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Bijlage II - Inventarislijst relevante documenten Vuurwerkramp Culemborg 1991 

Nr. Datum Documentnaam Beoordeling Wob-
grond Afzender Ontvanger 

1 08-08-
1991 Notitie Deels openbaar 10.2.e […] 

Hoofdinspecteur 
voor het  
Brandweerwezen 

2 12-04-
1991 Notitie Deels openbaar 10.2.e […] Directeur 

brandweer 

3  Deel van concept rapport Openbaar      

4 15-02-
2001 E-mail Deels openbaar 10.2.e   IBR  IBR 

4a 15-02-
2001 Notitie  Deels openbaar 10.2.e […] DGOOV 

5 11-04-
2001 Begeleidende brief  Deels openbaar 10.2.e   IBR diverse 

6  

Rapport "Onderzoek 
vuurwerkramp  
Enschede Follow-up 
Culemborg" 

Reeds openbaar. Zie:  https://adoc.pub/onderzoek-
vuurwerkramp-enschede-follow-up-culemborg.html        

7 14-02-
2001 Nota  Deels openbaar.  10.2.e IBR de Minister van 

BZK 

https://adoc.pub/onderzoek-vuurwerkramp-enschede-follow-up-culemborg.html
https://adoc.pub/onderzoek-vuurwerkramp-enschede-follow-up-culemborg.html
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7a  Bijlage bij document 7 

Reeds openbaar. Zie hoofdstuk 5.3 t/m 6 van het 
follow-up Culemborg rapport: 
https://adoc.pub/onderzoek-vuurwerkramp-enschede-
follow-up-culemborg.html  

      

8 

14-02-
2001 
 

Nota  Deels openbaar 10.2.e Hoofdinspecteur  
IBR 

de Minister van 
BZK 

9 13-02-
2001 Memorandum  Deels openbaar  10.2.e IBR DGOOV 

10 

07-02-
2001 
 

Notitie  Deels openbaar  10.2.e.  Hoofdinspecteur 
IBR DGOOV 

11 19-03-
1991 Rapportage Deels openbaar  10.2.e Districtsinspectie 

Brandweerwezen 

Hoofdinspecteur 
voor het 
brandweerwezen 

11a  Bijlage 1 Niet openbaar Art 365 lid 
4 en 5 Sv     

12 27-11-
2000 Notitie  Deels openbaar 10.2.e dBRB 

Hoofdinspecteur 
voor het 
brandweerwezen 

13 03-11-
2000 Notitie  Deels openbaar 10.2.e IBR dBRB 

14 27-10-
2000 

2000054832 Concept 
Reconstructie Culemborg Deels openbaar 10.2.e     

https://adoc.pub/onderzoek-vuurwerkramp-enschede-follow-up-culemborg.html
https://adoc.pub/onderzoek-vuurwerkramp-enschede-follow-up-culemborg.html
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15 08-03-
2001 Nota  Deels openbaar 10.2.e dBRB de Minister van 

BZK 

16 22-04-
1991 Rapport  Deels openbaar  10.2.e 

Gerechtelijk 
Laboratorium 
Ministerie van 
Justitie 

  

17 12-10-
2000 Verslag overleg  Deels openbaar 10.2.e. LCI  

18 26-10-
2000 

Uitnodiging 
afstemmingsoverleg  Deels openbaar 10.2.e IBR  

19. 04-1991 TNO Rapport PML 1991-
C35 

Reeds openbaar. Zie: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-
verzoeken/2020/08/13/besluit-op-wob-verzoek-over-
de-vuurwerkrampen-in-enschede-en-culemborg  

  TNO   

20. 16-01-
2001 Opmerkingen  Niet openbaar 10.2.g […] Dr. M. Oosting 

21 

 
11-04-
2001 

Concept 
aanbiedingsbrieven 
rapport follow-up 
Culemborg 

Deels openbaar  10.2.e  DGOOV/IBR, 
Minister van BZK   

21a  Rapport Follow-up 
Culemborg 

Reeds openbaar. Zie: https://adoc.pub/onderzoek-
vuurwerkramp-enschede-follow-up-culemborg.html    

22 19-02-
2001 

Aanbiedingsbrief rapport 
Follow up Culemborg Deels openbaar 10.2.e de Minister van 

BZK 

de Voorzitter van 
de Tweede 
Kamer 

22a  Bijlage Rapport Follow up 
Culemborg 

Reeds openbaar. Zie: https://adoc.pub/onderzoek-
vuurwerkramp-enschede-follow-up-culemborg.html.    

23 09-02-
2001 

Concept 
aanbiedingsbrieven 
rapport Follow up 
Culemborg 

Deels openbaar 10.2.e DGOOV/IBR diverse 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2020/08/13/besluit-op-wob-verzoek-over-de-vuurwerkrampen-in-enschede-en-culemborg
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2020/08/13/besluit-op-wob-verzoek-over-de-vuurwerkrampen-in-enschede-en-culemborg
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2020/08/13/besluit-op-wob-verzoek-over-de-vuurwerkrampen-in-enschede-en-culemborg
https://adoc.pub/onderzoek-vuurwerkramp-enschede-follow-up-culemborg.html
https://adoc.pub/onderzoek-vuurwerkramp-enschede-follow-up-culemborg.html
https://adoc.pub/onderzoek-vuurwerkramp-enschede-follow-up-culemborg.html
https://adoc.pub/onderzoek-vuurwerkramp-enschede-follow-up-culemborg.html
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24 15-01-
2001 Brief  

Reeds openbaar. Zie:  
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27157-
14.html,  

 de Minister van 
BZK 

de Voorzitter van 
de Tweede 
Kamer 

25 11-01-
2001 

Nota inzake concept-
antwoorden kamervragen 

Gedeeltelijk openbaar.  
Eindversie reeds openbaar op 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-
20002001-523.html  

10.2.e DGOOV de Minister van 
BZK 

  

 

Afkortingen: 

DGOOV: Directoraat-Generaal Openbare Orde en Veiligheid 
dBRB: directie Brandweer en Rampenbestrijding 
IBR: Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding 
LCI: Logistiek Centrum Inspecties 
TNO: Instituut voor Toegepaste Natuurwetenschappelijk Onderzoek 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27157-14.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27157-14.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20002001-523.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20002001-523.html
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INSPECTIE V/H BRANDVEERNEZEN 
DISTRICT III 

NOTITIE 

Telefoon 085-435944 
Fat  085-452983 

Aan  De heer Hoofdinspecteur 

Van 

Kenmerk 

Datum 

Oaderverp 
Vuurwerkfabriek Culemborg 

02-60 U I q 1 

08 augustus  1991 

In aansluiting op mijn brief van 19 maart 1991, 68U191, bericht ik u het 
volgende. 
Naar aanleiding van mijn verzoek heeft de officier van justitie van het 
arrondissementsparket te Utrecht mij de rapporten toegestuurd van het 
Gerechtelijk Laboratorium en de Arbeidsinspectie .4e district en het ver-
slag van het Prins Haurits Laboratorium TNO, die zijn opgemaakt naar aan-
leiding van de explosie van de vuurwerkfabriek in Culemborg. 
Deze rapporten zend ik u hierbij. 
Voorzover nu bekend is ; is het onderzoek naar de mogelijk strafrechtelijke 
aspecten van de explosie door de officier van justitie beéindigd. Er is 
door de officier van justitie geen vervolging ingesteld en de resultaten 
van het onderzoek zijn door hen op hoofdlijnen bekend genaakt. 
Dit betekent dat het vertrouwelijk karakter van de op 19 maart toegezonden 
rapportage "Explosie H.S.Vuurxerk b.v. Culemborg" kan vervallen. 

Uit de drie onderzoeksrapporten die verkregen zijn van de officier van 
justitie komt het volgende beeld naar voren. 

* De onderzoeken hebben geen zodanige strijdigheid met de hinderwetvoor-
Kaarden aangetoond dat hieruit de aanleiding voor een explosie met een 
dergelijk effect te verklaren is. 

* De opslagbunkers voor het vuurwerk waren zo uitgevoerd dat een 
calamiteit behorende bij gevarenklasse 1.3 niet kon overslaan naar 
naburige opslagbunkers. De aan te houden veiligheidsafstand waren 
gebaseerd op de inhoud van één bunker met een opslag uit gevarenklasse 
1.3. Uitgaande van het toegestane brutogewicht aan opgeslagen vuurwerk 
bedraagt dan de veiligheidsafstand 64 m. 

* Het geheel aan opslag heeft gereageerd als een opslag van materiaal uit 
de gevarenklasse 1.1. De veiligheidsafstand bedraagt dan 400 m. 

+� Op grond van de wijze van werken binnen de branche van vuurwerk-
bedrijven moet niet uitgesloten worden geacht dat vuurwerk dat 
oorspronkelijk behoorde tot de gevarenklasse 1.3, door handelingen 
binnen de vuurwerkbedrijven, gaat behoren tot de gevarenklasse 1.1. 



T 

* Het Prins Maurits Laboratorium [PML] en de Arbeidsinspectie komen ieder 
tot de dezelfde slotsom als reeds in ons rapport is vermeld a.l. dat 
een nadere evaluatie van de bestaande veiligheidafstanden en 
bijbehorende criteria noodzakelijk is. Het gerechtelijk laboratorium 
geeft deze aanbeveling niet, het heeft in deze ook geen taak. 

Niet gebleken is dat in afwijking van de voorwaarden van de verleende 
Hinderwetvergunning is gewerkt. Technisch ïs-de oorzaak van de explosie 
niet te verklaren. Omdat de technische oorzaak niet is te achterhalen valt 
ook geen regime van regelgeving te ontwerpen waardoor een verwaarloosbaar 
restrisico ontstaat. Dit betekent dat een gemeente bij het verlenen van 
een hinderwetvergunning voor een dergelijke vuurwerkbedrijf, uitgaande van 
de thans van toepassing zijnde regelgeving, voor het dilemma komt te staan 
om een vorm van bedrijfsuitoefening toe te staan die [ernstige] gevolgen 
voor de omgeving kan hebben. 
Tevens kan de gemeente voor de vraag komen te staan of opnieuw een 
Hinderwetvergunaing moet worden verleent aan het vuurwerkbedrijf indien 
het bedrijf de toenmalige aanvraag zonder wijzigingen opnieuw indient. 

Gelet op de aanzienlijke inbreuk op de veiligheidsbeleving van de 
bevolking die door de explosie is veroorzaakt is het de vraag of het 
zwaartepunt-tvan regelgeving nog langer gericht moet zijn op beinvloeding 
van de kansfactor o€ dat meer nadruk moet worden gegeven aan de 
effectfactor. In dit licht moet ook mijn opmerkingen in het rapport van 19 
maart worden [ 5 8, 2e en 4e  sterretje ] worden begrepen. 

Op grond van bovenstaande kom ik tot de conclusie dat regelgeving inzake 
vuurwerkbedrijven die gebaseerd is op transportklassificatie, gelet op de 
handelingen die met het vuurwerk worden uitgevoerd, effecten heeft die 
maatschappelijk onder zware druk staan. 
Ik adviseer u dan ook de aanbevelingen die in het rapport zijn opgenomen 
in uitvoering te nemen. 
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Aan  Directeur Brandveer 

7 

Doorkiesnummer  7367 

via Chef PPR 

Iaa 

Ken,nerk  EB91/1/762 

Onderwerp 
Onderzoelk vuurwerke.,cplosie Culemborg 

Afdeling DGOOV/BV 

Afdeling DGOOV/BV/P&R 

Kamer  H 1408 

Afdeling DGOOV/BVIPPR 

Afdeling 

Datum  12 april 1991 

Het rapport "Explosie H.S. Vuurrerk b.v. Culemborg!' van district III is 
veelzijdig en voor zover mogelijk in verband met de stand van zaken van het } 
onderzoek redelijk compleet.  Q 
Een paar zaken vil ik er even uitlichten.  

Veelal zal de brandveer zich riet profileren als onderzoeker van oorzaak en 
gevolgen van incidenten. Het is daarom niet ver-jorderlijk dat her justitiële 
apparaat wat vreemd naar de brandveer kijkt. Verder is het natuurlijk de 
vraag hoe en met welke inzet en vraagstelling de brandveer zich in het 
onderzoeksteam heeft gepresenteerd. 
Conclusie voor mij is dat enerzijds blijkbaar de rol van de brandveer in een 
onderzoeksteam nog niet voldoende logisch is. Anderzijds zal de brandveer 
onde:zoekskraliteit moeten inzetten om zich zodoende te profileren. Het idee 

indertijd om een kwalitatief hoogvaardig onderzoeksteam 
reau te kunnen inzetten vas nog niet zo slecht.  D.rs 

1. Rolgedrag officier van Justitie 

2. Schade in relatie tot preventie pakket  

Voor mij is nog onvoldoende aangetoond dat het pakket aan preventieve 
maatregelen tekort schiet en dat aanpassing hiervan noodzakelijk is. Een 
landelijk schouwen van dit soort inrichtingen acht ik dan ook nog veel re 
vroeg. Belangrijkste vraag blijft welke stoffen waren er precies opgeslagen 
en in velke hoeveelheden.  Technisch gezien kan deze exalosie niet verkiaaLi 
oorden als conform de vergunnin 1oor-�aarden werd gevei �Mei��oo  1y} $gRn.��qq�� 
Zolang dip kennis ontbreekt >ennen de preventieve voo�rs��9K<4 e�  ì�t zit dl 
oorden geëvalueerd. Eerst/aClvachten van de onderzoeksr<�éèP-ttatesYJ-�•r �k, G 

-  �q. i verstandig. 

, 
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3. operationeel valt mij op dat de autotelefoon hier voor contact tussen CTPI 
en beleidsteam een belangrijke rol speelde, ondanks de beperkte 
mogelijkheden. Mijns inziens is deze communicatie voórsiening te 
onbetrouwbaar voor de hier genoemde belangrijke informatiestromen. Het is 
veel beter om "mobiele communicatie units" bij de gemeentelijke beleids- en 
actiecentra te plaatsen zodat met eigen "beschermde" voorzieningen kan 
worden gewerkt (zowel VC bij gemeentehuis als VC op plaats ongeval). 
Informatieuitwisseling tussen de verschillende staven zal een van de 
grootste problemen zijn bij het operationeel maken van de huidige opzet van 
het Handboek Rampbestrijding. 

4. De ooen einden (pag 16)  

Eet gestelde in de 2e en 4e ster duidt op 
in de SV bij de steller. 
Het gestelde in de 3e ster met betrekking 
analytisch te onderzoeken.. 
Het gestelde inde le ster met betrekking tot grensoverschrijdende effecten 
dient voorzien te zijn in een coórdinerend hoofdstuk in het gemeentelijkse 
rampenplan en de rampbestrijdingsplannen. 

een beperkt i 7� cht in de werking 

tot de verontreinigingen is 

11C, I 

Suggesties voor verdere acties:  

a. Als de resultaten van het technisch onderzoek-.-Zijn geëvalueerd, ligt een 
reactie vanuit de CPR voor de hand. Enerzijds kan een aanscherpen van 
modelvoorschriften aan de orde zijn en anderzijds kan een soort 
saneringsprogramma voor bestaande bedrijven noodzakelijk zijn. Ik stel voor 
eerst de technische rapportage af te wachten. 

b. Na overleg met DI-III, in verband met de-»status "vertrouwelijk" die het 
rapport heeft gekregen, is te overvegen-'dit rapport b.v. aan de 
-N3r-commissie voor de Repressie te sturen ter lering uit de operationele 
ervaringen. Verder lijkt het rapport: mij interessant voor10.2.e  en 

in verband met resp. de intergemeentelijke coórdina 1  -e 
communicatieproblemen.  - 

� 

� 
� 

\ �,�., �,�.  144- 

,&„„, ai r_s .� � �  

L4 �w Z-1-101 -V-Z-t ,4e  



Document 3 

kunnen komen. 

5.?.6 CPR  

In juni 1991 werd de explosie van de vuunverkfabriek te Culemborg aan de orde gesteld in de 
CPR. Een brief van de Directie Brandweer van BZK Gaf in overweging de CPR richtlijn over e 
opslag van vuurwerk te lier-zien. Hoewel de oorzaak en de toedracht opdat moment nop onbe-
kend waren. 
De hier vermelde richtlijn voor de opslag van vuurwerk is waarschijnlijk CPR 7. "de opslag 
van explosieven en ontstekingsmiddelen" (stuknr. 72). 
De richtlijn CPR 7 was in de eerste plaats gericht op kleine hoeveelheden explosieven en ont-
stekingsmiddelen. De werkingssfeer beperkte zich tot 100 kg TNT equivalenten. In de tweede 
plaats was CPR 7 gericht op gebruikers van explosieven en ontstekingsmiddelen in de sfeer 
van sloopbedrijven en bedrijven die geodetisch onderzoek uitvoeren en daarvoor een geringe 
hoeveelheid explosieven en ontstekingsmiddelen beheren. Van enige relatie tussen de CPR 7 
ent vuurwerk, waar het bij de explosie te Culemborg orn ging, was op dat moment nog geen 
sprake anders dan dat in het voorwoord van de richtlijn staat vernield dat er een zogenaamde 
vuunverkcomtnissie betrokken is geweest bij het opstellen van de CPR 7. 
Naast de herziening van de richtlijn werd in de brief van BiZa aangegeven dat er, gezien de 
risico's in de vuurwerk branche, meer stringente eisen ten behoeve valt veilieheid intern en 
ten behoeve van de omgeving moeten komen (o.a. situering van het bedrijf t.o.v. de omgeving 
en explosie beveiligde constnicties). De- signalen uit de brief ti,an BiZn werden niet >nder 
t2uad Lo �r dL #t~ r}iggc ctimer.tek. ,i~�t : ap r: u1 . _  ... _ 4, . 
van ••  _  ''.  -  mee 
te  De notitie van Biza werd niet aangevuld met het officieel aanbieden van de onder-
ligge.nde rapporten  (het rangpart van PIYIL. I-\-0 stuknr.  54. het rapport van het Doenbaar Pvli-
nisterie te Utrecht stuknr: 55 en het rapport van de Al stuknr: 56ï, hetgeen wel van belang 
zou zijn geweest. 
Bi? bespreking van de notitie in de CPR commissie werd besloten om eerst ter oriëntatie ken-
nelijk beschikbare infomiatie over vuurwerk en springstoffen + procedureregeling bij VROM 
te achterhalen,. Deze actie, die bij de VROM vertegenwoordiger werd neergelegd, is nooit 
door hem of zijn opvolger uitgevoerd. Het actiepunt is tot en met maart 1994 op naam van de 
VROM vertegenwoordiger blijven staan en daarna verdwenen van de actiepuntenlijst. Dit 
laatste Gebeurde in de vergadering waar de voorzitter van de CPR afscheid nam. Een reden 
voor liet afvoeren van het actiepunt kon niet worden achterhaald. 
He. onderwerp is vanaf september 1991 tot en met maart 1994 gedurende een vijftal CPR ver-
gaderingen aan de orde gewees(. Niemand van de CPR leden heeft vanuit zijn eieen betrok-
kenheid met het onderwerp "vuurwerk, explosieven of iets dergelijks" in de begin negcntfger 
jaren enige activiteit ontplooid om het onderwerp meer aandacht te geven binnen de CPR.� 
Mogelijk- heeft op de achtergrond meegespeeld dat in andere verbanden maar vel deels door 
dezelfde personen/ betrokken afdelingen, gewerkt werd aan het opstellen van het Vuurwerk-
besluit (Stb. 1993 215) .tin die dagen werd ook gewerkt aan wat toen heette "Besluit ontplof-
bare stoffen Wet milieu gevaarlijke stoffen" glee heeft ook gespeeld dat vanaf 500 kg T̀ T 
equivalent er richtlijnen wartin. In de vergunning verlening moest verplicht gebruik voorden 
gemaakt van de expertise van het Bureau Milieu-vergunningen van defensie. Dit bureau had 
�  4 

voor opslag van groot vuunverk in mei 1992 het ",vlemorandutn Veiligheidsafstanden Groot 
Vuunverk" opgesteld. 

