niet nodig, Til
burg is veilig, de SP zaait pa
niek, waren de reacties. Burge
meester Steketenburg zei dat 

later die dag op tv nogmaals. 
Na het weekend diende ik het
zelfde initiatiefvoorstel op
nieuw in, nu in de commissie 
milieu. Weer nul op rekest. Ik 
weet niet hoe, maar 's avonds 
belde Stekelenburg met het 
nieuws dat het college besloten 
had toch te controleren op basis 
van de gebruikersvergunning, 
die verplicht is voor alle gele
genheden waar vijftig man of 
meer in passen. Erg onveilige 
cafés zouden dicht moeten. 
Nou kun je je afvragen of je een 
kroeg moet sluiten als het licht
je van de nooduitgang niet 
brandt. Ook daar is wat op ge
vonden: een gelegenheid had 
bijvoorbeeld wel een nooduit
gang, maar die kwam uit op een 
ommuurde binnenplaats waar 
mensen niet vanaf konden. 
Voor carnaval krijg je natuur
lijk die muur niet om. Die zaak 
mocht wel open, maar mocht in 
plaats van 700 man, slechts 200 
bezoekers binnenlaten. Een 
dertigtal gelegenheden kreeg 
zo'n beperking opgelegd. De 
brandweer controleerde tijdens 
carnaval steekproefsgewijs en 
in een aantal kroegen moesten 
inderdaad mensen naar buiten 
gestuurd.' 

Het gevaar bij degelijke voor
stellen is datje de schijn van op
portunisme wekt. Van den Hout: 
'Dat vroeg een journalist mij 
ook: Is dit niet een beetje goed
koop scoren? Ik antwoordde dat 
als ik had willen scoren, ik dat 
meteen na de ramp in Volendam 
had gedaan, maar dat ik bewust 
had gewacht tot het college met 
een voorstel kwam. Bovendien 
is het helemaal niet populair om 
daags voor camaval kroegen te 
willen sluiten, dus scoren was er 
al helemaal niet bij.' 
'Maar het is wel iets om bij stil 
te staan,' zegt A-team medewer-
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ker Ger Wouters. 'Vermijd iede

re schijn dat je politiek munt 
wilt slaan uit de situatie. Wees 
zorgvuldig, zowel in wát je zegt 
als hóe je het formuleert. Wan
neer je oprechte bezorgdheid 
toont en dat weet over te bren
gen, kan niemand je beschuldi
gen van opportunisme.' 

'De SP grijpt Enschede aan om 
hun actiedrift te botvieren,' pro
testeerde de VVD-fractie in de 
Hengelose gemeenteraad toen 
de afdeling Hengelo in de we
ken na de ramp actie voerde te
gen de mogelijke uitbreiding 
van de vuurwerkopslag van de 
plaatselijke fietsenmaker/benzi
nepomphouder. 'Maar ook de 
VVD was er als de kippen bij 
om aan de buurtbewoners, die 
de actie maximaal ondersteun
den, haar ongerustheid over hun 
veiligheid te betuigen,' zegt 
Vincent Mulder, voorzitter van 
de afdeling Hengelo. 'Ik vind 
dat nu Pronk is gekomen met 
verregaande beperkingen aan 
vuurwerkopslag in bewoond ge
bied, geen enkel initiatief om 
plaatselijk aan de veiligheid te 
werken nog als opportunisme 
kan worden bestempeld. ' Overi
gens wierpen drieduizend hand
tekeningen van verontruste 
Hengelo'ers hun vruchten af. 
De vergunningsaanvraag van de 
fietsenmaker is afgewezen. 