Het ondenwerp vuurwerk is de facto in de hoofdcommissie (de vier vertegenwoordigers van 
BZK. VROM VenW en SZWI) nooit onderwerp van bespreking :eiveest. Het kvas ook. niet 



gebruikelijk binnen de hoofdcommissie om zich diepgaand inhoudelijk reet bepaalde onder-
zwer m bezig te houden, daar werden immers de diverse sub-co mmissies voor ingesteld. Het 
onden�•erp in relatie niet de explosie te Culemborg is nooit uit de oriëntatie fase. die meestal 
voorafging aan het instellen van een sub-commissie, gekomen. De oorzaken hiep oor waren 
mogelijk de onvolledige informatievoorziening betreffende de aanbevelingen inzake de explo-
sie te Culemborg, de ongelukkige koppeling tussen vuurwerk en de bestaande richtlijn CPR 7 
die betrekking had op kleinere hoeveelheden vuurwerk.. het niet ter beschikking van de CPR 
stellen van informatie over de regelgeving door de VROM vertgen�4�oordigers in de CPR. het 
niet voidoende erkennen van het belang van het ondenver'p vuur�c.rk en explosieven bij de 
vertegenwoordigers van de afzonderlijke ministeries waaruit de CPR bestaat e�� ��'.taki 
opa anging van Ic C M 

5.3  Bevind.ingen 

Het onderzoek 

De onderzoekers van TNOiPNIL vagen zich niet aan een conclusie over de oorzaak van het 
ongeval, flik ongeval kent zijn eigen specifieke omstandigheden. de vraag of er sprake was 
van een mogelijk structureel probleem kon evenzo niet worden beantwoord. 

Een mogelijke verklaring vota de grote schade wordt gezocht in de wijze waarop vuurwerk in 
opslag hij een ongeval reageert. Daarbij is vooral de classificatie van het afzonderlijk vuur-
werk van belang en de wijze waarop verschillend geclassificeerd vuurwerk zicht bij brand en 
explosie gedraagt. 

Om die reden wordt dan ook specifiek aandacht gevraagd voor vuurwerk dat onopgemerkt 
fout geclassificeerd ?vederland is binnengekomen en aandacht voor op zich lichter geelassift-
ceerd vuurwerk dat binnen een dergelijke inrichting wordt uitgepakt of gemodificeerd waar-
door het vuurwerk van classificatie veranderen kan. In beide gevallen kan er bij opslag sprake 
zijn van een onbedoelde partij vuurwerk in de hoogste subklasse en als dat ontsteekt door 
brand laan de gehele opslag zich gaan gedraeen als vuunverk van de hoogste subklasse, dus de 
gehele opslag doen exploderen. 

Het onderzoek beveelt een diepte onderzoek aan ons na te gaan of deze theorie klopt. 

Naar aanleiding van het onderzoek wordt opgemerkt dat de opgetreden grote schade een reden 
is om het vaststellen van veiligheidsafstanden rond een dergelijke inrichting te evalueren. 
Concreet betekent dit dat bij de aan te houden veiligheidsafstanden neogelijk rekening gehou-
den zou moeten worden met het gestelde in het vorige punt. 

Reil insoecties  

Bij een dergelijk bedrijf hebben verschillende inspectiediensten een specifieke rot op het toe-
zicht op en de handhaving van het naleven van regels. Deze diensten zijn: de gemeente als 
bevoegd gezag. De RVl (ten tijde van het ongeval he: KCGS), de arbeidsinspectie, de brand-
weer en de milieuinspectie. 

Gebleken is dat voor het ongeval alteen de KCGS het bedrijf regulier bezocht maar dat deze 
dienst daarbij niet de taak had om aandacht te schenken aan de mogelijke tekortkomingen ten 
aanzien vare het naleven vann de regels van de door de gemeente verstrekte vergunning. 

Na het ongeval te Culernbore zijn vanwege het onderzoek van rijkswege de arbeidsinspectie 
en de brandweerinspectie betrokken geweest. 

I 45+64 



De communicatie over het onderzoek  
Gelet op de aanbevelingen zouden van rijkszijde vooral het ministerie van VROM (tav classi-
ficatie van vuurwerk bij opslag, en veiligheidsafstanden) in samenwerking met het ministerie 
van VenW (ta„-, classificatie) acties hebben ktinnen ondernemen. Deze acties zouden in eerste 
instantie hebben kunnen bestaan uit: verder onderzoek naar een st~uctureel verband tussen dat 
speci ieke ongeval en mogelijk soortgelijke ongevallen. proeven met verschillende soorten 
vuurwerk in opslag etc. Noch het ministerie van VROM, noch het ministerie van VenW zijn 
echter geïnfonreerd over deze problematiek. VROIX-1. als daarvoor verantwoordelijk ministe-
rie. kreeg via de CPR wel te horen dat veiligheidsafstanden bij dergelijke bedrijven een punt 
van aandacht ween. doch de achtergrond (de onderzoeksrapporten) daarbij is nooit overlegd. 
VenW heeft om dezelfde reden geen verband kunnen leggen tussen het oneevai en de classifi-
catie problematiek bij vuunverk. EN-- onderzoeker (TNOIPML) die in opdracht van VenW ook 
een rol speelt bij internationaal overleg over classificatie heeft deze specifieke problematiek in 
dat herband daar niet aan de orde gesteld. Herpunt verdween uiteindelijk van de agenda van 
de CPR. Binnen beide departementen is er ook verder niet het gevoel geweest dat er voor wat 
berreft deze problematiek een punt van aandacht voor hen was. Gezien vanu!t het totale ta-
kenpakket waar het gaat om handelen met gevaarlijke stoffen, had vuurwerk geen hoge prio-
riteit. 

Het ministerie van Justitie beschikte (als opdrachtgever van het TNO onderzoek) over alle 
belangrijke conclusies en aanbevelingen waardoor er een ideale kans lag om daarover met de 
vakdepartementen te communiceren. Zulks is, nadat de vertrouwelijkheid vanwege het justiti-
ele onderzoek van de rapporten af was en communicatie naar buiten ook intern bituben het de-
partennent aan de orde was gesteld, om onverklaarbare reden niet gebeurd. 

De CPR is bij uitstek een orgaan waar de mogelijkheid ligt voor communicatie tussen de voor 
veiligheidsbeleid belangrijke vier departementen. Dat is ten aanzien van het Culemborgdos-
sier in eerste instantie wel gebeurd maar heeft geen  gekend. Van belang daarbij is ook 
dat ook nadat de vertrouwelijkheid van de rapportages was opgeheven, die rapportages in na-
volging van een de eerder genoemde gespreksnotitie van BZK binnen de CPR, niet binnen die 
CPR zijn verspreid. 

De ministeries van BZK en SZV,' hadden via de betrokkenheid van hun inspectiediensten bij 
het justitieel onderzoek de beschikking over de resultaten van order meer het TNO onder-
zoek. BZK heeft wel in de CPR het voor VROM belangrijke punt van veiligheidsafstanden 
rond een dergelijk bedrijf ingebracht, maar vanwege de vertrouwelijkheid 
van het onderzoek op dat moment zonder verdere van belang zijn de achtergrondinformatie. 
Binnen SZW en BZK hebben de onderzoeksresultaten verder ook niet geleid tot 
acties welke gerelateerd zijn aan de taken en verantwoordelijkheden van deze departementen. 

Opvallend is dat ten tijde van het ongeval er binnen tenminste drie departementen een taken 
discussie en/of reorganisatie ian de orde was. Bij SWZ is liet één van de oorzaken waarom 
activiteiten rond dit vuurwerkdossier eindigde. Bij BZK vond binnen de beleidskern in die tijd 
ook een herbezinning van taken plaats en bij VenW kreeg de inspectie functie een duidelijk 
ander karakter waarbij de werkzaamheden, ten koste van juist vuurwerk. meer gelijkelijk ver-
deeld werd over alle veeoer van gevaarlijke stoffen. 

Op rijksniveau is er sprake van een expliciete verdeling van raken en verantwoordelijkheden 
maar daarbij wel belangrijke raakvlakken. Tussen en binnen de departementen alsmede tussen 



de respectieve inspectiediensten is, blijkens het Culemborgdossier slecht tot in het geheel niet 
gecommuniceerd. 
Direct gevolg is dat in die tijd ook niet is nagegaan, noch concrete acties zijn ondernomen om 
mogelijke tekortkomingen in de regelgeving en de naleving daarvan voor het vervolg te elimi-
neren. 

I 



6.  CONCLUSIES 

• De riiksoverheid is op de hoogte Besteld van de conclusies en aanbevelingen, opgenomen 
in de onderzoeksrapporten naar aanleiding van de exolosi ", te Culemborg door het 
form cel aanbieden ervan aan de departementen van justitie, BZK en SZW. 

• De aanbevelingen uit de vervaardigde onderzoeksrapporten zijn  veraolQens binnen de  
rijksoverheid onvoldoende gecommt:niceerd en hebben niet geleid tot substantii~le wijzi-
ging van beleid enfof een structurele intensivering van het toezicht niet betrekking tot de 
opslag van vuurwerk. 

• Bij beleidsvorming, respectievelijk bij het toezicht op de praktijk, zijn tal van departemen-
ten betrokken. zowel elk vanuit zijn eigen positie als gezamenlijk onder de CPR-vlag, zon-
der dat er sprake is van een duidelijk zwaartepunt. Geconstateerd kan worden dat deze con-
stellatie niet heeft bijgedragen aan het slagvaardig oppakken van het onderwerp vuurwerk 
en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen. 

• De Commissie Preventie van Rampen (C M), waar de ministeries die het meest betrokken 
zijn bij het onderwerp veiligheid vertegenwoordigd zijn, is door BZK in ovenveging gege-
ven om richtlijnen te ontwikkelenlaan te passen met betrekking tot de situering en explosie 
veïlige constructies van vuurwerkopslagen. Het signaal heeft niet geresulteerd in de ont-
ti 4k-kelinglaanpassing van dergelijke richtlijnen. 

• Het onderwerp vuurwerk in relatie tot veiligheid had voor de explosie te Culemborg bij de 
betrokken departementen geen prioriteit. De aanbevelingen na de vuurwerkexplosie hebben 
niet geleid tot a.anpa5sing van de prioriteitsstelling. 

De eeRelusies- een a-anbek,eii;ig 
- bij de b ~k_1.-eft-fis-peee  geletd - o 

• De aanbeveling aan de minister van Justitie om hiaten in de afstemming tussen, als in de 
controle en het toezicht uitgeoefend door, diverse overheden, onder de aandacht van de be-
trol, l en ministeries te brengen heeft de minister niet bereikt en heeft niet geleid tot enige 
actie terzake. 

4g- á 



Bijlage 
Lijst van gebruikte afkortingen 

Afkorting 
Al 
AIS 
ALARA 
A1MIL 
ARBO w-et 
AVR 

BANI 
BiZa 
BW 
BZK 

CAO 
CPR 
Cv 
DGA 
DGG 
EVR 

GL 
1;lOvI 
IRO 
1'VI-I 
KCGS 
LEV 
L;vf V 
MCA 
MILAN 
OM 
00V 
OvJ 
P&R 

P-blad 
PG 
P VIL 
PPR 
RV1 
SR 
SVS 
SZW 
TK 
TNO 
TNT 

Omschrijving 
Arbeidsinspectie 
Beleidsafdeling Arbo Infraserucruur van SZW 
As Low As Reasonable Achievable 
Neleidsafdeling Arbeidsmilieu van SZNV 
Arbeidsomstandiehedenwet 
Arbeidsveiligheidsrapport (op basis van toentertijd artikel 5 van de 
A.RBO wet 
Bureau Adviseur Milieuvergunningen 
ytinisterie van Binnenlandse Zaken 
Brandweer 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ten tijde 
van de explosie te Culemborg nog BiZa geheten. 
Collectieve Arbeidsovereenkomst 
Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen 
Beleidsafdeling Chemische Veiligheid van SZW 
Directoraat Generaal van de Arbeid van SZW 
Directoraat Generaal Goederenvervoer 
Extern Veiligheidsrapport op basis van het toenmalig Belsuit Risi-
co's Zware Ongevallen 
Gerechrelijk Laboratorium 
Hoofdofficier vast Justitie 
Inspectie Ruimtelijke Ordening 
Inspectie Volkshuisvesting 
Korps Controleurs Gevaarlijke Stoffen 
Luchthavens en Externe Veiligheid 
Lokale'\,LilieukwalitCit en Verkeer 
Maximum Credible Accident 
Milieu: Arbo en NBC 
Openbaar Ministerie 
Openbáre Orde en Veiligheid 
Officier van Justitie 
Afdeling Preventie en Repressie van de Directie Brandweer van BZK 
(of BiZa) 
Publicatieblad van de Arbeidsinspectie 
Procureur Generaal 
Prins Maurits Laboratorium van TNO 
Preventie Preparatie en Repressie 
Ri jksverkeersinspecde 
Stoffen en Risicobeheersing 
Stoffen, Veiligheid en Straling 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
Tweede Kamer 

Instituut voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek 
Trinitrotolueen (springstof) 



t 

VenW  Ministerie wan Verkeer en Waterstaat 
VROM  Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en tvElieube-

heer. 
WGS  Wet Gevaarlijke Stoffen 
wmS  Wet Milieugevaarlijke Stoffen 
WVGS  Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen 



Document 4 

poornr Simon van der 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp:  o te DG 

Porn, Simon van del) 
c4onderoag 18 tel man 2001 19:16 

Hallo en , 

Bijgaand de notitie ter pereafering en doorzending aun do 00. 

t: , t11..d7cz}<tx d, 

Mocht je idïf niet van plan zijn, dan boor ik dat graag vanavond. 

Meat vnende Bijka groet, 

�,rr en van der twrr 

Pagina 1 



Document 4a 

Natït;te 

Aan 

oco0v 
10.2e 

Lljnaaraat 

plv. Ht 

/2 
'z 

cncie ~n> 

Commentaar concept-

rapport Culemborg 

Modeparaaf  Afschrift aan 

Datum 
is rearustt ZdDt 

Konntark 
IaR M+l56sss 

onderdoaf 

ISSi 

e ti 
.2e 

Stad 
S van t 

Aamat b,7mgort 

/ 

_/� 5��,�  Z 
.+.rei �F 

� z r< � �4 //I) ,55,,,,, c�t, 

Deze week heb ik i.k.v, de commentaarronde voor het rapport 'Follow-up Culemborg' 

twee maal - als buitenstaander voor 'Culemborg' en ad-hoc - overleg met het ministerie 

van Justitie gevoerd. Het verstrekte commentaar heb ik intern doorgegeven. 

Op donderdag 1S, Wu is de stand van zaken ais volgt: 
1, Het ministerie van Justitie geeft aan dat het principiële onderscheid tussen 

departement en OM noch in het rapport, noch in het commentaartrajeet is gemaakt. 

2. Justitie (dus niet het OM) acht het onjuist en verbazingwekkend dat in het rapport 

veel passages voorkomen, waarin de rot van het OM ter sprake komt, terwijl het 

OM bij het onderzoek Follow-up Culemborg niet is gehoord ot om commentaar op 
het rapport is gevraagd. Het OM had dat wèl verwacht en zich daar ook op 

voorbereid. Justitie kan dat niet begrijpen en is daar behoorlijk geirriteerd over. 

3. Donderdagmiddag is het eerste commentaar van het ministerie verwerkt. Op de 

aangepaste tekst levert men nog een aantal nuttigelnoodzakelíjke verbeteringen. 

Enkele passages kan en wil men ook niet becommentariêren; dat moet het OM 

doen. Men dringt erop aan dat wij alsnog contact met het OM opnemen en geeft aan 
dat het OM bereid is om mee te werken. 

4. Met 10.2e  heb ik afgesproken dat hij het restoreade commentaar vandaag 

nog schriftelijk van mij krijgt ter verwerking en dat ik met het OM contact zal 

opnemen om eventueel commentaar op de betreffende passages in ontvangst te 

nemen. Het doei daarvan is primair om steekhoudende en voor ons negatieve 

reacties van die kant bit het verschiFnen van het rapport zoveel mogelijk te 
voorkomen. 

Kort daarna beslui �10.2.e 

worden doorgevoerd. 

dat er geen aanpassingen in de tekst meer zuilen 

Ik zie hier een reëel afbeukrisico voor BZK en de minister. Daarom acht ik het van 

belang dat u ook zelf kunt beoordelen of het verantwoord is om dit risico te nemen. 

� 10.2.e  � z 

:i a�, ;l„e-s,. ,� ell 

cY+-i•l t �.sá r' 4. �... � � � f. 

n � 
Má utttFe x» Hiaa�+faaóta Zaken eh Xeurta�kvalnt�s  ,d � � ��/'� 



Document 5 

Wr7ifterie van Binnenlandse Zaken en Koninkri}ksreáaties 

Geadresseerden 

r� 

Onder werp 

rapportage rijksinspecties inzake follow-up 
Culemborg 

Bij dezen doe ik u toekomen het rapport, "Onderzoek vuurwerkramp Enschede: 
Follow-up Culemborg.' Dit onderzoek heeft zich geconcentreerd op de activiteiten 
van de betrokken instanties naar aanleiding van de bevindingen van het 

onderzoek naar de vuurwerkexplosie in Culemborg. 

De ministervan Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft dit rapport op 

19 februari 2001 bij brief (nr. ES2001l55767) aan de voorzitter van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal aangeboden; een copie van deze brief is bijgevoegd. 

Hoogachtend, 

r- n - ,c 1: 
10.2e 

AMPENBESTRUDING, 

oatum 
I + aPM 2Ws 

Ons konmari 

1BRĉCO *„'64726 

OndardoN 

DL'.CQVIPnrsct Vuurwerkramp 

InNshtrngen 

Uw kenmerk 

elaa 

f +an f 

Aantal blifagen 
9 

6ezoekadrrss 

SctssóoFàtcAshaven 2-30 

251 1 E2 tlgn Haag 

Postadres 

Postbas 20011 

2500 EA Oen Maag 

� 

HyR4-�:�dsu�: �J 

{ 



Datum 

9 aprfi 2041 

Ons kenmerk 
i9R2001 M726 

Blad 

2 van a 

. Bijlage, behorend bij briefnr. tBR2001164726 

Verzendlijst voor afschriften van briefnummer IBR2001164726 

De ministers (10 maat) 

Burgemeester en Wethouders van de gemeenten 

De korpsbeheerders 

De korpschefs van de regiopolitie 

Oe Hoofdofficieren van Justitie 

Commissarissen der Koningin in de provincies 

De kabinetschefs in de provincie 

De voorzitters van de besturen regionale brandweren 

Oe regionale commandanten Brandweer 

Alle CPA's 

Bestuur NBF (Nederlandse Brandweer Federatie) 

Bestuur CCRB (College van Commandanten van Regionale Brandweren) 

Bestuur KNBV (Koninklijke Nederlandse Brandweervereniging) 

NVBK (Nederlandse Vereniging van Brandweer Korpsen) 

Nederlands Brandweer Documentatie Centrum 

NIBRA (Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding) 

NBBe (Nederlands Bureau Brandweerexamens) 

Unie van Waterschappen 

Redactie Alert 

Redactie Brand en Brandweer 

Redactie De Ambulance 
Redactie Binnenlands Bestuur 

Redactie Gemeentelijk Magazine (VNG) 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 

VNG, afdeling BIDOC 

Commissie Veiligheid van de VNG 

Koninklijke Bibliotheek, Depot van Nederlandse Publicaties 

Hoofd Inspectie Milieuhygiëne 
De Basisgezondheidsdiensten (GGD) 

Het Nederlands Rode Kruis 
VROM-Raad 

Raad van de Waterstaat 

Stichting Bedrijven met Bedrijfsbrandweer 
Het Interprovinciaal Overleg 

Ingenieurs- en adviesbureau SAVE 

GGD Nederland 

Redactie GGD Nieuws 

Redactie Medisch Contact 

bfinttfarrs wn Binnenlandse Zaken m Kcnfnátijtsrtiiiícs 



Arrondissementsparket Zwolle 

LSOP 

PIOG 
Korps Landelijke Politiediensten 
Staf van het Wapen der Koninklijke Marechaussee 
Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie 
Voorzitter RHC 
Voorzitter KBB 
Voorzitter OMPB 
Nederlandse Politiebond 

Vereniging van Middelbare en Hogere Politieambtenaren 
Algemeen Christelijke Politiebond 
Algemene Nederlandse Politievereniging 
Algemeen Politieblad 
Politie Magazine 
Het Tijdschrift voor de Politie 

De landsadvocaat 
Arbo Unie West Nederland 
OGG 

Hoofd Afdeling Lading en Risicobeleid (VL) 
Besturen van de GHOR-regio's 

GHOR Regio Twente 
GHOR Regio IJssel-Vecht 
GGD Twente 
A.A.D.-Oost 
RGF-bureau Regio IJssel-Vecht 
Inspectie voor de Gezondheidszorg Regio Noordoost 
Raad van RGF-en 
Ministerie van VWS,afdeling Voorlichting en Communicatie 

RIVM 

Inspectie Militaire Gezondheidszorg 

Algemene Rekenkamer 

Centraal Bureau v_d. Statistiek,sector Gezondheidszorg & Welzijn 

GGZ Nederland 

Gezondheidsraad 

Nederlands Ambulance Instituut/ SOSA 

Landelijke Federatie Ambulancezorg 

Inspectie Ruimtelijke Ordening 

Inspectie Volkshuisvesting 

Rijksverkeersinspectie 

Inspectie voor de Gezondheidszorg 

Arbeidsinspectie 
Inspectie voor de Politie 

.� Min;siarn w  Binnenlandse  aken ken en Kn+tlnkrljksnratfci  � � � 

�.. � 

Datum 

9 8,0r;í 2001 

Ons kenmerk 

113R2001-164726 

Blad 

3 van 4 



Verzendlijst voor afschriften van briefnummer IER2001164726 

(intern) 

De staatssecretaris van BZK 

Leden bestuursraad 

Leden Interdepartementaal Beleidsteam 

SG-Beraad 

Bureau SG 

Leden MT-OCV 

Leden MT-QBR 

Leden MT-POL 

Leden MT-NCC 

Leden MT-VIP 

Directie Communicatie, 6ZK (5 maal) 

Bibliotheek BZK (4 maat) 

'de West via 10.2e  . (7 maat) 

M r tserre van Blnamlandse Zaken en 1(oninIri}lurelaelaa  t �_i  j 

�.�. � 

Datum 

9 apri; 2001 

Ons kenmerk 
J8R2C01164 72fí 

Blad 

4 van 4 



Document 7 

Nota 

Aan 

minister van 
Binnenlandse Zaken en 
Koninkri srelaties 

Yon 

Onderwerp 

onderzoek vuumverk-
ramp Enschede: 
rapport Culemborg 

ujnaaraas  ;  Medeqaraal 

pirecteu, '  � /Rrojectleider v) 
vuurwerkramp 

Hoofd Inspect�e 
Brandweerzorg en 
Rampenbestrijding 

10 
2e 

(Yl0w 

ANchr(It aan 

Advie!V4c ie 

En marge van do ministerraad van vrijdag 16 februari aanstaande aandacht 

vragen voor de aanbieding van het rapport "Vuurwerkramp Enschede: fellow up 
Culemborg" aan de Tweede Kamer op maandag 19 februari aanstaande. 

AanfottI ng 

In uw voortgangsbericht aan de Tweede Kanter van 16 oktober 200 heeft u 
aangekondigd, dat de vier betrokken inspecties (de Inspectie Milieuhygiëne, de 
Arbeidsinspectie. de Rijksv "eersinspeciie en de Inspectie Brandweerzorg en 
Rampenbestrijding) een gezamenlijke rapportage zullen opstellen, waarin zal 
worden bezien in hoeverre de conclusies en aanbevelingen, voortkomend uit het 
onderzoek naar de vuurwerkexplosie in 1991 in Gulemborg, in maatregelen 
hebben geresulteerd. De uitkomsten van dit onderzoek zijn aanvullend op en eert 
integraal onderdeel van de eerder aangeboden rapportages van de rijksinspecties 

naar de vuurwerkramp te Enschede. 

5 ~1!nwanendo toerichting 

Op maandag 19 februari 2001 biedt u afs cc4rdinerend minister, rmede namelis de 
overige betrokken bewindslieden, het rapport Follow up Culembarg aan aan de 

Tweede Kamer. Ten aanzien van dit rapport zal het kabinet dezelfde gedragstijn 
volgen als bij de aanbieding aan de Tweede Kamer en de publicatie van de eerder 

uitgebrachte rapporten, dit houdt in dat het rapport tegelijkertijd met het aanbieden 
aan de Tweede Kamer openbaar wordt gemaakt. 
Daarnaast zal het kabinet nu geen reactie geven cp het voorliggende rapport, 

maar zal zijn reactie in dezo verwee en in hot komendo kabinetsstandpunt over do 
vuurwerkramp te Enschede. 

�e -4 
Mrnritsr+� .w etra.en+sne.. 7fAtua .., wndntvif ka.rtaids  � } � 

t. � 

Qatum 

14 (e0ruarr 'Co 1 

Kenmerk 

Eszaot,saz163 

Onderdeel 

Gc20OLFt@R 

IntKht, 

B[act 

I b]n7 

Aantal t]Itlagen 

t 



Moci':ten er van de zijde van de media vragen enlot opmerkingen, komen, dan 
dienen deze (door ieder departernent) te worden doorverwezen naar de directie 
voorlichting en Communicatie tiran BZK. 

De bevindingen en conclusies van net rapport 'Onderzoek vuurwerkramp 

Enschpde - fntlo�.v-up Culemhorg" is als bijlade biï deze nota gevoegd. 

Datum 

14 tabman 2Ca t 

Kenmerk 

ES200115á253 

Stad 

2 van 2 

Mra,t.rr..ar, Olna.nr.náa. Z.ta.� as rgatnkr(�i,d.u.s  � j 

►v-, � 



Document 8 

Nota 

Aan 

minister van 

Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties 

van 

Onderwerp 

onderzoek vi.itirwerk-

ramp Enschede: 

rapport Culemborg 

npxaai  Medeparaaf 

Directeur-generaal OOV  Projectleider 

Vuurwerkramp 

Hoofd Inspectie 
Brandweerzorg en 

Rampenbestrijding 

Advlesfattle 

Afschrift aars 

En marge van de ministerraad van vrijdag 16 februari aanstaande aandacht 

vragen voor de aanbieding van het rapport -Vuurwerkramp Enschede: loliow up 

Culemborg" aan de Tweede Kanter op maandag 19 februari aanstaande 

Aanleiding 

In uw voortgangsbericht aan de Tweede Karper van 16 oktober 200 heeft u 

aangekondigd, dat de vier betrokken inspecties (de Inspectie Milieuhygiëne, de 

Arbeidsinspectie, de Rijksverkeersinspectie en de Inspectie Brandweerzaag en 

Rampenbestrijding) een gezamenlijke rapportage zuilen opstellen, waarin zat 

worden bezien in hoeverre de conclusies en aanbevelingen, voortkomend uit het 

onderzoek naar de vuurwerkexptosie in 1991 in Culemborg, in maatregelen 
hebben geresulteerd. De uitkomsten van dit onderzoek zijn aanvullend op en een 

integraal onderdeel van de eerder aangeboden rapportages van de rijksinspecties 
naar de vuurwerkramp te Enschede. 

Somenvatlendie toelichting 

Op maandag 19 februari 2001 biedt u als coordinerend minister, mede namens de 

overige betrokken bewindslieden, het rapport Follow up Cute ~rg aan aan de 

Tweede Kamer. Ten aanzien van dit rapport zal het kabinet dezelfde gedragslijn 
volgens als bij de aanbieding aan de Tweede Kamair en do publicatie van de 

eerder uitgebrachte rapporten. 

Datum 

td letxunri M l 

Kenmerk 

1E5200 t:.s w' 3 

Onderdeel 

DGOO MDE 

InliChtlrtRRn 
10.2e . 

Blad 

1 Val 2 

Aantal billsgnn 

1 

Miltírttr'% r+ár+ óinnenlandse Zs!<tn ur Koninlcriiksreiaties  *  � /� 
►�-., J/,',..../ 
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Het onderzoek heeft - op hoofdfijnen - geleid tot de volgende bevindingen en 

conclusies 

• door verschillende organisaties is de vuurwerkexplosie in Cutemborg in 1991 

onderzocht. 

• de rijksoverheid is via formele aanbieding van de rapportage Cutemborg op de 

hoogte gesteld van de conclusies en aanbevelingen uit deze rapportage. 
• de aanbevelingen uit de vervaardigde onderzoeksrapporten zijn binnen de 

njksoverheid onvoldoende gecommuniceerd en hebben niet geleid tot 

substantiële wijziging van beleid enlof structurele intensivering van het 

toezicht door de inspectiediensten 

• de Commissie Preventie van Rampen is door BZK in overweging gegeven om 

richtfijnen te ontwikkelenlaan te passen met betrekking tot de situering en 

explosieveilige constructies van vuurwerkopslagplaatsen. Het signaal heeft niet 
geresulteerd in da ontwikkebriglaanpassing van dergelijke richtlijnen . 

• het onderwerp vuurwerk in relatie reet veitigheid had voorde explosie te 

Culemborg bij de betrokken departementen geen prioriteit, aanbevelingen van 

de betreffende rapporten hebben niet geleid tot het aanpassen van de 
prioriteitsstelling. 

Het geheel van bevindingen en conclusies is als bijlage gevoegd. 

Mini mie m r 91nnenlandsn Zaken en lCortinkrtparelatiei 

Datum 

14 feWuari ZDOI 

Kenmerk 

IES20016B263 

Blad 

2 van 2 
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Document 9 

Memorandum Onderwerp 

rapport Follow up 

Culemborg 

Zoals u weet is sprake van 2 onderzoeksversies van het rapport Fallow up 
Cutemborg. 

De eerste versie vaas donderdag 8 februari in concept gereed en is - in het kader 

van de afspraak met de COV, dat zij zo spoedig mogelijk gereedgekomen 

onderzoeksinformatie (al of niet geheel compleet) beschikbaar krijgt in verband 

met het opstellen van haar eindrapport - aan de staf van de commissie 
overhandigd. 

Het rapport was nog niet compleet. de paragraaf 5.3. "Bevindingen" was nog 

niet ingevuld. Daarnaast geldt, dat vanwege hei proces van hoor en wederhoor 
het rapport nog kan worden bijgesteld. Een en ander is de COV bekend en zij 

heeft op basis van deze afspraak al veel onderzoeksinformatie gekregen. 

Op dezelfde dag heeft de SG/ SZW contact gezocht met de SGIBZK en hem 
medegedeeld, dat hij aanpassing van het betreffende rapport (versie Oost€ng) 
noodzakelijk achtte. SZW heeft tekstvoorstellen gedaan, die in het rapport zijn 

verwerkt (2e versie). 

Het verschil in de twee rapporten is het volgende 

Paragraaf 5.2.6 
In rapport Oosting staat 

Naast de herziening van de richtlijn werd in de brief van BiZa aangegeven dat er, 
gezien de risico's in de vuurwerkbranche, meer stringente eisen ten behoeve van 

veiligheid intern en ten behoeve van de omgeving moeten komen (o.a. situering 

van het bedrijf t.o.v. de omgeving en explosie beveiligde constructies). De 
signalen uit de brief van BiZa werden niet ondersteund door de achterliggende 
documenten (het rapport PML TNO stuknr, 54, het rapport van het openbaar 

Ministerie te Utrecht , stuknr. 55 en het rapport van Al stuknr. 56) mee te sturen. 

Oalwn 
13 ttruan2031 

oarderd W 
D000VABR 

trdlchtin W 
10.2e 

eind 
1 vals 2 

aarsai bspagen 

Atlrssterta+̂nn Binnenlandse Zaken err KoninkJ k#relatks 



Datum 

13 Iebruart 2001 

Blad 

2 van 2 

De notitie van BiZa werd niet aangevuld met het officieel aanbieden van de 

onderliggende rapporten, hetgeen wel van belang is geweest_ 

Deze tekst in in het tweede rapport als volgt gewijzigd : 
"Naast de herziening van de richtlijn werd in de brief van Bila aangegeven dat er, 
gezien de risico's in de vuurwerkbranche, meer stringente eisen ten behoeve van 
veiligheid intern en ten behoeve van de omgeving moeten komen (o.a. situereing 
van het bedrijf t.c.v. de omgeving en explosie beveiligde constructies). 
De notitie van BiZa werd niet aangevuld met het officieel aanbieden van de 
onderliggende rapporten (het rapport van OML TNO stuknr. 54, het rapport 

van het Openbaar Ministerie te Utrecht stuknr. 55 en het rapport van de Al 

stuknr. 56j, hetgeen wel van belang zou zijn geweest. 

Paragraaf 5.3 "Bevindingen": 

deze paragraaf is in het tweede rapport wel ingevuld 

Conclusies: 

In rapport Oosting stond als 20 aanbeveling: 

"de aanbevelingen uit de vervaardigde onderzoeksrappporten zijn onvoldoende 

gecommuniceerd en hebben niet geleid tot substantiële wijziging van beleid enlof 

een structurele intensivering van het toezicht met betrekking tot de opslag van 

vuurwerk " 

Deze aanbeveling is in het 2� rapport veranderd in 

"de aanbevelingen uit de vervaardigde onderzoeksrappporten zijn vervolgens 

binnen de rijksoverheid onvoldoende gecommuniceerd en hebben niet geleid 

tot substantiële wijziging van beleid enlof een structurele intensivering van het 

toezicht met betrekking tot de opslag van vuurwerk". 

Conclusie 6 . "Oe conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek naar de 
vuurwerkexplosie te Culemborg hebben bij de betrokken inspectiediensten niet 
geleid tot een structurele intensivering van het toezicht" stond wei in de versie 
Oosting en is uit de 9 versie verwijderd. 

Stand van zaken. 
In het kader van de procedure hoor en wederhoor is inmiddels commentaar 

ontvangen van het ministerie van Justitie. De vier betrokken inspecties 

verwerken vandaag en morgen het binnengekomen commentaar. 

Uitgaande van het bovenstaande zal het rapport Follow up Culemborg 

donderdag 15 februari 2001 voor aanbieding aan de minister van BZK gereed 

zijn. 

.� hRin��tsrie r+en Bienenhndsa Zaken an 14min1cTijktrelatia  � � 

�.-. � 



Document 10 

Notitie 

Aan 

Directeur-Generaal 
Openbare Orde en 

Veiligheid 

Van 

Hoofdinspecteur 

Brandweerzorg en 

Rampenbestrijding 
Lijnparaar 

0"derwezp 

Rapport Culemborg 

Afschrift ran 

«. d al- .0 

Datum 

7 rebnran 2041 

Kenmerk 

18R.'001 155485 

onderloot 

DGOOVil$R 

Intichtingon 

10.2e 

Blad 
1 van 1 

Aantal btitagan 

Zoals u weet doen een viertal inspecties (Arbeidsinspectie, Inspectie 

Milieuhygiéne. Rijksverkeersinspectie en de Inspectie Brandweerzorg en 
Rampenbestrijding) onderzoek naar de effectuenng van de (toendertjjd) 

voorgestelde maatregelen naar aanleiding van een ontploffing in de opslag van 

een vuurwerkfabriek te Culemborg in 1992. 
Het rapport C̀ulemborg" is het laatste rapport uit de reeks rapporten van de 

rijksinspecties inzake het onderzoek naar de vuurwerkramp te Enschede. 

Het betreffende rapport zal op donderstag 15 februari 2001 aan de Tweede 

Kamer worden aangeboden; op dezelfde dag wordt het rapport ook openbaar 

gemaakt. 

Met betrekking tot het verschijnen van dit rappport heb ik met de directeur 

Voorlichting en Communicatie afgesproken, dat hij op maandagmorgen 12 

februari 2001 de minister in hoofdlijnen zal informeren omtrent de inhoud van dit 

mppport. In verband hiermede heeft 10.2.e  een concept-versie van 

het betreffende rapport gekregen. 

Ik doe u hierbij ook een concept-versie van het rapport'Culemborg' toekomen. 
Daarnaast adviseer ik u om bij het genoemde gesprek tussen de directeur VLC 

en de minister aanwezig te zijn. 

Indien er vragen zijn over de 'brede' inhoud van het rapport kan contact worden 

opgenomen met dhr.10.2.e  van de Arbeidsinspectie (tel. 10.2.e  ). 

Met betrekking tot de inhoud op het 8ZK-beleidsterrein kan contact worden 
opgenomen met dhr. 10.2.e  van de directie Brandweer & Rampenbestrijding. 

Beide personen zijn door mij hierover op de hoogte gesteld. 

� � " '� 
MisehKePa wn 8lnnanfaahe 2ak�n wi Me.+G,4ríjts+c��t1u  ) ,,..� 
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Document 11 
Aan 

de heer Hoo€dinspecteur 
voor het Brandweerwezen 
Postbus 20011 
2500 EA 's-GRAVENHAGE 

óylag�n 

S 

ynxt�� �� qíj 

Uw kê nnerk 

onderzoek vuurwerkexplosie 
Culemborg. 

NUmsterie van Binnenlandse Zaken 

M ~ K+Gt hPt &a ~erwozerr 
Gisrna r!! 
Gelderbnc! CA+enjsso! an Flgvclanta 

Ons kertrlark  Qatun 

0058 U/9.1  19 maart 1991 

Geachte heer, 

Bierbij bied ik u het rapport aan naar aanleiding van het door mij in-
gestelde onderzoek naar de oorzaak en het gevolg van de explosie in de 
fabriek Y.S. Vuurkerk b.v. te Culenborg. 

In verband met de verkregen informatie uit het door de officier va 
justitie ingestelde onderzoek verzoek ik u bet rapport vertrouwelijk te 
behandelen. 

Hoogachtend, 
DE DISTRICTSINSPECTEUR VOOR HET 3RA2rDi,LERWE2E.., 
10.2.e 

TYP - . Tv 
Coll. : HR 

Pas:awes  totoon Des-43'e944  C36.DekaCres  Vonpohe CCj aear.W00'e v 
van law:cts kin Pad ,, ma: t 2 Talen 45331 vary Lr nck van Pi�slsuta, 12  ea7rn, kenmem en 
68:t t{? Arnhem  Telè U C35a529Ea  Arnhem  &Verwerp is rgrmglpqn 
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Aan: Het College van 8urseneester 
en Wethouders 
Cê eente Culenborg 
Markt 1 

41ut BW  CJI.CMBORG 

Betrert 

Da 4 um 
Ker7_rk 
B eh. door 

: Schaderapport gemaakt door 

gevolg van explosie M.S. Vuurwerk. 

CDT/sa 01$!91 
10.2.e 

10.2.e. 

�rreente  r 

Culemborg 

van schades als 

Geachte College, 

):ierbi j doe ik u- het schaderappô t toekonen, betrerfe,  de schades 

die ontstaan zijn ten gevolge van de explosie op 14-02-1ogi bij 
N, . S. Vuurwerk. 

10.2.e 

Kopie aan  . Inspectie Brandweer 

District jij 

3.C. Rijs wijk 

� 'EnWti-'711:V-;::_A 

1<,aive:siraa: 1 
posh 5 226 
a tpD A; Cutetrst)org 
fs.letoon 03a50-77999 
AM -J:+artk « 41.25.381 

..  _...� _-•-  ̀
: r tiUM� k  i ,.- 

6 IiAW 1991 
� c,=  
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Culernborg 
-Blad 1-

Brandweer Culemborg 

Schaderapport.  

N.a.v. ontploffing M.S. Vuurwerk d.d. tri-02-1991 peildatum 28-02-1991 
Dit rapport omvat schademe ldi ngen,  die geinventariseerd zijn door: 
- De assurantiekantoren in Culernborg en N.M.B, postbank. 
- De Brandweer Culemboro. 

- De Culemborsse Aannenersbedrijven. 

Ik ben uitgegaan van een 5 tal schadecirkels van 1000 mtr tot 5000 mtr 
vanaf de explosieplaats. 

Hierb ij ben ik uitgegaan van 4 tal schadesoorten: 
a) Constructieve schade 

Ontzette kozijnen 

Beschadigde kapspanten 

Gebroken gordingen 

Ontzette staalconstructies 
Geschadigde dakconstructies 
Ontzette gevels 

b) Glasschade zwaar 

Glasschade licht 

c} _nventarisschade 

- Huisraad/inboedel 

C) Overige schade 

- Rondvliegend puin of anders 
- Vervuilde weilanden 
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Culernborg 

-Blad 2- 

Constructieve schade  

0 - 1000 nete'r  

Constructieve schade wordt tot op de 5 km schadecirkel aangetroffen, 
waarbij de zwaarste constructieve schade wordt aangetroffen binnen 
de 1000 veter cirkel. 

Dit betreft een boerderij riet opstallen recht tegenover de explosie-
plaats aan de andere zijde van de diefdijk op het grondgebied van de 
Seceente Vianen en Stokv:sweg 11,  13 en 15 op het grondgebied vans de 
gemeente Culemborg. 
ser schadebeeld is als volgt: 
Bzjna alle ruiten eruit. 