Op de flesjes in de 
keukenkast staat hoe 
gevaarlijk ze zijn - op 
chemische bedrijven 

niet 

Een voorstel om goed inzicht te 
geven in de gevaren die bedrij
ven kunnen opleveren voor hun 
omgeving, is het systeem dat 
Jan Marijnissen vorig jaar intro
duceerde. Hij bepleitte het toe
kennen van 'Michelin-sterren' 
aan bedrijven. Aan het aantal 
sterren kunnen omwonenden 
zien hoe gevaarlijk een bedrijf 
is. Bijkomend voordeel: bij een 
bedrijf met veel sterren zullen 
omwonenden al snel in actie ko
men om verplaatsing of veilig
heidsmaatregelen af te dwingen. 
'Als hotels en restaurants voor-



.rien zijn van zichtbare sterren, 

;a ls op alle flesjes in mijn keu
"enkastje staat hoe gevaarlijk de 

iinhoud is, als alle vrachtwagens 
:.r.ichtbaar tekens moeten hebben 
waaruit de andere weggebrui
~rs kunnen aflezen wat erin zit, 
waarom mogen buurtbewoners 
dim niet weten wat hen be-

eigt?' lichtte Marijnissen toe 
iim Tribune. Een terechte opmer
lling. Maar is zo'n sterren-sys
ttem ook door gemeenten af te 
dwingen? 'Volgens mij wel,' 
zegt Van den Hout. 'Gemeenten 
mogen in vergunningen zelf 
aanvullende voorwaarden stel
~n . Daar zou het voeren van 
vei\igheidssterren onder kunnen 
wallen.' 

·wat we in Tilburg hebben ge
daan,' vervolgt Van den Hout, 
' is een rondgang maken door de 
lerschillende binnenwijkse in
dustrieterreinen en daarbij in
\'entariseren wat er staat aan ge
Wlllflijke bedrijven. Het vervolg 
rs een avond voor de omwonen
den om hen te informeren. 
Daarbij nodigen we de verant
woordelijke wethouder en de di
recteur van het bedrijf uit en 
gaan we in discussie over de ge
varen voor de wijk en wat er wel 
f niet aan veiligheidsmaatrege

Hen genomen is. Een recept dat 
wolgens mij in meer plaatsen te 
oehruiken is. , 

Vuurwerkverkoop 
compleet verbannen uit 

de stad lokt illegale 
handel uit 

Iedere gemeente heeft wel een 
aantal plaatselijke fietshande
laren of sigarenboeren die te
gen Oud en Nieuw wat bijbeu
nen van uit hun winkelmaga
Lijn vuurwerk verkopen. Met 
ede maatregelen van Pronk om 
vuurwerkopslag zo ver moge
lijk van de bewoonde wereld te 
houden, dreigen die midden-
tanders hun bijverdienste 

kwijt te raken . Dat is vervelend 
voor hen, maar ook gevaarlijk 
\Oor de burger, omdat er een 
gat in de markt ontstaat dat 
waarschijnlijk snel opgevuld 
wordt door illegale handelaren. 

Met alle gevolgen voor de vei

ligheid van het vuurwerk en de 
opslagruimte van dien. 'Dat 
voorkom je,' zegt Johan van 
den Hout, 'door de winkeliers 
wel hun handel maar niet het 
vuurwerk zelf te laten houden. 
Dat wil zeggen dat de klant het 
vuurwerk nog steeds in de win

kel bestelt en afrekent, maar 
met zijn bonnetje op een locatie 
buiten de bebouwde kom zijn 
vuurpijlen en zevenklappers 
ophaalt.' 

'Weet waarover 
je praat en wie 

verantwoordelijk is' 

'Voordat je hevige verontwaar
digd burgemeester en wethou
ders op het matje roept,' waar
schuwt Wouters, 'moet je eerst 
zorgvuldig nagaan of datgene 
wat je het college verwijt, ook 
daadwerkelijk onder haar ver
antwoordelijkheid valt. De be
paling dat vuurwerkopslag 800 
meter van andere bebouwing 
moet staan, is bijvoorbeeld een 
bepaling van de Rijksoverheid. 
Colleges zullen zich graag ver
schuilen achter het argument dat 
zaken niet hun pakkie-an zijn. 
Dat hoeft niet altijd een reden te 
zijn om het erbij te laten zitten. 
Een goed voorbeeld hierbij zijn 
de protesten tegen de chloor
trein. Daar hebben gemeenten 
formeel niets over te zeggen. 
Toch zijn er gemeenten, aange
voerd door hun burgemeesters, 
opgestaan om te zeggen dat die 
transporten echt niet kunnen. En 
natuurlijk klopt het argument 
wel, dat er te weinig ambtenaren 
zijn om toe te zien op de na
leving van voorschriften en dat 
de schuld daarvan vooral ligt 
aan de magere bekostiging door 
het Rijk. Maar dat mag nooit 
een excuus zijn.' 