Gordingen gescheurd, dakpannen eraf en muren ontzet. 
Kapspanten in gescheurd op de trekbalk verbindingen. 
Naar binnen gedrukte dakkapfel. 

Een loods van Stok visweg 15 iS dermate zwaar beschadigd dat het roet 
worden herbouwd. 

Deze loods ligt op ongeveer 200 hezer vara de explosieplaats. 

1000 - 2000 meter  

Op =  1500 meter is de constructieve schade licht te noemen met uit-

zondering van de twee aarden aan '.'eerzijde van de h2 en een schuur 
op :e Korre Meent in Evercingen. 

is vernoudirgsgesijs zwaardere dakschade aanwezig, alhoewel dit 
tiet in verhouding staat t.et de schade b-nnen de 1000 meter cirkel. 

1500 - 3000 meter  

Tussen de 1500 en 3000 meter is geen constructieve schade recon3ta,teerd 
en zeneld. 

,3  - 4000 netar  

Tussen de 3000 en 4000 meter is wel constructieve schade gemeld. 
Dit betreft zware schade op het industrieterrein in de gemeente Culemborg. 
Met rare op het. industrieterrein Paviien is deze schade Semeld. 
De schades bet-effen hier: 
- tsaar binnen ge�Irukt.e r e ve?ruren. 
- Ceszneurde :akcorstructies (plat dak) 
C�-.zetze Overneaadeur_n. 
Ont_e_.e  
- asre daklekkage door s.ne  rcr2_ ĝ 
S.s:ee^pLafc. ds,  die  .�.'....  {?y�:c~. ^ � ..,.�..r:J:.._��  z ijn  

L;70k3 - 5330 r.+e_pr 

Aileen op het industrieterrein in Culer:;bcrg is tussen de 4000 en 7000 
'eter lichte carswructieve schade  
Dit be:re.̂t mez name dakschade. 
gij é«," bedr ijf zijn een aantal lichtkoepels uit  hun  opstand gelicitz. 
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5OC-0 meter  
e  - 

Haven de 5000 meter zijn v schademeldingen op constructief gebied semeld 
met- uitzondering var, twee exceptionele Bevallen, die onder het hoo r 
stuk "ove!̂i,ge schade" staan verve ld,  dy  

Glasschade  

Voor wat betrè't de glasschade ;s ongeveer hetzelyde beeld aangetroráren 
21s bïj Ce C4:structieve schades. 

p reente  ' 

Culemborg 

0 - 10310 meter  

'ware &Iasschade. 

3003 - 2000 ureter  

Lichte glasschade. 

2000 - 3000 me;.er  

i ichte glasschade met ui tzonder-It:g ver. één won-:  o ± er 
waa:-vzn ir, een doorton uoonkarrer zowel dc ruit in de voorge„•e e,  (IC) nr̂? 
als de ruit in de achterhevel eruit was. 

3006 - X030 meter 

mi men de schadecirkels 3000 en  4j00 meter  waren  diverse  schade :celdingen 

v a r,  glasschade, die verhoudingsgewijs zwaarder waren als de schades op 
2000 tot 3000 meter. 

Dit komt overeen met het beeld va.n de constructieve schabes. 
Dit be.rof grote ruiter., die In ontzette gevels stonden van bedrij.s-
gebouwen, wet name in hez voorste deel teren de 3000 r,e:er cirkel aan. 

4000 - 5000 :eter  

Há̂ rec deze cirkel is l,chte glasschade geweld. 

5000 meter  

Olassc:nade  ìe  [�04  i  m: � �  4  �  4 �  J M  t̂ D  f'  c .,  r 2e  ..Y�r. gemdld ua,. veldRrmazser: ce- 
(a '̀stand — 13 km ti._ )  �_ .... 

Asperen tafsr.z:nti - i k;:: �̀.s. ) . 
SaeSa(tfsw,árc�̂.' -- 'f kr: ::.S.). 

l:i_ ï-,ar,en fa:'st.an,-d ' f r:- .. 5 }. 
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Inventarisschade  

De inventarisschade zoals lazpen, glaswerk, vazen, kasten e.d. is 
het grootst binnen de cirkel tot 1000 meter. 

Tussen 1000 - 3000 meter is één inwentarisschade geval bekend. 
Dit betreft, inventarisschade als gevolg van naar binnenvallende 
glasstukken van de gevelruitten. 
Deze schade melding :.igt op t 2500 meter. 

Inventarisschades zijn gemeld uit het industrieterrein (schadecirkel 
3000 - 4000 meters als gevolg van vallende spsteerplafonds en grote 
daklekkages (dooiende sneeuw). 

Er is één geval van invertarisschade waar de brandweer voor gealarmeerd 
is binnen deze cirkels (datum 15-02-1991). 

Vanwege de zware lekkages door dooiende sneeuw heeft de brandweer op 

het industrieterrein bij een bedrijf kantoormachines e.d. zoveel mogelijk 
verwi jderd. 

Hiervoor is toveras de salvage coordinator gewaarschuwd. 

Buiten de 5000 meter cirkel is één beval van inventarisschade gemeld. 
Deze melcing gomt uit leerbroek. 

Leerbroek ligt heerelsbreed op ± 7 km afstand van de explosieplaats. 

Overige schade  

Hierbij zijn twee opmerkelijke gevallen geconstateerd. 
Un geval uit Tilburg (afstand — 48 km H.E.). 
ién geval uit liddel (bij Elspeer) (afstand = 50 k: H.B.). 

in beide gevallen is geen klap gehoord als we  een duidelijke "druk-
golf" ber,.erkt. 

In Tilburg, zo verklaarde 10.2.e  technische dienst universiteit, 

gingen in de gang, naast zijn kantoor de tochtdeuren heen en weer en 
beweren de ruiten in de gevels dermate dat hij er door werd opgeschikt. 

Uit Uddel werd een schademelding ontvanger. van een kalvermesterij, die 
dakschade heeft. 

Deze schademelding is ontvangen door N.M E. en SCh-J in' aanmerkelijk te 
c i jr, . 

Ctof, iS er een scra:emeldt ng ontvangen van ee.̂,  persoan  ._  Ar.̂.he.... 
3.-e pers,-on i eef: sci:ace aan z; 4n awto. 

1enczeuel iji heer - deze }ïe.̂ s:�on  ten t4jce  Ya;}  as    op de h?  y2.. 
reze-  i..nen de tO00 ne.er c_rkel. 



,r 
. _• � � 

• sT  - • w 

f , w ,eene 

- Culemborg 
-al2d 5_ 

Tevens wil ik onder het hoofdstuk "overige Schade" de schade melden, 
die is aangebracht aan weilanden. 

Het raat met name om die weilanden waarin vee graast. 

Op de Peildatum, die voor dit rapport is gebruikt was 15 hectare vervuild 
we=land aangemeld waarover zekerheid bestond dat deze vervul ling was ver_ 
oornaakt door de explosie. 

Conclusie:  

Naar aanleiding van de geïnventariseerde schades zijn een aan_al raken 
opmerkelijk te noemen. 

- Direct achter de Diefdijk is aas:merkelijke schade ontstaan (tot = 150 
meter). 

Waarschijnlijk door reflectie van het. lage wolkendek aldus E.O.D. 
Verder binnen de 1000 neter cirkel is aan die zijde (gei. Vianen) 
geen noemenswaardige schade in verhouding tot de andere zijde (gem. 
Culemborg) binnen de 1000 meter cirkel. 

De dijk heeft waarschijnlijk een rennende werking. 

Aan dc Culêiborgse zijde van de Diefd3jk is constructieve (zware) 
schade geïnventariseerd tot 1000 veter en OP 3000 tot 4000 -.eter. 

Tussen 1500 meter en 3000 weter is geen constructieve schade gemeld. 

- De EeMelde indrukken uit Tilburg en de schade uit Uddel (beide oo 
50 km N.B. afstand) geven de -Indruk dat een luchtdrukverplaatsing 
tot — 50 km effect heeft. 

Schadebedrag  

Een concreet schadebedrag is niet te noemen. 

Dit ligt in de miljoenen mijns inziens, als het om bouwkundige schade 
gaat. 

CeInves=eerde r.,ensuren zoals zoekacties, productie.stilligsing OP  
industrie Zijn zeker aanwezig, maar moeilijk in te schatten. 

Cu 1 
10.2e 

.410.2e 

� maart  1441 

,.:{T:+eer c,ute.-.Dorb 
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Brandweer Culemborct  

BIJLAGE  v 

Gealarmeerde eenheden 

Roepnummer 

Dienstauto officier van dienst  798 
Tankautospuit  732 
Tankautospuit  732 
Autoladder  75,1 
gulpverleningswagen  771 
Personeel/materieelwagen  701 

Brandweer Leerdam  

Tankautospuit 

Brandyeer SchoonerKoerd  

Tankautospuit 

Brandweer Ra4est ijn  

1'aekautospuit 

Recionale Brandweer Rivierenland  

? 

Hulpverleningswagen  570 
Verbinding-co = andot;agen  590 
Vrachtauto  581 
Combixissellaadbak (dompelpomp)  582 

Ambulance dienst  

Ambulance Geldermalsen  GR 915 
Ambulance Kesteren  KTN 918 
Ambulance meerdam  ? 
Ambulance Goriuchem  ? 
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ministerie van verkeer erg waterstaat 

koninklijk nederlands meteorologi e insiit 

de bit 

13 maart 1991 

dOorkJLS:4t#rlr:Cr 

206850 1,..a q.. i. , 

—  tri.�vSn 

fa-r.13-03-1991 

oat kcamcrk 
ItD669 

uw kcar.urk 
4066 U/91 
beh.d. 
10.2.e 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

TELEFAXBERICHT 485 452983 
Ministerie van Binnenlandse Zaken 
Inspectie voor het Brandweerwezen District III 
Gelderland, Overijssel en Flevoland 
Van I.awick van Pabststraat 12 
6814 HH ARNHEM 

Naar M eiding van uw bovengenoemd verzoek deel ik u het volgende mede over het weer 
op 14 februari 1991 omstreeks 11.40 uur te Culemborg: 

* De relatieve vccl;tigheid -was ca. 98%. 
* De temperatuur was -3 °C. 
x De luchtdruk bedroeg 1432 hPa. 
* De memel was voor ca. 6/8 gedeelte bedelcc met bewolking. 
De bewolking bevond zich op ca. 2500 meter hoogte. 
De whidsnelheid was ca. 1 m/s. 
De windrichting was zuid. 

De gegevens zijn afge  rn leid uit waa eml:!igen en metingen op omliggende i:hr;il-s;�tiors, 

De kosten voor deze spoedopdracht bedragen ƒ 134, = (ex cl. 18,5 % BTW); een nota wordt 
nagezonden. 

Dit bericht zal tevens per post worden nagezonden. 

Bi?l.: --

N 'Ij :':ti'. R  1 
IMri��r; 

r, l 

CWt+ :+d+ .e1 sc ~m uuK:b CS  . 
�̂ef ce ousvr w SJ 4á SJ. 9�, 7� m 9 i-  

.— 1, HoogachtCnd, 
Hwfd Advie An  r�1r3t�r,� 

102.e 

rmi _ 

E�N M� 
pPstbu� �pt 

wilhekninalaan 10 
tel. (090) 20 69 11 
telpa 47096 
tele g* (030) 21 04 07 
r-ne1..:.� ddCt 
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Notitie 

Aan 

hoofdinspecteur 
Brandweerzorg en 
Rampenbestrijding 

van 

dBRe 

onderwerp 

informatie tbv. 
inspectieonderzoek 
Incident Culemborg 

Mt►depttraa 

hBIJZ 2 
Afschrttt eAn 

10.2.e , H1407 

in uw notitie van 3 novemtaer betreffende onderzoek n.a.v. het Incident 
vuurwerkfabriek Culemborg legt u mij de vraag voor wat de rot, taak of taken en 
de verantwoordelijkheid van het ministerie van BZK zijn geweest en nog zijn ten 
aanzien van de opslag en de aan- en afvoer van vuurwerk. Onderstaande tekst 

geeft hier een antwoord op. 

►/erannvoordelijkheld 
BZK heeft geen formele verantwoordelijkheid waar het gaat om de (veiligheid van) 
opslag en transport van vuurwerk. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij 
VROM (i.k.v. Wet milieubeheer) en Verkeer en Waterstaat (i.k.v. Wet vervoer 
gevaarlijke stoffen). Op grond van de genoemde regelgeving worden door het 
bevoegde gezag (resp. gemeenten en Rijksverkeersinspectie) vergunningen 
afgegeven. Het bureau Adviseur Milieuvergunningen var} het ministerie van 
Defensie is een wettelijke adviseur voor de gemeenten bij de afgifte van 
milieuvergunningen voor de opslag van vuurwerk. 
De minister van BZK is wel verantwoordelijk voor een adequaat niveau van 
veiligheid In het kader van de openbare orde en veiligheid. Hiervan afgeleid is de 
systeemverantwoordelijkheid voor brandweerzorg en rampenbestrijding. Dit heeft 

onder meer consequenties wat betreft proactie, preventie en preparatie. 
De verantwoordelijkheden van de minister zijn niet gewijzigd sinds 1991. 

Rol en taak 
Vanuit die verantwoordelijkheid is het ministerie betrokken bij wetgevingstrajecten 
op het gebied van (o.a.) gevaarlijke stoffen. in dat kader past ook vuurwerk. 

Mi�e(ttoi. ran Bldntett�ndra Zelotn a� Knedníttlkrrdatlu  � � 

Yr►  / 

08tum 
27 novembet 2QOf) 

Kenmerk 
EB20OtY682M 

onderdeer 
o'uoeie BtrtatCweer en 
Rartoetrbesvijtlin9 

InUchtInsert 

Glad 
I van 2 

Aantal blagen 
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Delum 

27 november 2000 

Kenmerk 

EB200OM8244 

0 

De rol van BZK op het beleidsterrein gevaarlijke stoffen is niet zozeer het initiëren 

van nieuwe regelgeving, maar meer het bewaken dat in deze regels voldoende 
aandacht wordt besteed aan de aspecten hulpverlening en rampenbestrijding, 

Overigens was in de periode rond 1991 het beleid van BZK vooral gericht op het 
proces van de reorganisatie van de rampenbestrijding en minder op de 

inhoudelijke veiligheidsvraagstukken. Na de Introductie van de Integrale 
Veiligheidsrapportage in 1993 is er steeds meer aandacht voor deze 

vraagstukken gekomen. BZK is toen ook meer betrokken geraakt bij 
milieuregelgeving, o.a. op het gebied van externe veiligheid (implementatie 
Seveso-richtlijn). In het kader van de Seveso-richtlijn heelt de minister van BZK 

enkele bevoegdheden op het gebied van de regelgeving (o.a. PBZO-document). 

BZK neemt verder deel aan de interdepartementale Commissie Preventie van 

Rampen door gevaarlijke stoffen, waarvan ook SZW, VROM en VenW deel 
uitmaken. De CPR maakt geen regelgeving maar (praktijk)richtlijnen voor de 
opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen. 

Bled 

2 van 2 

Minittuir van 8lnnenlandse Zaken nt Konlnkrllkaralatlet 
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Notitie 

Aan 

direkteur Brandwee 

Rampenbestrijding 

Van 

Hoofdinspecteur 

Brandweerzorg en 

Rampenbestrijding 

Qndcrworp 

onderzoek navmffi 

incident vuurwsrkfabrïek 

Culemborg 

Medeparaaf Afschrift aten 

10.2.e 

LCI 

hoofd Veitigheidsbetf:id 

DBRB 

Betreft: Inspectie rapportage Post Culemborg 

In 1991 vond er bij de vuurwerkfabriek te Culemborg een ernstig 
incident plaats. Bij dit incident heeft er onderzoek plaatsgevonden, 
waarover diverse instanties hebben gerapporteerd, o.a. de 
toenmalige districtsinspectie voor het Brandweerwezen, 

In het kader van het onderzoek naar de Vuurwerkramp te 
Enschede is besloten onderzoek te doen naar het proces van 
effectueren van de conclusies en de aanbevelingen die 
voortgekomen zijn uit onderzoek naar de vuurwerkexplosie die in 
Culemborg heeft plaatsgevonden. 

Ten einde te voorkomen, dat de inspecties van de vier betrokken 
departementen, te weten Inspectie Milieuhygiëne van VROM, de 
Arbeidsinspectie van SZW, de Rijksverkeersinspectie van V en W 
en mijn inspectie van BZK, ieder een afzonderlijk punt in hun 
onderzoeksrapport behandelen en diverse zaken dubbel worden 
gedaan, is in het Interdepartementale Beleidsteam Inspecties 
afgesproken, dat de 4 inspecties één rapportage omtrent de acties 
na Culemborg zullen opstellen. 

De inspecties zijn momenteel bezig met de inventarisatie van de 
gegevens. Ten behoeve hiervan is het ook noodzakelijk van elk 
ministerie te weten wat in de periode van de explosie tot heden de 

I.- 

Datum 
3 novemCer 2000 

Kon ~ 
IBii2p1>045431 

fyrtderdeof 
DGOOYicf3R 

Inlichttngen 

10.2.e 

Glad 
} van 2 

Aantai bfjlagen 

ht;rtitierie von 87nnanftrrdss7sten en Kor!fnfuiiksrelaties  
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rol, de taak of taken en de verantwoordelijkheid is geweest en nog 
is, ten aanzien van de opslag en de af- en aanvoer van vuurwerk, 
Ik verzoek dit u in korte bewoordingen aan te geven, maximaal één 
A4 en mijn inspecteur 102e  deze op korte termijn te doen 
toekomen. 

r  

i 

Datum 
3 no"Mbw 2000 

Kortr ork 
IBR20O W5a31 

Blad 
2 van 2 

MG;curr̀a wr  8ineenluadsf Zaken m KonlelvFjlcactal#d 



Document 14 

Reconstructie cluster 16? 
Post Culemborg 

VER'f̀ROU WELIJK 
2? oktober 2{lfl0 COhCEP'i' 1.0 

Versie geschiedenis 
Bij elke gebeurtenis is het versienummer vermeld; 
1,0  Ferste sainenstelling decireconstructie. 

Inleiding 

Deze dcelreconstntetie is een gezamenlijk product van de Inspectie Milieuhygiëne, de Rijksverkeersinspectie, de Arbeidsinspectie en de Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding 

Deze deelreconstructie is gebaseerd op: 

Documenten uit het archief van de Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen. 
Documenten uit liet-archief van tic beleidsafdelinb van het Min van SZW, in, 1991 Chemische Veiligheid inmiddels ARBO Infrastructuur. 
Dossier van het Openbaar Ministerie te Utrecht betreffende het ongeval te Culemborg. 
Interviews van betrokkenen ??? 

Documenten van de Inspectie voor het Brandweerwezen, alsmede van de Directie Brandweer van het,ministerie ~'Binnenlandse Laren 
Documenten van de afdeling SAS van het ministerie van Volkshuisvesting. Ruimtelijke ordening en Milieu. 

Status 
Deze reconstructie is nog niet geverifieerd door de personen die de informatie hebben aangeleverd. 
Tijdens de analyse- en rapportagefase van het onderzoek kan deze reconstructie worden-aangevuld en 1 of gewijzigd. 

Selecticeriteriu 

Gebeurtenissen die in de reconstructie zijn opgenomen passen binnen cie onderzoeksopdracht en voldoen minimaal aan een van de onderstaande criteria. In cie kolom "selectie criteria" zijn 
anngegeven.aan welk van de criteria een gebeurtenis voldoet. 

A COMMUNICATIE 
Al  russen organisaties 
A2  binnen een organisatie 
A3  extern 

R BEELD- EN BESLuITVOIZMI,NG DOOR ACTOREN 
B 1  beeldvorming l analyse 
132  informatievoorziening over de besluitvorming aan derden 
B3  besluit omtrent inzet personeel en middelen 
B4  besluit omtrent, toepassing van plannen en procedures (bepaling tactiek van handelen) 

I 



C VERANDERING VAN OMSTANDIGIiEDEN 
Ci  geplande verandering voortvloeiend uit besluit van derden 
C2  geplande verandering voortvloeien uit plannen en procedures 
C3  niet geplande verandering 

2 



�er- 
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: Df tunt PláaLs 

Huttttc- 
 flat; 

©rglini- 
strEi'x  =grit. 
"íeCnheld) _ 

Scl, Omschrijving hebeurter is/Toelichting  _ ftet-rokkenheid 
4t&W 

Ikttrokkenheid 
VROM; 

Betrokkenheid 
SZ11'  

Betrtrkkentte'd . 011 . 

1.0 05-06-81 Den [laag Min. SZW C2 lnstellingsbeschikking CPR lid 1 e.2e; piv 
1s.2 

1.0 10-11-86 Den.Haag Min. Ven 
w 

C2 benoemingsbesluit lid 10-2 , piv 
1112-

1,0 29-10-90 Den 1-lejag Nlin. SZW C2 idem. herziening niet taken en org. CPR lid 1 §- , plv 
1@2-

1.0 01-01-91 Den Haag CPR C2 Werkgroep "Vuurwerk" wordt genoemd neen 
betrokkenheid 
Venw 

1.0 14-02-91 Cineai- 
horg 

MS 
Vuurwerk 

C3 Explosie van de vuures-erkfabriek "MS Vuurwerk" te Culemborg, 
gelegen aan de Diefdïjk, 

1.0 1€3-02-91 Den 1laag Min SZW, 
DGA 

A2 De DG van de Arbeid informeert de minister met behulp van een 
notitie van de beleidsafdeling Chemische Veiligheid over de 
gang van zaken naar :aanleiding van de explosie te Culemborg. 
Inhoudelijk: Hinderwetvergunning van 1986 1000 kg zwart kruit. 
dus geen AVR en geen EVR plicht, Coordinatie onderzoek door 
Ovj 

Technisch tezum : Technische recherche, het gerechtelijk 
Laboratorium, TNO en medewerker CV van DGA. 
Tactisch team:: Politie, en Arbeidsinspectie. 

DG van de 
Arbeid 

Brief 
UGA,fDGt9 
1102805 
Notitie van 
afd. CV, 
van 15-112-
91 

1.0 22-02-91 Arhem Min Biza, 
Inspectie 
BW, DITI 

A2 De heer 10.2.e  van de inspectie voor liet. ilrandweerwezen Intern BIZA 
W 
Dietrictsinspec- 
tour Rei.Wink 

Notitie 
Inspec-tie 
warti Brand-
weerwe-
zen. DIJT, 
van 22-02-
91 

District U[ schrijft aan de heer 10.2.e  eest vertrouwelijke 
notitie over de Vuurwerkfabrick Culenaborg Tussenrapportage. 
In zijn notitie geelt hij aan dat er zich op let-02-91 bij het 

betreffende bedrijf een massadetonatie heeft voorgedaan met een 
equivalent van ongeveer l OOOkg TINT. 
In het rapport wordt de volgende veronderstelling verder 
uitgewerkt: 
'Uit infortnatie van deskundigen van TNO. Arbeidsinspectie enz. 
blijkt het mogelijk te zijn dat een kleine hoeveelheid 
detoneerbaar materiaal (1 tot S kg) uit de klasse 1. 1, zoals zwart 
buskruid, een massa detonatie kan verooryaken van opgeslagen 
1.3 materiaal (grootvuurwerk)'. Daaraan wordt in liet rapport cie 
volgende voorlopige conclusie gekoppeld: 
'Als bovenstaande veronderstelling waar is dan iatl de benadering 
van de hinderwetregeling. laatstelijk gewijzigd in 1993, nader 
-moeten wartien bezien. Een beleidslijn nrialoog aan die van de 
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LPG-integraalstudie t.w. voorwaarden ter voorkoming zijn dan 
niet alleen voldoende. Aandacht voor de afstand van de 
bebouwing tot liet object zal tevens in ogenschouw moeten 
woelen genomen'. Verder wordt ten aanzien van dit onderwerp 
in het rapport het volgende advies gegeven. 'Diepteonderzoek 
door Ti<O naar de effecten van combinaties van 1.1 en 1.3 klasse 
materiaal lijkt gewenst. 

Tenslotte wordt in het rapport de volgende opmerking gemaakt; 
'Tijdens-, het onderzoek is iuin het licht gekomen dat er in 
Nederland meerdere vuurwerkbedrijfjes zijn die op vergelijkbare 
wijze explosief materiaal verwerken tot zgn groot sjervuurwerk. 
Ook in deze bedrijven kan voor zover de informatie nu strekt 
zowel 1.1 als 1.3 materiaal worden aangetroffen  Net 
verdient naar mijn mening derhalve aanbeveling op neer korte 
tennijn een inventarisatie te maken van deze bedrijven in 
Nederland en daarbij het prciductieproeey n;uler te beschouwen'. 

1.0 19-03-91 Arnhem Min Biza, 
Inspectie 
BW, DIR 

A2 Rapport van cie vuurwerkexplosie; te Culemborgz is opgesteld 
door de districtsinspectie voeg het Brandweerwezen en wordt 
=geboden aan de Hoofdinspecteur BiZa 

Intern BIZA 
Districisinspec- 
teur en piv 
Districtsinspec- 
teur 

Brief Min 
Biza Insp. 
BW 0068 
U/91 van 
19-03-91 

1.0 '1)-03-91 Arnhem Min Biza, 
Inspectie 
BW, Dtll 

A2 De districtins ecteur voor het Brandweerwezen te Arnhem, de 
heer 102.e  , biedt niet een begeleidende brief het rapport 
aan aan cie Hoofdinspecteur voor het Brandweerwezen te Den 
l laag,. Het betreft het rapport dat is opgemaakt naas aanleiding 
van het door hem ingesteld onderzoek rotar de oorzaak en het 
gevolg van de explosie in de fabriek M.S. Vuurwerk b.v. te 
Culemhorg. In het rapport zijn ondier andere de volgende 
conclusies opgenomen. 

In een straal vort 150 meter rondom de vuurwerkfabriek is 
ten gevolge van de explosie zeer zware bouwkundige schade 
ontstaan. Waarschijnlijk stoor reflectie van de drukgolf tegen 
liet laag hangende wolkendek is het verklaarbaar dat relatief 
zvrite schatles op 3000 tot 5000 meter vanaf het 
explosiepunt zijn waargenomen en relatief lichte schades op 
ca 50 km afstand van de vuurwerkfabriek. 
Voor zover is na te gaan voldeed de vuurwerkfabriek aan 
alle voorgeschreven technische en bouwkundige 
v erg u nn in gv oorw aar d.e n . 

Intern BIZA 
Distrietsinspec-
teur en plv. 
Districisir p -
teur 
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Gelet op het niveau van preventie en uitgaande van het 
verloop van de explosie lijkt (Ie conclusie gewettigd dat geen 
enkele bouwkundige voorziening, noch een aarden wal in 
staart is de gevolgen van een explosie als deze tot het 
bedrijfsterrein te beperken. Met name de reflectie van een 
drukgolf tegen een laaghangend wolkendek geeft 
onvoorspelbare schadebeelden. 

Het rapport bevist de volgende aanbevelingen; 

De effecten van de explosie van de vuurwerkfabriek hebben 
grote indruk nagelaten bij een ieder die er op enigerlei wijze 
mee te maken heeft gehad. De opwinding; onder 
omwonenden, die in het verleden ernsti? verzet hebben 
geboden tegen de fabriek. is groot. Voor de deskundigen 
'blijft de explosie en de enonne effecten moeilijk te 
verklaren. Feit blijft dal de explosie zeer ingrijpende 
gevolgen heeft gehad en nog geeft. Afgevraagd kan worden 
of vuurwerkbedrijven, die een zo groot effect kunnen hebben 
op de gemeenschap, nog wel te handhaven zijn op relatief 
korte afstand van deze gemeenschap. Hei verdient dan ook 
aanbeveling het beleid ter zake van de verwerking en opslag 
van vuurwerk te herzien, ren beleid analoog aan dat van de 
tot vloeistof verdichte gassen lijkt noodzakelijk (LPG-
integraalstudie). 
Het verdient aanbeveling om in samenwerking met het 
Directoraat Generaal van de Arbeid de vuurwerkfabrieken in 
Nederland aan een beschouwing te onderwerpen, Met nadruk 
zal moeten worden gekeken naar de manier van opslag van 
vuurwerk en zwart buskruit en naar de feitelijke chemische 
samenstelling. 

l.0 27-03-91 DenI-laa� CPR ? verg.! CPR (géen verslag) 
1.0 april 91 ? TNO A3 rapport Culern "-g TNO in opdracht van 

officier justitie. 
intern 

1.0 ?-rapport 
van ápril 
91 

Utrecht? 
Delft? 

OM ? 
TNO ? 

A3 

B 1 

In opdracht, van het Openbaar Ministerie van Utrecht stelt het 
Prins Maurits Laboratorium van TNO een onderzoek in naar de 
toedracht en gevolgen van de explosie die op 14-02-91 s̀ 
ochtends plaatsvond bij de vuurwerkfabriek W.S. Vuurwerk' in 
cie gemeente Culemborg. TNO komt tot de conclusie dat de zeer 
krachtige explosie alleen veroorzaakt kan zijn door een grote 
hoeveelheid explosief materiaal dat gereageerd heeft als 
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behorende tot de gevarenklasse 1.1. Verder concludecat'lfìO dat 
inden een kleine hoeveelheid explosieve stof reagerend volgens 
gevarenklasse 1.1, samen opgeslagen met een grote hoeveelheid 
artikelen en materiaal van andere gevarenklasse, tot ontploffing 
komt, met grote zekerheid kan worden gesteld dat de kracht van 
de explosie wordt bepaald door de totaal aanwezige stof. Het 
rapport meldt verder (lat het niet uitgesloten is (lat aangevoerd 
vuurwerk fout geclassifiseerd kan zijn geweest en dat bewerkte, 
geassembleerde altnol los opgeslagen artikelart een andere 
classificatie hebben dan de oorspronkelijke. Dat dit inderdaad het 
geval moet zijn geweest blijkt uit liet feit dat er vuurwerksoorten 
aanwezig waren die tijdens genonien classificatieproeven als 1.1 

A3 bleken, te reageren. Dit terwijl de oorspronkelijke indeling klasse 
1.3 was. 
TNO beveelt op basis van de onderzoeksresultaten scan dat een 
evaluatie van de bestaande veiligheidsafstanden en de 
bijbehorende criteria aan de hand vaat een vergelijking met de 
opgetreden schade in de woonomgeving zeer zinvol lijkt. Verder 
'beveelt TNO aan dat een verdere doorvoering van 
classificatietesten voor groot vuurwerk op zijn plaats is. Daarbij 
zou voor iedere toestand van het vuurvverk een classificatie 
moeten worden bepaald. 
Tenslotte stelt het rapport dat het zonder meer omzetten van de 
transportclassificatie ineen classificatie voor andere doeleinden 
ten sterkste moet worden afgeradewindien er modificaties aan het 
vuurwerk hebben plaatsgevonden. 

In bijlage 8 van het rapport wordt een onderroek beschreven naar 
de inventarisatie van het geëxplodeerde Groot-vuurwerk  in 
combinatie met het verloop van de explosie. TNO doet naar 
aanleiding van dat onderzock de volgende aanbevelingen: 
Algemeen kan gesteld worden dat een nader onderzoek naar 
de opslag van kroot vuurwerk in relatie met de classificatie 
van 1.3G nuttig is om de kans dat dit soort.̀ calamiteiten 
optreden. te verkleinen. 
Nagegaan moet worden hoe de classificatie tot stand is 
gekomen en door wie is de classificatie uitgevoerd. Mogelijk 
vallen bepaalde groot  vuurwerkartikelen in een andere 
gevarenklasse dan 1.3G, bijvoorbeeld 1.1 G of 1.2G. F_en 
beperkt onderzoek naar de gevaren van groot vuurwerk wordt 
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op dit moment (foor hetPML-TNO uitgevoerd van het 
Ministerie van Defensie. afdeling Hinderwetzaken. 
Een gedegen periodieke controle naar de opslagmethoden en 
soorten groot vuurwerkartikelen door een deskundige 
instantie is gewenst. Nierbij (roet speciaal gelet worden op de 
inhoud van het groot vuurwerk en de handelingen die ermee 
wouten verricht. Een inventarisatie is eerder uitgevoerd in 
1988 door bureau flinderwetzaken en NiVIL,-1 iNO. 
Een onderzoek uitvoeren of het ge72nienlijk opstaan van 
verschillende soos ten Groot vuurwerkartikelen extra gevaar 
riet aich meebrengt. Mopcli jk moet eenscheiding 
aangebracht worden tussen groot vuurwerk niet knaleffect en 
met lichteffect. 

1.0 12-04-91 Den haag Min. Biza, 
Dir BW 

Bi Evaluatie rapport Directie Brandweer intern BILA 

1.0 12-"91 Den I la.lig 

R 

Min. Bii t, 
Dir BW 

Bi De hee 10.2e  t schri jft een notitie via zijn chef van 
(te afdeling Pct R, , aan de Directeur Brandweer over het 
onderzoek naar de vuurwerkexplosie te Culemhorg. De notitie 
gaat over het rapport Èxplosie M.5. Vuun%Trk b.v. te 
Culemhorg' en licht een aantal zaken uil het betreffende rapport. 
Onder punt 2 wordt in de notitie aangegeven dat n,-Ltr de rnening 
van <Ie opsteller van de notitie nog onvoldoende is aangetoond 
dat het pakket aan preventieve maatregelen tekortschiet en dat 
aanpassing hiervan noodzakelijk is. ren landelijk schouwen van 
dit soort Inrichtingen wordt dan mk nog veel te vroeg geacht—De 
explosie kan technisch nog niet verklaard als conform de 
vergunningvoorwaarden wordt gewerkt. Zolang de kennis 
ontbreekt k(((oten Je preventieve voorschriften niet zinvol 
worden gezvalueerd. Het eerst afwachten vaat de 
onderzoeksresultaten wordt verstandig geacht. 
In cie notitie warden suggesties gedaan voor verdere acties; 
Als de resultaten van het onderzoek zijn geëvalucerd, likt een 
reactie vanuit de CPR voor de hand. Enerzijds kart een 
aanscherpen van mocL-lvoorschriften aan de orde zijn en 
anderzijds kan eensoort sancringsprogramnna voor bestaande 
bedrijven noodzakelijk zijn 
Na overleg (net DI-111, in verband met de status 
'vertrrruwelijk' die liet rapport heeft gekregen, is te 
overregen dit rapport h.v. aan de INI1F-commissie voor 
Repressie te sturen ter lering uit de operationele ervaringen. 

10.2.e 
Directeur 
Brandweer 

Notitie 
DGOov, B 
WIPPR. 
ER91111762 
van 12-0a-
91 
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10 April tot 
juni 1991 

Den klaag Min Biza 
Dir BW 

Bi interne besluitvormin over( nemen actícs Zoals voorsesteld in Intern Biza 
de notitie van 10.2.e 

1.0 

- 

t 

12-O6-91 Den Haag ,Min Biza 
Dir BW 

Al 1)e heer 14.   e  , chef van de afdeling PPR van de Directie 
Brandweer, schrijfteen notitie aan de voorzitter van de CPR- 

commissie met als onderwerk ' klerziening CPR'. In de notitie 
schrijft hij dat, alhoewel de oorzaak van het ongeval in de 

vuurwerkfabriek te Culemborg op dat moment nog niet te 
achterhalen viel en dat er nog onduidelijkheden waren over de 

ju iste toedracht van het ongeval, hij de voorzitter van de CPR-
commissie in overweging geeft om de richtlijn <>ver de opslag 
van vuurwerk te Laten herzien.' In zijn notities stelt hij dat er zijn 
inziens met de risico's van de wijze van bedrijfsvoering in deze 
branche rekening gehouden moet worden door stringente eitien 

ten behoeve van cie veiligheid intern en voor de omgeving te 
stellen (o.m. situering e.d.). 1let lijkt hens d7,trom zinvol om in de 
herziening in ieder geval (Ie volgende punten mee te nemen: 

- De situering van het bedrijf en zijn omgeving 
- Bij liet onderwerp uitgaan van een explosie beveiligde 

constructie. Te denken aan lichte dakconstructies of ventilatie 
naar boven. 

10.2e  � ,� Notitie afd, 
PPR van 

12-Ofi-91 
I-lerzieniny 
CPR 4 

1.0 13-Ob-91 Den 1Lmg Min Biza 
Dir BW 

A'1 De notitie van 12 juni ;991 wordt met een brief va 
- , aangeboden aan het Secretariaat CPR, t a.v. de heer K 
Posthurna, niet het verzoek de onderwerpen voor de 

eerstkomende bijeenkomst van de CPR te agenderen. 

10.2e Brief 
D(;OOVB 
'kViPPR van 
13.06.91 

1,0 0&08-91 Arnben) Min Biza, 
Inspectie 
BW, DIII 

A2 

1 

Dkl  zendt een 
notitie aan de t loofdin<_pecteur Brandweerzorg inzake het 

onderwerp VuunverkfibriekCulemborg. Hij verwijst in zijn 
notitie naar de rapporten van het Gerechtelijk Laboratorium en 
de Arbeidsinspectie 4 Districot en het verslag vn het Prins 
Maurits Laboratorium TNO (PML) die zijn opgesteld naar 
aanleiding van de explosie van de vuunverkfabriek te 
Culemborg,. Hij geeft aan dat, gelet op het feit dat het OM geen 

vervolging heeft ingesteld. dat het vertrouwelijke karakter van Je 
rapportages kan vervallen. In zijn notitie schetst hij het vollende 
beeld naar aanleiding van de drie onderzoeksrapporten; 
De onderzoeken hebben geen zodar ige strijdigheid met de 
hinderwo-voorwaarden aangetoond dat hieruit de aanleiding 
voor een explosie met een dergelijk effcxt te verklaren is. 
De opslagbunkers voor het vuurwerk waren zo uitgevoerd dat 
een calamiteit behorende bij de gevtuLnklasse 1.3 niet kon 
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overslaan naar naburige opslagbunkers. De aan te houden 
veiligheidsafstand waren gebaseerd op de inhoud van een 
bunker met een opslag uit gevarenklasse 1.3. Uitgaande van 
het toegestane brutol;ewicht aan opgeslagen vuurwerk 
bedraagt dan de veiligheidsafstand 64 m (waarop 
gebaseerd????) 
Het geheel aan opslag heeft gereageerd als een opslag van 
materiaal uit de gevarenklasse 1.1. De veiligheidstfstand 
bedraagt dan 400m (wanrop gebaseerd????) 
Op grond van cie wijze van werken binnen cie branche van 
vuurwerkbedrijven moet niet uitgesloten worden geachte dat 
vuurwerk dat oorspronkelijk behoorde tot de gevarenklasse 
1.3, door handelingen binnen cie vuurwerkbedrijven, gaat 
behoren tot cie gevarenklasse 1.1. 
Het PML en de Arbeidsinspectie komen ieder tot dezelfde 
slotsom als reeds in 'bns rapport' (— rapport Inspectie voor 
het Hrandweenvezen) is vermeld n.l. dat een nadere evaluatie 
van de bestaande veilinheidsafsttnden en bijbehorende 
criteria noodzakelijk is. 

Verder vermeldt de notitie het volgende. 
Niet gebleken is flat in afwijking van de voorwaarden van de 
verleende Hindenvetvergunning is gewerkt. Technisch is cte 
oorzaak van de explosie niet te verklaren. Omdat cte technische 
oorzaak niet is te achterhalen valt ook geen regime van 
regelgeving te ontwerpen waardoor een verwaarloosbaar 
restrisico ontstaat. Dit betekent dat een gemeente bij het verlenen 
van een hinderwetvergunning voor een dergelijk 
vuurwerkbedrijf, uitgaande van de thans van toepassing zijnde 
regelgeving. voor het dilemma komt te staan om een vorm van 
bedrijfsuitoefening toe te staan die (ernstige) gevolgen voor de 
omgeving kan hebben. 
Tevens kan de, gemeente voor de vraag* komeww staan of 
opnieuw een hinelérwetvr-rgunning moet worden verleend aan het 
vuurwerkbedrijf indien het bedrijf de toenmalige aanvraag 
zonder wijzigingen opnieuw indient. 
Gelet op de aanzienlijke inbreuk op cie veiligheidsbeleving van 
de bevolking cl ie door de explosie is veroorzaakt is het de vraag 
of het zwaartepunt van regelgeving nog langer gericht moet zijn 
op beïnvloedingen van de kansfactorofdat rneer nadruk moet 
warden gegeven aan de effectfactor. 
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- 
Op grond van bovenstaande kom 'ik tot de conclusie dat 
regelgeving inzake vuurwerkbedrijven die gel)mmrd is op 
transportclassificatie, gelet op tic handelingen die met vuurwerk 
wonden uitgevoerd, effecten heeft die maatschappelijk zwaar 
onder druk staan, 
Ik adviseer u dan ook de aanbevelingen die in het rapport staan in 
uitvoering, te nemen. 