In het Partijbestuur is onlangs 
besloten een begin te maken 
met het samenstellen van een 
gevarenkaart. Gevaarlijke be
drijven en transporten in heel 
Nederland worden daarvoor in 
kaart gebracht. Minister Pronk 
van VROM kondigde onlangs 
een soortgelijk initiatief aan . In 

2003 moeten alle gevaarlijke 

bedrijven gelokaliseerd zijn en 
voorzien van een extern veilig
heidsrapport. Door middel van 
een 'schillenmodel' wordt aan

gegeven in welke schil hoeveel 
doden en gewonden worden 
verwacht bij een ramp. Op basis 
daarvan zal een rampenplan 

voor het bedrijf worden samen
gesteld. Op aandringen van 
Remi Poppe heeft Pronk ook 
alle gevaarlijke transporten on
der de regeling gebracht. Be
langrijk onderdeel is dat de be
volking verplicht over de geva
ren geïnformeerd wordt. Poppe: 
'Dat is allang verplicht, maar 
gebeurt zelden. Ik woon in 
Vlaardingen, in het hart van de 

zware industrie. Nog nooit ben 

ik geïnformeerd over waar ik nu 
precies tussen woon.' 
Is de SP-gevarenkaart niet een 
beetje dubbel werk? 'Nee,' zegt 

fractiemedewerker Milieu Siddi 
Roza, 'want het gaat in het plan 
van Pronk alleen om de bedrij
ven die onder de zogenaamde 

Seveso-norm vallen. Dat zijn er 
in heel Nederland 270. Maar het 
aantal gevaarlijke bedrijven is 
veel groter. SE Fireworks in En
schede bijvoorbeeld viel niet 
onder de richtlijn, en zou dus 
ook niet in kaart gebracht wor
den. Bovendien denkt Pronk pas 
in 2003 klaar te zijn met de in
ventarisatie, en dat duurt ons 
veel te lang. ' • 

Commissie-Oosting 
velt hard oordeel over 
overheden 
De conclusies over het overheidsoptreden op een rijtje 

• De gemeente Enschede en het ministerie van Defensie zijn 
tekort geschoten bij het verlenen van milieuvergunningen 
aan SE Fireworks waar het gaat om voorzieningen om 
brand te voorkomen, tijdig te ontdekken en te blussen. 

• De brandweer van Enschede werd niet betrokken bij het 
verlenen van vergunningen. 

• De brandweer had in de auto's geen informatie over SE 
Fireworks, was onderbezet en onvoldoende getraind voor 
een vuurwerkbrand. 

• De Inspectie milieuhygiëne had zich al jaren onttrokken 
aan de advisering over milieuvergunningen. 

• Het toezicht door gemeente en Defensie was ontoerei
kend. De gemeente trad niet op tegen overtredingen, maar 
legaliseerde ze door de vergunning aan te passen. 

• De gemeente deed in 1991 niets met een fax met concre
te waarschuwingen over veiligheidstekorten bij het bedrijf. 

• Garageboxen en zeecontainers zijn zonder bouwvergunning 
geplaatst voor vuurwerkopslag. 

• Zes ministeries hebben op geen enkele wijze lessen ge
trokken uit de explosie van MS Vuurwerk in Culemborg, 
1991. 

• Het ministerie van Defensie heeft verzuimd aan gemeen
ten door te geven dat de classificàtie van vuurwerk onbe
trouwbaar was. 

• Het ministerie van Vromheeftjarenlang getalmd met het 
herzien van regels voor professioneel vuurwerk. 

• De Rijksverkeersinspectie controleert niet of het vuurwerk 
feitelijk de classificatie heeft die op het etiket staat. 

• Door reorganisatie, bezuinigingen en decentralisatie is bij 
de overheid kennis niet goed overgedragen en expertise 
niet op peil gehouden. 
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