. 1.0 20-08-91 Den Haag Min Biza, 
Dir BW 

A2 De hoofdinspecteur van het brandweerwezen, voor deze de chef 
van de afdeling P&R, zendt een brief aan de -lv. 
Districtsinspecteur District 111, de heer 10.2.e  , te Arnhem. 
f  (te brief wordt Medegedeeld dat 'trede op basis van uw eerste 
rapportage' is aan de voorvitter van de CPR-commissie een 
verzoek gericht om de CPR-richtlijn nt.b.t, (Ie opslag van 
vuurwerk aan te passen. Een van de zaken, zoals ook blijkt uit uw 
notitie van 8 augustus jL die in ieder geval zou moeten worden 
meegenomen is de relatie tussen de opslag en haar omgeving'. 

1 
i 

i 

1,0 12-09.91 Den Haag CPR A2 verg. 2 CPR; 
Nieuw onderwerp voor de CPR: Richtlijnen voor 
vuurwerkinrichtingen t.a,v, situering en omgeving en 
explosieveilige constructie gehouwen door BiZ.a (vergaderstuk 
CPR 91-16); Ter oriëntutic op liet onderwerp zal dhr. W 
(VROM vertefenwoordiger) bij de afd. Flinderwet de í esluitcn 
vuurwerk/springstoffen en een nota m.b.t, de procedureregeling 
opvragen. Het onderwerp kan dan in een volgende vergadering 
nogmaals ter sprake komen, 
actiepunt 10; 12-09-91 

10.2. als wnd. 10.2. � K. Posthuma 10.2e Brief 
DGKCV/9 
113895 
verslag 91- 1 
26 van 13- i 
09_91 

wec ens vertrek 

0  bij 
vergadering; 
aankondiging 
#  voor 
venw 

geels 
betrokkenheid 
Venw 

1,0 08-11-91 Arnhem 
of Den 
Haag 

notitie lnspcctie voor liet Brandweerwezen in vervolg op notitie 
19 maart 1991 met evaluatie rapportages ex justitie, vraagteken 
bij transttottclassifiemie als basis voor regelgeving 

interne notitie 
'BIZA 

vnnrwerkbedrijven 
1.0 

6 

.-28-11-91 

_ 

btieuwe- 
gein 

Al 4' 
district 

Al 
131 

Zowel door PM,L TNO (rappori PM L 1991 - C35) als door de 
Arbeidsinspectie wordt ervan uitgegaan dat hier (explosie te 
Culemhorg) sprake was van een oppervlakte-explosie van 
minimaal IOOO kg TNT (gemiddelde waarde 200 kg -rvTj. 
De gevolgen van een dergelijke detonatie zijn zodanig 
destructief, flat ernaar gestreefd moet worden de risico's van een 
dergelijke calamiteit maximaal te beheersen. In dat kader wordt 
gewezen op bevindingen naar aanleiding van de explosie 
Culembor; . Een 4 ti 5 tal bedrijven had in Nederland op dat 

DII district 1 
Al. 
Dhr 10.2.e 

Directeur 
Veiligheid van 
het DGA-

tarief 
975(V91l dK 
1 van  2g-  t 

11-91 
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moment genot vuunverk in opslag en 1 of bewerking. Uit 
gesprekken binnen de Al bleek dat cte betreffende 
bedrijfssituaties, ui het licht van de explosie Culemborg, niet 
zander risico wae. 
Het lukt de Al zinvol om intern DGA te komen tot afsten►nting 
van richtlijnen en voorschriften» t.b.t. dergelijke industriële 
activiteiten. (" dient aandacht besteed te worden aan het 
opbouwen en afbranden van groot vuurwerk elders. In het 
verlengd: hiervan kan overleg gevoerd worden met tic 
braneáeverenibin; van vuur+verkbedrijven overdeze 
vei I iiplie misaspecten. 

),0 19-12-91 Dan Haag CPR i34 verg. 3 CPR, actiepunt 10 "blijft sttran" 
verg. data 1992: 2-4, 3-10, 10-12 (verg. 2 apr evenals 10 dec, is 
niet doorgegaan) 

1.0 19-12-91 Den Rasa CPR B 1 Bijeenkomst CPR (herziening van richtlijn CPR-7 komt niet aan 
de orde. Actiepunt blijft slaan). 

1.0 20-1.2-91 Den Haàg DGA CV Al 
B2 

Afd. CV van het VGA, dir. V stuurt antwoord aan het DH van 
het 4̀ district. De afd. CV werkt aaneen publicatieblad over. het 
veilig ogaan niet explosieve storfen, waaronder de 
productielsarnenstellen en opsla; van pyrotechnische 
voorwerpen. Aan de orde zullen komen de risico's, de 
beoordeling van de risico's en maatregelen om riskante situaties 
te verbeteren. 
Diverse delen voor eigen gebruik reeds verzonden naar de heer 

' - 
Beleidsmetic- 
werker CV 
dhr. 10.2e 

directeur 
Veiligheid van 
het DGA 

Brief 
DGA1CW9 
118723 

10.2.e  van Al 4̀ district. 
Nier bekend is +var er mei die delen is gedaan! 

1.0 06-01-92 Den Haag CPR A2 Verslag van de CPR vergadering nr 1x191-3 dd 19-12-1991- 
Actiepun' uit de vorige vergadering (punt nr 1 fl) Verzenden 
besluiten vuunverklspringstoffen + procedureregeling blijft staan. 
Actie ligt bi 10.2e  van VROM. 

10.2. Ven w Posthuur:► 
(leer.) 

� 

CM 92-02 
dd ilfi-01-
1992 10.2.e 

1rtZONí, zowel iu.[.e  ais  10.  waren niet acutwezig, overige (verslag) 
leden ►rel. 

1.0 . 04.09-93 Den Haag CPR A2 Bije‹nikornst 4 CPR, nieuw beitoemingabesluit    
actiepont 10: rappel aan VROM  y 

W  p1v 
°mctrture 

1.(1 24-09-92 Den I- ag CPR A2 

C2 

Verslag van de CPR vergadering nr 1992-1 dd 03 sctatember 
1992. 
Piet actiepunt toezenden besluiten vuururerklspringstoffen van 
dlrr,  t-11j0 staten. 
Posthurna zal richtin g rappelleren. 
Hoc; is licï met raij)pelle:en geregeld binnen de CPR'l 

� i 1 r .2. t'osthunta 
(secr) 

1 t .2e t;Pft 92-12 
van 24-0'9-
92 10.2.e  (vz) 
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1.0  1$-03-93 Á Den hang CPR A2 geagendeerde verg. vervalt 
1.0 09-06-93 Den Nang CPR A2 

C2 
Bijeenkomst 5 CPR; actiepunt 30 rappel is overgekomen 
Toegezegde stukken zijn er niet. VROM wordt door een andere 
ambtenaar vertegenwoordigd. Toegezegd wordt dit 'de besluiten 
vuurwerklspringstoffen en de procedureregeling worden 
toegezonden. 

]  niet 
nanwezib 

1.0 24-06-93 Den Haal; CPR A2 Versla van dc CPR vergadering nr. 1993-1 dd 09-06-1993. 
Dhr.  zal alsnog de besluiten vuurwerkspringstoffen + 
procedureregeltn - o .zenden. laic wordt een ,nieuw actiepunt op 
naart vast 10.2.e 

10.2.e 10.2.e  (4z ) 

Posthuma 
(seer} 

10. .e CPR 93-t?R 
van 24-fM-
1993 

1.0 1.13.10-93 Den Haag CPR 

~ 

A2 Bijccnkontst 6 CPR actiepunt t0 nu, nr 1 op tie 1ijst(stukken zijn 
niet door VROM aangeleverd. Het actiepunt wordt 
doorgeschoven naar de volgende vergadering). 

10, 

1.0 26-10-93 Den Haag CPR A2 Verstag van de CPR vergadering nr 1993-2 dd 13-10-1993. 
Met act-epunt "Opzenden gegevens over springstoffen en 
vuurwerk (besluiten en procedureregeling)" blijft gehandhaafd. 
Indien beschikbaar, is SZW geïnteresseerd 

fii  10.2.e  (vz) 10.2e CPR-93-19 
van 26-10-
1993 

Posthurna 
(seer.) 

1.0 22-02-94 Den Haag DGA, CV 
Van Den 
Bos 
'Milieu 
advies 

A3 De eindversie van het Publicatieblad betreffende explosieve Dhr 10.2.e 

Afd CV, dir V 
DGA 

brief 
J13011194 
van 22.02-
1994 

stoffen en arbeidsveiligheid worth aangeboden aan drs.10.2.e 
_  van de afdeling Chemische Veilieheid van DGA. De 
opsteller van het blad ie de tjee , 10.2.e 
Milieuadvies. 

1.0 =31-03-94 Oen Naast CPR A2 Bijeenkomst CPR. Herziening van de CPR 7 wordt van cie 
agenda afgevoerd. ,Actiepunt 10 vervalt. 

10.2 afwezig 0.2.e  

(vz), Posthuma 
(seer. 10.2.e 

r 
� 1,0 

"- 
;21- "94 

_ 

Den'Haaag, CPR A2 Verslag van de vergadering nr. 1994-12 van 31-Lia-1993. 
Het akt epunt betreffende het opzenden van gegevens over 
springstoffen en vuurwerk door CPR vertegenwoordiger van 
VROM vervalt. 

Verslag, 
CPR '24- 12. 
vergadering 
1994-1 dd 
31-03-1994 

1.0 Voorjaar 
<95 

Rijswijk TíINO 
PML 

1íY0 dringt aan op aanpassing van cte hopeloos verouderde Len 
daardoor levensgevaarlijke) explosievenrichtlijn. 

1.0 17-03-95 B ijeenkom-st 7 CPR; (vuurwerk is niet aan de orde)ls hier een 
verslag van? 

Grol 

1.0 22-0i-95 Rijswijk '1'NO 
PM l- 

A3 
B2 

Het PMI_ van TNO meldt aan de afdeling Arbeidsmilieu van de P;í91,'1 ENO 
10.2.e 

Brief 95 
D2í1 t05 dd dir. Arheidsomstandighetten vuil het Min „„ SZW (dhr 10.2. 

� ) een aantal conclusies uit een tweetal ondezoek die  
zijn uitgevoerd in opdracht van het ruin. van Defensie. Bureau 
Adviseur MilieuvergunninZen. De conclusies zijn in het kort: 

Derensie 
Lit la. 0  - 
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De CPR 7 richtlijn voldoet (met de huidige kennis) niet :neer 
voor het geven van optimale veiligheid bij de opslag van 
kleine hoeveelheden ontplotb;tre stoffen. 
De CPR 7 is verouderd in relatie tot de huidige wetgeving 
De criteria in CPR 7 zijn niet in overeenstemming met de 
criteria in het concept publicatieblad "explosieve stoffen en 
articiclsveiligheicr̀. 
de primaire en secundaire risicogroepen worden niet in CPR 
7 genoemd en dus waarschijnlijk ook niet toegepast. 

PML van TNO doet het voorstel om CPR 7 te actualiseren en in 
overeenstemming te brengen met de beleidslijn van SZW• 
is er door DMK t, wat gedaan riet slit signaal? 

10.2.  .van 
IJMKL 
Adviseur 
Milieuvergun-
ningen 

1.0 Tussentig 
ds 
Wanneer 
0 

Bijeenkomst g CPR: Herziening CPR 7 is aan de orde geweest 
(verslag ontbreekt) 

1.0 14-06-95 Den ,!•laag CPR A2 I?oor middel van een CPR voorblad worden de CPR leden 
geinformeerd over de herzienine van CPR-7 De bewaring van 

10.2.e C-PR c7S-

019 dd 14-
06-1995 springstoffen". Dom 10.2.e  wordutangegeven dat de 

aanleiding drieledig is: 
1. gewijzigd inzicht in externe risico's 
2. aanpassing aan huidige vervoersvoorschriften 
3. initiatieven SZW voor regeling "omgaan niet explosieven". 
Bij "aantekeningen" wordt nog vermeld dat "de oude sub-
commissie is vergri jst:I". 
Len brief v-jn PNIL TNO tiet als onderwerp actualiseren richtlijn 
CPR 7 wordt meegezonden. 

1.0 25-19-95 Den (laag CPR A2 Door middel van een CPR voorblad worden de CI'R leden 
geinforrnrerd over de herziening van CPR-7 -De bewaring van 
springstoffen" in relatie tot het concept P-blad "Explosieve 
stoffen en Arbeidsveiligheid"_ 
Het concept ,P-blad werd haarbij meegezonden. In de 
daaropvolgende CPR vergadering (06-10-95) zou het onderwerp 
worden besproken en Wordt de deelname in een nieuwe suft-cie 
overwogen. 

Posthunin 
(seer.) 

CPR-áa5-31 
dd 2.5-09- 
1995 

1.t) 06-:10-95 . enkomst 9 C M, 1x-sluit tot herziening, CPR-7 tot richtlijn 1iJe 
voor (alle) ispeaten van het hanteren van explosieren.•" 

f 

Venal afwezig; 
functiewijzi-
ging = 
(waarschijnlijk 

?x ?  

10.2.e  in 
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zijn plaats,) 
1.1) 1̀Lalfjaur- 

verstag 
Nieuwe subcie "1�xplosievc Stofs'en'' wordt gemeld met letten ex 
SYW en B17.A 

VenW-lid nog 
vagant 

1.0 10-10-95 (ten blaag CPR A2 In het verslag van vergadering 1995-4 van 06-10-1995: 
De CPR gaat akkoord stet het voorstel ons de CPR-7 "opslag van 
springstoffen" om te bouwen tot een richtlijn voor (alle) aapecteti 
van het hanteren van explosieven. 

Verslag; 
CPR 95-33 
W- to- 199i 

Drs, 10.2.e  van SZW zal de functie van voorzitter 
vervuilen. 
Aan derden (b,v. Prins Maurits Lab-'1iN0) wordt gevraagd om 
het secretariaat te voeren. 
Naast de secretaris CPR zullen de overi , ministeries leden voor 
de sub-cie aanwijzen, seer. CPR 10.2.e  zal nog enige 
deskundigen benaderen voor deelname. 
RIVM wordt bij de sub-commissie betrokken door deelname als 
lid of door toezending van de vergaderstukken. 
Onderbouwde afstandseisen (t o.v. omgevingsobjecten), zoals in 
de huidige CPR-7, kunnen wet-door tic sub-commissie worsten 
voorgesteld, maar hunnen niet middels de richtlijn worden 
,glepuhliceerd. Dat geschied zo nodig met een circulaire van 
VROM. 
Actiepunt van VRO1v1/B177A/VfiW om leden aan te wijzen voor 
sub-cie' EXPLOSTEVEN ' (Herzien CPR-7). 

1.0 21-02-96 Den !Maag CPR A2 De CPR informeert middels een "STAND VAN ZAKE—M' per 
21-02-1346 de )eden 
Onder 1.5: Nieuwe sub-commissie "explosieve stoffen" 
SZW overlegt nog met TNO over de samenstelling vaat de sub-
cornnlissie. 

Posthuma" CPR-96-04 
(1d21-02-
1996 

1.0 26-02-96 Rijswijk TNO 
PML 

A3 1 iet PML van TNO brengt een offerte uit aan  � ' - 
van Min van SZW ten aanzien van secretari,ratswerkzaamheden 
sub-cie CPR-7 en ten aanzien van het herschrijven van tie CPR-7 
richtlijn. Als basis hiervoor zal het concept P-b1at1 "Explosieve 
stoffen en Arheidsvedigheid" worsten gebruikt plus voor TNO 
PML gebruikelijke literatuur. 

10.2.e bF lef 96 
D2.0469, 
offerte Cl, 
96301 dd 
26-02-1996 

1̀R'  PM 1. 
10.2e 

en 
-iu.,d.e 

1.0 01-03-9lá Den 1istag CPR. A2 bijeenkomst 11 C M, -]eiluit VenW: neemt niet deel aan subrie 
"Opslag explosieven" 

10.2.e 

ztaatweztg; 
lid, 10.2e 
plv 

Bottelgerhs 10.2e 
(vr.) 
Posthuma (scr) 

1.0 07-0-1-96 lien slaag CPR A2 fn het verslag van vergadering .1996-1 van01-03-1996: 
Uit de lijst van actieprutten vorihc vergadering: 

CPR-9á0R + 
dd 07-03-
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Deelname in sub-cie "opslag explosieven": 
SZW:10.2.e  Tosthuma 
Bilt 1 U.2.e 

1996 

V8í1 :neemt niet deel 
VROM zaI binnen enkele weken berichten. Punt blijft staan. 
Er is een andere heer van Dijk lidgeworden van de CPR. 

1.0 10-05-96 Den Haag CPR A2 B jeenkon►st 12 CPR. In tic subcommissie "Explosieven" zal 
VROM  waarschijnlijk vertegenwoordigd warden dooreen 
medewerker van het Rijksinstituut voor de 
Milieuhygiëne(RIVM). Actiepunt blijft stam. 

18.2- 
aanwezig 

15.2- 

(vz) 
Posth =a 
(seer) 

10.2.-

1.0 20-05-96 Den Haag CPR A2 ]n het verslag van vergadering 1996-2 van 10-05.1996: CPR 9(x-16 
0(12(i-(iS-
1996 

(lhr.10.2.e van BiZ;l zstl in de sub-cie "Explosieven" uitsluitend 
als agendalid deelnemen.. 
In de sub-cie "Explosieven" zal VROM watursc:hijnlijk worden 
vertegenwoordigd door een redewerker tart het RI VM, de 
beslissing hangt af van overkg met dr. 10.2.e  van, RIVM. 
Als actiepunt blijft staan stat VROM een lid moet aanwijzen in de 
sub-cie "Opslag explosieven' 

1.0 04-09-96 Den Haag CPR A2 Uitnodiging voor CPR vergadering 17/09/1996 + toezenden 
stukken waaronder CPR-96-24 
"Sub-cie explosieven (evt opdracht aan'I'NO)" 
plus toezenden agenda voor de vergadering 96-27 ratel als 
agendapunt g Start sub-cie "Explosieven'; opdracht aan TNO? 

seer. CPR dhr. 
K. Posthuma 

1.0 04-09-96 Den Hnttg CPR A2 Door midziel van een CPR voorblad worden de CPR leden 
geïnformeerd over de herziening van CPR-7 "De bewaring van 
springstoffen". 
PML van TNO zal niet kosteloos deelnemen in sub-cie 
"Explosieven" 
TNO is vemoebt om een aanvullende vrijblijvende prijsopgave. 
t.b.v. vergadering dd t7-09-1996 
Aandachtspunten voor de CPR: 
• "Zonder inbreng PHIL TNO gen zin ons CPR 7 te herzien 
secretariaatswerkzanntlteden kunnen door de sub-cie zelf 
worden verricht 
herziene richtlijn nicer ook eisen bevatten die aan een 
bewaarplaats worden gesteld. 

Offerte van PML TNO CP 96301 is tevens bijgeveegd-

sect. CPR dhr. 
K. Posthurna 

CPR 96-W4 
cld (M-09-
1996 

1.0 17-09-96 Den Maag CPR A2 Bijeenkomst 13 CPR: De subcommissie Explosieven is compleet. 
A,fgespoken wordt of herziening van CPR 7 niet hehulp van liet 
Ministerie van De%nsie kan worden opgestart. 

10.2e 10.2e 1 f .2e 
(vx) 
Posthuma 

� ► -
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Er is geen geld in het lopende jaar (secr.) 
1.0 30-09-96 Den Haag CPR A2 In het verslag van vergadering 1996-3 van 17 september 1996: 

Sub-cie "Explosieven" 

VROM heeft over dit onderwerp Defensie benaderd. Deeferesie 
staat niet afwijzend tegenover een herziening en uitbreiding van 
CPR-7 "De bewaring van springstoffen en ontstekingsmiddelen". 
Defensie oordeelt het nuttig om op korte termijn de herziening te 
starten en daarbij cie veilige afstanden te herzien (zijn te klein) en 

de opslag in bunkers mee te nemen en opslaghoeveelheid te 
vergroten tot 250 kg. Het is niet bekend of Defensie in de kosten 
kapdelen. Voor dit raar is er geen geld. 
VROM 110.2.e  ) zal met Defensie overlegpen om eventueel 
te komen tot een start van de herziening in 1997. 
- sonderen of Defensie wivkan meefinancieren 
- formuleren van het project 
- in herzieningsproject opnemen: -Explosieven en 
Arbeidsveiligbetd"; opslag tot 250 kg; opslagvoorzieningen o.a. 
bunkers. 
Opgenomen als actiepunt 12 van het verslag. 

CPR 96 -30, 
dd 3a-09-
1996 

i.0 12-02-97 Den Haag CPR A2 brief CPR aan Dir AR130 voor standpunt t.a.v. hemiening CPR-7 
_gegeven de financiele situatie 

Posthumn 
seer.) 

1,0 11-03-97 Den Hang CPR A2 D ~ de CPR wordt de stand van zaken aangegegeven aan (te 0. e 
als vz CPR 

Brief 
AR.130IA1S1 
97.00362 

Directeur ARBO, dhr.10.2.e 

Er is een concept P blad, naaar er koenen geen nieuwe P 
bladen meer dus cie werkzaamheden zijn gestaakt. 
Binnen de CPR wordt CPR 7 teaktualisecrd.(o.a. handling 
van explosieven), 
ARDO d uit geen explieii:te nanwijzing betreffende dit 
onderwerp anders din"gi' zult veiii werken" 
aanzet tot een sub-cie vz 10.2e  , maar PMI- TNO 
doet alleen mee tegen betaling. Inbreng van'I"NO is 
essentieel. 

• Activiteiten gericht op het toi stand brengen van een richtlïjn 
rijn hierop tot stilstand gekonten. 

Overwelvende: 
I> CPR richtlijnen gehanteerd als P blaas 
h Herziening t uitbreiding CPR -7 door SZW in CPR 
ingebracht 

I' 1Iuïdige CPR 7 biedt te weinig en i:� verouderd 
C� Con pt publieatïeólucl is anvr�lietl en niet nange£  aan 
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[huidige inzichten en kennis 
I> Inbreng PML -i-NO is noocl7Aikelijk 
l- inbreng PMLTNO kost een ton ex 131 W 
1 b Gebruikers en Pr<xlucenten zullen niet zelf richtlijnen terzake 

ontwikkelen. 
,I> T.a.v. omgaan niet explosieven wordt geen beleidsregel 

ontwikkeld 
I> Er is een kapstokartikel in het ARBO besluit, dil kan worden 
ingevuld met een beleidsregel (herziene CPR 7) 

I Indien nadere voorschriften t.a.v. het omgaan met explosieven 
ontbreken kunnen ARBO diensten en de Al hun taak niet 
goed uitvoeren, o.a. indien de RI&E betrekking heeft op 
explosieven. 

Er zijn drie opties: 
1. Temporiseren 
2. Afzien van herziening en CPR 7 intrekken 
3. Zoeken naar middelen binnen SZW om inbreng van PML 
TNO te bekostigen. 

1.0 12-03-97 Den Haag CPR A2 Middels een notitie van tic secretaris van cie CPR wordt 
aangegeven dat SZW gaat stoppen niet de uitgifte van P bladen 
(streefdatum is 01-07-1997) dit verandert ook de status van de 
C['R richtlijnen. 

Posthunna 
(leer.) 

�CPR-97-
006 

1.0 13-03-97 Den I-lttag CPR A2 Bijeenkomst CPR? Of 26 maan? 
1 

1.0 17-03-97 Den Hang CPR A2 Stam] van zaken per 13/03!97 (CPR) 
onder 1.8 Richtlijn explosieven: 
De richtlijm CPR-7 is verouderd. S7..W wil in een herziening ook 
meenemen het aspect "omgaan reet explosieven". Een het ziening 
zonder cie input van TNIO heeft geen zin. TNO werkt alleen stee 
tegen vergoeding. Aten de directeur ARBO van SZW is gevraagd 
of'] cie benodigde middelen, Het alternatief is het intrekken van 
de CPR-7 resp. Het op termijn intrekken van CPR-7 (CPR-97-
10) W ur Is dit document? 

� Posthurna 
(seer.) 

CPR-97-
007 dd 17-
03-1997 

10 ' tussentijds geen verslag van; vergadering (26 ntrt,1997) 
1,0 18-09-97 Oen }laag CPR A2 Bijeenkomst 147 CPIZ- : uctiepunuherzierting CPR-7 nagaan voor 

opstarten 
10.2e 10.2e 10.2e 

(vz) Poxthunta 

10.2.e I (ufd. 
'13JA) 

10.2e   

1,0 IR-09-97 
Datutu 

[Jen Haag CPR A2 In liet verslag van de vergadering van 18 september 1997: 
Per 1 juli 1997 is SZW gestaakt niet de uitgifte van 1' bladen. 

CPR,97-
022 
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juist:" De status van CPR richtlijnen wordt uitgebreid besproken. 
Het oude actiepont nr 6, hermening CPR 7 blijft staan. Als volte 
verwoord: 
17/09196 VROM Nagaan of herziening CPR-7 (springstoffen) 
m.b.v. Defensie kan worden oegestart. 

T 

l.0 18-t1})-97 
Datum 
verslag?. 

Urn Kaag Cl'R A2 Bijeenkomst 157 CPR. In de notulen van de vergadering wordt 
opgenomen; 'nagaan of herziening met behulp van het ministerie 
van Defensie kan worden gestart'. 

Verslag? 

1.0 0&4)lw98 Den Haag CPR 

'CPR 

A2 Bijeenkomst 16 CPR: herziening CPR-7. Defensie is ervoor. 
Defensie moet het geheel entameren en zal eventueel middelen 
moeten fourneren om een bijdrage van TNQ te verkrijgen. De 
secretaris zal in overleg, niet nhr 10.2.e  een brief aan Defensie 
zenden. Punt blijft staar. 

10.2e 10.2e 10.2e 

(vz) 
Posthunta 
(secr.) f twee 
gasten 

10.2e 

1.0 08,01-98 
Datum 
verslag 
juist? 

Den Haag A2 1n het verslag van vergadering van 8 januari 1998: 
naar aanleiding van de actiepuntenlijst. 
llerziening CVr 7. Defensie is ervoor. Defensie moet het geheel 
entameren en vW eventueel middelen moeten fourneren om een 
bijdrage vin TNO te verkrijgen. 

CPR-98-02 

De secretaris zni in overleg Filet dij,. 10.2.e .een brief nan 
Defensie zenden, Punt blijft titaan. 

1.0 ????; Den Haag CPR A2 Vermoedelijk betreft het weer een zogenaamde stand van 7taken 
CPR? 

Onder 1.5 Nieuwe srrb-eotnmissie "lIxpiosieve stoffen,. 
De herziening en uitbreiding van de richtlijn CPR-7 *'Opslag van 
springstoffen" kan niet worden uitgevoerd zonder de inbreng van 
de expertise van PML-TN0. De Ct'R ondrezoeki of bij Defensie 
hiertoe midneten kunnen worden gevonden, 

CPR-98.42 

1.0 

—25-123-913 

25-03-98 Den }laag 

-CPR 

CPR A2 Bijeenkomst 17? CPR ' 
(vz) Postluren.; 

(serr) 

1 

.2. 
e 

1,0 

01.  

Datum 
verslul; 
juist? 

Den klaag A2 In het verslag van vergaderino van 25 intrap 1998:  � 
Uit lijst van actiepunten: 
nummer 2. Nagaan of herziening van CPR-7 (springstoffen) kan 

CPR-9S-16 

warden gerealiseerd. Secretaris ziel contact opnemen me 10.2e 
W van Defensie. Punt bii'ft staan. 

2C-05-98 

. 

Den Haag CPR A2 Stand van zaken CPR per 26 mei 1.998  � 
onder 1.4 Nieuwe sub-corttmissic "L"xptosievc stoffen- 
De herziening en uitbreiding van ne richtlijn CPR-7 "opslag van 
springstoffen" k;tn niet worden ui gevoerd zonder cie inbreng van 

 Posthuma 
(stier) 

CPR-95-19 
dd 26-05-
1998 
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de expertise van PML TNO, ~  van Defensie heeft 
toegelicht dat Defensie primair is geïnteresseerd in grote 
hoeveelheden springstoffen en munitie - daarbij wordt een 
NA'T'O handboek gehanteerd. De civiele toepassingen zijn veelal 
kleinschtilig - echter de hoeveelheden springstof die tiet land 
binnenkomen zijn aanzienlijk (soms containerladingen van kinsse 
1,1 mtrssadetonabel!). 
De CPR-7 is zeer beperkt in scope en bovendien verouderd en 
slecht hanteerbaar. Wellicht is het verhelderend een bespreking 
met de heet 10.2.e  e beleggen om de omvang van de 
problematiek nr beeld te krijgen. Dhr.10.2.e  is daar oe bereid. 

1.0 10.06-98 'Den Haag ,CPR A2 Bijeenkomst l3? CPR 10.2e 10.2e 10.2e 
(vz) Posthu ma 

(secr 10.2e 
1.0 10-0G-9h Tien Haag CPR  A2 'in het verslag vare vergadering van 1[i juni 1998: 

Oude actiepunten; 
1•Ierziening CPR 7 is geagendeerd onder punt 7. Actiepunt 
afvoeren 
7. Omgaan toet Springstoffen (Richtlijn CPR 7) 

posthuma 
(seer) 

CPR-9g-2t? 

De secretarie heeft contact opgenomen niet 10.2e  van 
Defensie. Hij geeft aan dat de problematiek zeer omvangrijk is en 
dat hij die graag gedocumenteerd wil voorleggen aan de CPR 
zodat daaruit mogelijk een aanzet gegeven kan wonden voor het 
opstellen van adequate richthanen. 
VROM stelt voor dat 10.2e  �titnoclibt voor de 
volgende CPR vergaderen Y. 

1.0 1 -4,08-98 Rijswijk TNO 
PML 

A3 Door directeur PM1- TNO, dhr. 10.2.e  wordt in 
een brief aan de heer 10.2.e  (Dir ARBO) i.a.a 10.2e 
van DMKI-, sectie MTLAN, nog tens aangegeven flat CPR 7 
herzien moet worden. De interne en externe veiligheid is met de 
huidige CPR 7 niet gebaat. 
PML TNO geeft aan dat zij expertise op dit vakgebied heeft. 
De financiering is kennelijk nog steeds niet rond. 
Opnieuw wordt door PMI. TNO een verzoek gedaan om 
betrokken te worden bij herziening van de CPR 7 richtlijn die 
noodzakeli,ik is. 

ttriefrrr? 

1.0 03-09-98 Den haag 
Rijswijk 

CPR 
T.%0 
PML 

A2 Door middel van een CPR voorblad worden de CPR leden 
geinformeerd over de herziening vin CPR-7 -Oe bewaring van 
springsto ffen". 

posthuma als 
„eer. CPR, 

CPR -98-22 
dit 03-09-
1998 
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Eren beslissing t.a.v. herziening of intrekking van CPR 7 blijft uit. 
Reeds eerder werd aangekaart dat CPR, 7 moet worden herzien. 
(arbeidsomstandigheden zijn deals gedekt door opleiding 
springmeesters). 
10.2e  wordt voorde volgende CPR vergadering 
uitgenodigd. 
tiet onderwerp is opnieuw door PIII- TNO nangekaart middels 
hun brief 98 D211260 dd 14 augusnts 1998. 

1.0 08-09.94 Den }laag CPR A3 Brief tuut 10.2e  van Defensie. Posthuma als 
seer. CPR, 

Bries' 
ARBO/A[S! 
9801 846 

!n de brief wordt een eerder gehouden ees )rek bevestigd (dd 
719198) en wordt bevestigd dat 10.2e  in de CPR 
vergadering van 11 -1 I-98 een indruk komt geven van cie 
problematiek van de civiele toepassing valt springstoffen en 
onisteki ngsm iddelen. 
Tevens maakt de secretaris van de CPR melding dat bij de 
besteding van de onderzoeksbudgetten van de betrokken 
ministeries de herziening en uitbreiding van de CPR 7 steeds 
onvoldoende prioriteit heeft gekregen. Wellicht kan daar nu een 
grotere .rioriteit aan worden toegekend. 

1.0 30-09-98 Den Haag 
Rijswijk 

CPR 
TNO 
PML 

A3 brief aan, 10 . .e  PML TNO 

1litnodiging om in de CPR vergadering van 11-1998 iets te 
komen vertellen over springstoffen: 
preventie van ongevallen 
rekerunethode veilige afstanden 
noodzaken tke achtlijnen opslag en ahndling 

�Vimodi 

� Posthuma als 
secr. CPR, 

brief 
ARHt)trtíS! 
9802ftti9 ? 

1.0 04-11 AM Den Haag CPR A2 
A3 

in uan de leden CPR voor vergadering dd l l /11198. 
10.2e  kan helaas niet aanwezig ziin. HV heeft tie 
,noodzakelijke gegevens doorgestuurd aan 10.2.e  van 
PML TNO zeKlat die op de vergadering de gegevens kart 
verstrekken. 

Posthuma 
(seer.) 

ARBOIAISt 
9$337f12 dd 
4 1 I -1311 

LQ {14-11-98 Leen.Elaa.tg CPR A2 stand van zalven per 04111i98 
onder gunt 1.4 Nieuwe sub-commissie "Explosieve stoffers' 

_ 

Posthuma  � 
(secr.) 

CPR-98-213 
(1d04-11-

1) . 10.2e  en 10.2.e  van PML-rNO wordt in de  
komende (YK-vergadermg toelichting gegeven op de omvang en 
de wijzigingen in de problematiek van de civiele toepassingen 
van springstoffen. Ter informatie wordt de tekst van de vorige 
.stand van 'naken herlt.tald": 
De herziening en uitbreiding van de richtlijn CPR-7 "Opslag van 
springstoffen" kan niet worden uitnevoerd zonder de inbreng van 
dc expertise van PML-TNO. 10.2e  yan Defensie heeft 

20 



toegelicht dat £)efen.sie primair is geïnteresseerd in grote 
hoeveelheden springstoffen en munitie - daarbij wordt een 
NATO handboek gehanteerd. De civiele toepassingen rijn veelat 
kleinscbalig - echter de hoeveelheden springstof die het land 
binnenkomen zijn aanzienlijk (soms contninerladingen van klasse 
I.1 ma_ssadetonabell). 
De CPR-7 is zeer beperkt in -scope en bovendien verouderd en 
slecht hanteerbaar. Wellicht, is het verhelderend een bespreking 
reet de heer 10.2.e  te beleggen om de omvang van de 
problematiek in beeld te krijgen. Dhr, 10.2.e  is daartoe bereid, 
Dit is nagenoeg dezelfde tekst nis van 26 mei 1998! Is dat 
juist? 

1.0 11-11-98 Den Flaa- CPR A2 Bijeenkomst CPR ? ? ? � 
1.0 1.1-11-98 

Daturn 
juist? 

Den !laag CPR A2 verslag van de vergadering 11-11-1 M Posthuma 
(seer.) 

CPR-98-31 
dd I 1-1 1-98 AHe ministeries zijn vertegenwoordigd. l)hr. 10.2.e  PML 

TNO is eveneens aanwezig 
Hij legt opnieuw de problemen uit mnd de verouderde CPR 7. 
íIML TNO werkt momenteel in opdm, cht van Defensie aan een 
projectvoorstel (onderwerp is onduidelijk). Elet eerste deel, 
inventarisatie van de problematiek moet eind 1998 klaar zijn. 
Rapport zal ook naar de CPR gaan. 
Dit kan de CPR helpen toet de besluitvorming rond CPR 7. 
Na ontvangst zal het onderwerp weer terugkomen op de CPR 
t+genda. 

1.0 12-11-98 Rijswijk- TNO 
PA1L 

A3 De heer 10.2.e  van Pik L TNO stuurt een kopie op van tte fax dd 12 
ttQvemter 
1998,98 
D212503F. 
8 pagina's 

overhead sheets die hij bij zijn presenttuie in de CPR vergadering 
van 11-►1-98 heeft gebruikt. 
Tevens meldt Ilij  dat  10.2e  akkoord.is gegaan dat de Cl'R 
een afschrift ontvangt van de resultaten van (te lopende studie 
waarin onder andere de maatschappelijke relevantie van de 
problematiek is op�genonten. 

1.0 09-12-98 Den Maag 

" 

CPR A2 13i'eenkontst CIIR: De gehele vergadering wordt gewijd aan de 
herpositionering van de CPR 

10.2.e 10.2e 10.2e �i 

(svz) 
Posthuma 
(%eer) + 2 
gasten: 10.2.e 
en 10.2. van 
NIA-"l-NO 

1.0 
 Datum  

09-12.98 
 Datum  

Den I laag ' CPR A2 Ve.slag vergadering CPR 
. 

Posthuma 
(yYcr) 

CPR-98-33 
dd 9 
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. juist? december 
1998 

1.0 10-02-99 Oen Haag '1 KNO 
PM'L 

A3 Aanbieding anti K. Posthumá (van Min van SZIV) doorff& 
~ van PMI,. T;NO, van concept versie van liet rapport -De 
noodzt+ak tot herziening van CPR 7: "De bewaring van 
springstoffen en ontstekingsmiddelen", 
Tevens doet PML 1 NO het aanbod otn het rapport op een CPR 
vergadering toe te liefden. 

Posthuma 
(secr) 

grief 99 
0210537 

1.0 17-02-99 Den Haag CPR A2 Bijeenkomst CPR: behandelt wordt het rapport waarin'FNO 
adviseert de bestaande explosievenrichtlijn uit 1983 niet meer te 
gebruiken in afwachting van een nieuwe richtli'n. Een beslissing 
wordt niet genomen. Besloten wordt om 102 e  uit te 
nodigen voor een volgende bijeenkomst. 

10.2.e i 1 111.2- 

10.2.e 

15 2- 

(vz) 
Posthumn 
($eer) + 
gasten van 

'n 
van 

18.2e 

PM.L 1'iv0 
1.0 18-02-99 tien Haal; 

- 

CPR À2 In het verslag van vergadering van 17 februari' 1999: 
Toelichting bij Th'O-PML rapport '*noodzaak tot herziening 
CPR-7" 
I-let rapport is niet bij de CPR binnengekomen. Nu rondgezonden 
onder nr. CPIi-99-06. giet ra, o rt wordt ter vergadering door de 
here 10.2e  toegelicht. De CPR schiet op een 
aantal punten duidelijk tekort: 
• niet gerekend met effecten van inslag brokstukken en 
fngmentetl. hittestraling of grondschok. 
veilige afstanden nietgebaseerd op letselschade 
alleen ma m explosieve stoffen zijn beschouwd. Iltans zijn er 
andere gevarenklassen 
geen criteria gehanteerd voor het vaststellen of verschillende 
constructievormen en -materialen gelijkwaardig zijn 
geen criteria voor liet bepalen van veilige afstanden tot 
opslagen van 100 tot 500 kg. 

Het rapport geeft aan waar aanvullende gegevens of onderzoek 
nodig -zijn oni invulling te geven aan genoemde lacunes. 
Per jaar 350 aanvragen milieuvergunning vuurwerk en 100 
civiele toepassing. 
Nieuwe ontwikkeling;: opslag geconfisqueerd vuurwerk en opslag 
van afgeslankte airbags 

Cl'R-99-08 
dd 18-02-
1999 
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- 

_ 

Er is in het rapport geen aandacht besteed aan dc handling van 
springstoffen (zat niet in tic olxhncht van Defensie) 

CPR moet zich nog nader oriënteren op de omvang van het 
gebruik van springstoffen en op de prioriteit die aan de 
verschillende onderdelen van het rapport kan worden toegekend 
vanuit de optiek van (Ie handhaving. Secretaris nodi g 
_ van Defensie uit voor een gedachtewisseling. 
TNO zegt drie jaar nodig te hebben voor uitvoering 
werl7.iamhe(ten. Gedurende die tijd bij voorkeur de CPR-7 niet 
meer gebruiken maar per geval advi.scring door Adviseur 
i�tilicuvergunningen. 

1.0 25-03-99 Den Haag CPR A2 Uitnodiging voor CPR vergadering van 7 april 1999. 
M'edeAdelingt Voorde bespreking van het PML TNO ra art aver 
nut en noodzaak tot herziening van CPR 7 is 10.2e 
uitgenodigd ons een toelichting vanuit de  r kti 'k te geven. biet is 
nog niet gelukt om de konr,�t van de heer 10.2.e bevestigd te 
krijgen. 

Tevens agenda punt 4: Rapport "I)c noodzaak tot herziening van 
CPR 7 (CPR-99-06) 

Posthuma 

(seer) 
brief 
ARBO/A 1St 
991 G97á dd 
25-03-1999 

1.0 25-03-99 Den Haag CPR A2 Stand van zaken per 25 april 1999 
1.4 Nieuwe sub-commissie "Iixplosieve stoffen" 
DoorTNO-PMI- is in opdracht van Defensie een rapport 
opgesteld over gewen-ste resp. Noodzakelijke studies en 
proefnemingen om de richtlijn CPR 7 te verbeteren en uit te 
breiden: 
-Noodwal: tot herzien van CPR T' 
Defensie (Systeem ,roe Verwerving, Adviseur Milieu 

Posthuma 
(Seer) 

CPR-99-14 
dd 254)3. 
1999 

Vergunningen 10.2e  en drs. jr. 10.2.e  ) zal  nog 
een toelichting geven vanuit de praktijk van de 
vergunningverlenin . 

1.0 07-04-99 Den !laag CPR A2 Bijeenkomst CPR; W !  is niet aanwezig bij de vergadering 10.2.e 10. e 10.2e 
van de CPR. Wel wordt een vervanger gestuurd die een 
voordracht houdt over het gebruik van vuurwerk en springstoffen 
in Nederland. De vuurwerkbranche polsen tem mee te werken assn 
de nieuwe richtlijn. 

(vz) 
Posthuma 
(seer) en dhr 
10.2.e 

(Urfcrrsle) 
1,0 13.04-9t3 Den 1-laag CPR A2 In het ver-dag van vergadering van 07 april 1999: CPR-99-16 

dd 13-04-

?3 



, 

1 De heer 10.2.e  oMerschrijft het door PIvIL TNO 1999 
ingebrachte. Hij geeft een globale inventarisatie van vuurwerk en 
springstoffen waarbij door Defensie is geadviseerd. 
VROM heeft contact rnet de'-.-root-vuurwerk-branche". 
t De volgende procedure wordt afgesproken: 
i 1. Projectplan opstellen Actie: VROM (10.2. ) werk roe ►je 

starten waarin 10.2.  (VROM); Posthuma. (5ZW; 10.2e 
(BZK);10.2.e (V&, ;10.2.e ol10.2e  (Defensie) 

2. Huidige CPR 7 intrekken met een duidelijk signaal dat een 
herziening van de richtlijn noodzakelijk is. 

3. Offerteaanvrang o"- ellen. (uitsluitend TNO PMI- of in 
samemverking metb.v. RIV1V4) 

4. Financiering realiseren t.I.v. budget 2000. 
Twee actiepunten YRONI, Polsen groot-vuurwerk-branche over 
aanpassen CPR 7 en starten werkgroep projectplan herziening 
CII>R 7. 

1.0 2ó-05-99 Den haag CPR  A2 $tand van zaken per 2á-05-1999. 
1.4 Nieuwe sub-commissie "Explosieve stoffen" 
wacht op budget na 1999. 

???,P," 99 CPR M)-l9 
dd 26-05-
1939 

1.0 02-06i-99 'Den 1,lang CPR A3 Persbericht dat�CPR 7 -'De bewaring van springstoffen en 
ontstekingsmiddelen" wordt ingetrokken. 
Tevens wordt gemeld dat de CPR zich voorneernt om de- richtlijn 
te herzien. 

kernbericht 
nr 99;99 2 
juni } 9 ) 

1.0 0206-99 Den blaag ti'!t A2 Bi eenkornst Cl-IR   10.2.e 10.2e 10.2e 
(vz)  

Pusd�trma 
(neer) 

1.0 (i2-06.99 
juiste 
datttnt'? 

DelIJ-J tag CPR A2 In het verstag van vergadering van 02 juni 1999: 

ottde actiepunten nr 2 
Polsen fi t-vuurwerk- brrtnche; VROM treeft op 24106/99 
overleg niet de vuurvverkbranche.Ook is er interdepartementaal 
overleg g~de overeen vuurwerkregeling (op te liangen aan 
Wnts? of aan een aparte, wet). Actiepunt blijft staan. 
Oude actiepunten nr 2: 
Marten werkgroep pm�ecy>lari herziening CPR 7 
V,RONI werkt een cosicept projeelvoorsrel uit duit in juni aan de 
werkgroep wordt voorgelegd. L wei kzaanxhc.-Jen rijn dus dé 
facto gestarz, let actiepunt is drumnee vervallen. 

CPR-99-21 
tJd 0.f-06-
1999 
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- 
t  f 

1 

g  t 

rï Onder punt 8 vergadering: 
De intrekking van CPR 7 is kenbaar gemaakt met een SZW- 
persbericht nr.99l9t) van '2 juni 1999, dat aan dit verslag wordt É 

, 

i 
É 

gehucht. poor 10.2.e  wordt in overleg.uiet Defensie een 
concept projectvoorstel voor dc herziening van CI'R 7 opgesteld 

1.0  15=12.99 

f r 
3 

i Den Huag CPR A2 

} 

Bijeenkomst CPR 10.2. 
�  

u 10.2e  c 

(vz)  Posthuma 
p (seer) 

ui 1 

1.0  Ë 15-12-99  

I 

1 Den Haag CPR A2 

t 

In het verslag van vergadering van 15 december 19x)9: 
Oude actiepunten: nr 2 

1 

CI'R-fat}-01 

Projecivoorstel herziening CPR 7110.2.  defensie). Punt blijft 
staan 
De voortgang herziening van kit,. richtlijn CPR-7 wordt voor de 
volgende vergadering geagendeerd. Actie secretaris 

1.0 09-02 -00  Den Haig 

i 
1 

1 

CPR �' A2 
1 

1 
12  

Stand van zaken per 0Ol02t2( M 
1.6 Nieuwe sub-commissie "Explosieve stoffen" 
VROM werkt in overleg met Defensie aan een projectvoorsO-
Wacht op budget na 1999 (?). 

CPR-00-04 p 

1.0 16-03-00  ven Haag 

`  1 

# 

Minvan  A2 
VROM 

1 

Concept projectplan om rot een herziening van CPR 7 te komen. 
De totale kosten worden geschat op 300.000 gulden, te dragen 
door rain. van Defensie. VROM. BZK en SZW 
liras is er Pret (lit voorstel gedaan? 

10.2.e 

herart 
deze naam 
hier? 

Projectplan 
van 16-03-
2009 

1.0 23.03-00 f iaen blaag CPR � A2 CPR-commissie vergadert. lat (ie noemen: "het, overleg ,met 
Defensie verloopt zeertra�g'. 

Aanwezig? ? 

) .0 

1,0 

23.03 M  Den haag 
Datum 
juist? 

i  1 
i 

? 
124-03-00 l Ten »aug 
1 

f 
 ̀

CPR 

Min 
VROM 

� X12 

€ 
i 

1 
á 

t 

É 
11.2 

€ 

.In het verslag van vergadering van 23 maart 20fXk 
oude actiepunt nr 2.Projectvoorstel herziening CPR 7 

� 

i 

r 

i 

CPR-(K)-05 

i 

Net overleg niet Defensie verloopt z r traag.10.2e 
heeft thans een andere functie. Eind maart wordt riet Defensie 
overlegd. Zie punt 8 van Memo van Vrom (CPR-tm-10) punt 
vervalt daarmee vervalt ook punt 2a, 

Bij agendapunt 8. Voortgang herziening van <Ie richtlijn CPR 7. 
Dit onderwerp is besproken bij (Ie oude actiepunten. Zie ovk 
CPR-00-10 en CPR -pil-11 
Memo van 0. .e  nar 111.2e 
Medecletin� dit 10.2e  plotsklaps is verdwenen en flat 
10.2e  van niets weet. 

0.2e  

- 
í 
l 

á 

kuiler 
Al 1. t 1, 
1 P 655, 
4'Crsptrld 

1-inj heeft een afspraak gemntttkt met 10.2.e  om hem te 
informeren (30 maart 2000 ?) 
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102e  doet er eert concept projectplus bij om het al dan roet in 
de CPR vergadering van 23 maart 2000 in te brengen. 
Is die datum een foutje??? 

via CPR_ 
M-11 dd '24 
nia irt 2W0 

l .0 Oktober 
2000 

Den klaag DGA CV A2 Een mondelinge mededeling van het voormalige lsoofd van de 
afdeling CV dat de beleidsafdeling CV niet verder werd 
betrokken bij het onderzoek. 

Voormalig 
Hoofcl afd CV 
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Document 15 

Nota 

Aan 

Minister BZK 

ven 

onderwerp 

dossier Culemborg kort 

Atechrfft aan 

Staatssecretaris BZK 

Adviestacfte 

kennisname inhoud korte schets m.b.t. Culemborg 

ADnMotding 

U heeft gevraagd om kort wat extra informatie te verzamelen, aanvuitend op de 
rapportage van de Inspectie Brandweer en Rampenbestrijding, omtrent de wijze 
waarop riet ongeval in Culemborg indertijd binnen het departement is afgehandeld 
en welke interactie er met de diverse bewindslieden is geweest. 

Samenvottende toelichting 

kortheidshalve wordt verwezen naar bijgaande overzicht. Over persberichten,e d. 
uit die tijd wordt u separaat geïnformeerd via Voorlichting en BSG. In onze 
archieven is er verder niets relevants meer terug te vinden, anders dan wat de 
Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding reeds heeft verwerkt in haar 

rapportage. 

batum 
. 6 maart 2001 

Kenmerk 

E82001i597&1 

Qnderdael 

D,rsesie Branctweer 

en Rampenbestrijding 

Intlehti 

Glad 

1van1 

Aantal btpagen 

1 

10.2e 

10.2e 

r 

MtWsrerfa ran BrnaKnlandae Wen en Koninkrlitartlattes  

v. � 



Culemborg in het kort. 

Uit, onderstaande bloemlezing kan worden afgoloid dat de vuurwerkramp ier Culemborg noch politiek 
noch ambtelijk bijzondere aandacht kreeg. Hot werd gezien als een lokaal bedrjfsorgeva►, veroorzaakt 
door experimenteren met vuurwerkartikelen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld eerdere explosies bij 
Muiden Chemie (kruit/ ontplofbare stoffen) was er eigenlijk geen sprake van publieke onrust. 

1. Na de explosie is door de Hoofdinspecteur voor het Brandweerwezen, (tevens directeur Brandweer) 
aan de districtsinspectie te Arnhem opdracht gegeven het ongeval nader te onderzoeken. Qat 
onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met o.a. de Arbeidsinspectie en Justitie. Ook TNO is 
daarbij betrokken.De districtsinspectie rapporteerde over de voortgang van het onderzoek en 
resultaten aan de hoofdinspecteur/ directeur. 

2. In een tussenrapportage (voorjaar 1991) aan de hoofdinspecteur werden door de districtinspectie 
een aantal voorlopige conclusies/ aanbevelingen opgesomd. Aanbeveling was onder meer het 
schouwen van alle opslagen van vuurwerk in Nederland en het aanscherpen van de te hanteren 
veiligheidsafstanden. Besloten is eerst de definitieve technische rapportage van TNO af te wachten, 
omdat dan mogelijk duidelijk was waarop de opslagen gecontroleerd moesten worden en welke 
veiligheidsafstanden daarbij relevant waren. 

3. Enkele maanden later (medio 1991) is het eindverslag van de districtsinspectie voorgelegd aan de 
Hoofdinspecteur Brandweerwezen. Voor zover bekend echter zonder een technisch eindrapport 
van TNO. ►n de aanbevelingen werd wederom aangeraden de opslagen van vuurwerk te 
controleren en de veiligheidsafstanden aan te scherpen. Op basis daarvan, en de eigen inschatting 
van het Culemborgincident, is door de hoofdafdelingschef, die tevens lid van de GPR (Commissie 
Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen) was, een brief aan de CPR geschreven waarin 
werd aangeraden de veiligheidsafstanden en de gehanteerde bouwkundige constructie-eisen 
kritisch te bezien en de relevante epr-richtlijn te actualiseren. Een TNO-rapport is niet meegestuurd 
aangezien dat niet hier beschikbaar was. Met de aanbevelingen zelf is verder beleidsmatig niets 
meer gedaan om onderstaande redenen. 

4. Het ongeval in Culemborg werd indertijd, qua ongevals- en rampenbestrijding, gezien als een lokaal. 
ongeval dat lokaal door de burgemeester (mevr. Bloemendaal) en hulpdiensten, met ondersteuning 
vanuit de regio, kon worden afgehandeld. Het vrijkomen van asbest was een speciaal item waarbij 
met name het ministerie van Defensie assistentie heeft verleend (oprapen stukjes asbest). 

5. Het ongeval in Culemborg is op veiligheidstechnisch niveau eveneens ingeschat als een 
bedrijfsongeval waarbij 2 werknemers zijn omgekomen. Men was er van overtuigd dat daar 
geëxperimenteerd werd met vuurwerk( in verband met de moordende concurrentie op die markt en 
de hang naar steeds spectaculairder en groter) en dat daarbij stoffen zijn gebruikt die 
veiligheidstechnisch niet verantwoord waren. Bewijsmateriaal is daarvoor, voor zover bekend, niet 
meer aangetroffen na de alles verwoestende explosie. Conclusie was dat er daarom meer 
aandacht moest zijn voor het gebruik van zwaardere sassen en vuurwerkartikelen dan formeel 
toegestaan was en de gevolgen daarvan voor de veiligheidsafstanden. 

6. Discussies over mogelijk verkeerde classificatie van vuurwerkartikelen zijn hier niet bekend. 
Opmerkingen over mogelijke massa-explosie van als minder gevaarlijk geclassificeerd vuurwerk 
werden toegeschreven aan onbekendheid/ onvoldoende specifieke deskundigheid van de 
betreffende rapporteur. Relevante les was verder-wel dat het in bunkers opslaan van vuurwerk en 
munitie (bedoeld om te voorkomen dat onheil van buiten (brand,e.d.) naar de opslag binnen 
overslaat) averechts werkte als binnen een brand of explosie ontstond. De gevolgschade door extra 
drukopbouw en rondvliegend puin was namelijk aanzienlijk. Vandaar de gevraagde aandacht aan 
de GPR ook voor bouwkundige constructies. 

7. Belangrijk aspect van het huidige in de pers geschetste beeld over de afhandeling van de lessen 
van Culemborg wordt bepaald door aangehaalde waarschuwingen die volgens de berichten in 
betreffende rapportage van TNO waren opgenomen. Relevant daarbij is dat TNO, zeker in die tijd 
van bezuinigingen, bekend stond om het wervende karakter van adviezen. Voorstellen voor nader 
onderzoek waren vast ingrediënt van advieze ; 



8. Minister van BiZa was indertijd mevr. Dales. Niet waarschijnlijk is dat het ongeval in Culemborg 
onderwerp was van bespreking met haar. Rampenbestrijding zat in de portefeuille van de 
staatssecretaris Mevr. de Graaf-Nauta. Vrijwel zeker is bij geen enkele van de opvolgende 
bewindspersonen iets gerapporteerd over de lessen van Culemborg omdat die ook�op ambtelijk 
niveau, om bovengenoemde redenen, geen onderwerp van aandacht vormden. Er is in de 
archieven zelfs geen terugrapportage terug gevonden aan de dgOOV, E► is alleen iets geschreven 
aan de dgOOV, vanuit het LCC over de opruiming van het ongevalsterrein (munitieresten en 
asbestresten). 

9. In 1992 is de directie Brandweer geheel gereorganiseerd. De districtsinspecties zijn opgeheven. De 
grote efficiëney-operatie en tal van reorganisaties hebben de activiteiten m.b.t. de CPR-activiteiten 
sterk beïnvloed. Evenals overigens bij de andere departementen. In het rapport van de Inspecties 
m.b.t. Culemborg is dit verder verwoord. 
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Group . 
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Project  

Original 
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7  

Bijlagen 

Inlichtingen 

RAPPORT  '�ó  �. 

"ter' 
:4 

een onderzoek naar aanleiding van een explosie in een 
bedrijfspand van de vuurwerkfabriek 'MS Vuurwerk 
b.v." te Culemborg op 14 februari 1991 

10.2.e 

Mr. 
Arr 

en 10.2.e 

, Officier van Justitie verbonden aan de 
rechtbank te Utrecht 

Gemeentepolitie Culemborg via de Technische Recher-
che van het Korps Rijkspolitie, District Nijmegen 

Technische Recherche van het Korps Rijkspolitie, 
District Nijme . en c ue, n 

t.a.v. 10.2.e 
Prins Mauri - . torium TNO �Mv.et 

La.v. ir. W.P.M. Mercx 
Explosieven  Opruimingscommando  der  Koninklijke 
Landmacht te Culemborg tri 
Centrale Recherche Informatiedienst, Afdeling Vuur-
wapencentrale te Den Haag Ropsl 

Politieinstituut voor de Openbare Orde en Veiligheid te 
Baexem «i 

L a. v. 

~iss-l � .d.s;a aa. 

7 

Afdelin 
Ir. 

AANVULLENDE INFORMATIE 

10.2.e 

w ~ 

Zakenbeh - r (urk - 
10.2.e en 

ligmem) 
(4hawd[>w 

Dit rapport vormt een h uge bij het _ ezamenli"k ra  w., • . - ' . • . � , erft van 
het Prins Maurits- Laboratorium van  O en ir. 18.2."  van het 
Gerechtelijk Laboratorium d.d. 13 maart 1991. 

9l C2.IL Wipa 22 *P-1 toil 



GERECHTELIJK LABOR:kTOR1(.'\1 4"AN HET :�v1INISTERIE ti'At .iLTSTITIE 

INLEIDING 

Op 14 februari 1991 rond 11.50 uur vond in een bedrijfspand van de vuurwerk-

fabriek "MS Vuurwerk" gelegen aan de Diefdijk te Culemborg een zeer zware 

explosie plaats. Hierbij werden een medewerker en zijn vrouw gedood en raakten 

drie andere medewerkers en een aantal omwonenden gewond. 

Op 15 februari 1991 is er op het hoofdbureau van de gemeentepolitie (GP) te 

Culemborg een bijeenkomst geweest, waarbij onder andere de burgemeester (mw. 

Bloemendaal), de Officier van Justitie verbonden aan de Arrondissementsrechtbank 

te Utrecht (mr. 10.2.e  , medewerkers van de GP Culemborg (aa. de heren 

10.2.e  ), van de GP Tiel, van de technische recherche der 

RP) van -et district Nijmegen (dhr. 

der gemeente Culemborg, van de Arbeidsinspectie (dbr. 

Hinderw,etzaken ,van .,het „Ministerie. van_ Defensig „(dhr.. 

10.2.e  , van de brandweer 

10.2.e  ), van de afdeling, 
10.2.e  ), van het Explosie-

ven pruimings Commando der Koninklijke Landmacht ( �' KL; o.a. majoor 

), van het Prins Maurits Laboratorium van TNO (PMLITNO; ir. P. Merc_+t 
en van het Gerechtelijk Laboratorium (GL; ir. 10.2.e  en dhr. ) aanwezig waren. Bij dit overleg is a gespro en - at - et GL en  et 

NO in nauwe samenwerking zorg zouden dragen voor het technisch onder-

zoek De vraagstelling was te onderzoeken wat de toedracht en de oorzaak van de 

explosie waren geweest De heer 102.e  van de TR /RP Nijmegen zou als 

technisch coórdinator optreden tussen  en PMLITNO enerzijds en Officies van 

Justitie en Politie anderzijds Vanwege de weersomstandigheden werd afgesproken 

dat het technisch onderzoek op 18 februari 1991 zou beginwen. 

9Laa1aoa7,ra. 3 ss .o.a mi 



GERECHTELIJK LABORATORIUM VA;\ HET.MINISTERIE VAN, JUSTITIE 

ONTVANGEN MATERIAAL 

Op 17 februari 1991 werd via dr. , patholoog-anatoom van het 

Laboratorium voor Gerechtelijke Patho ogle, ontvangen: 

- enkele delen van de stoffelijk overschotten van de slachtoffers, 

- materialen, aangetroffen in en bij de lichaamsdelen. 

Op 21 februari 1991 werd via de GP Culemborg ontvangen: 

diverse materialen, aangetroffen op en rond het fabrieksterrein; 

een transparant kunststof zakje, aangereikt door een omwonende; 

watjes, waarmee grijze aanslag op een deel van de CV-ketel en zwarte aanslag 
op een metalen pijp, beide aangetroffen in de omgeving van het fabrieksterrein, 

waren afgepoetst 

Op 1 maart 1991 werd via 10.2.e  van de TR/RP Nijmegen ontvangen: 

- diverse bouw- en bestektekeningen voor de uitbreiding van de vuurwerkfabriek 

'MS Vuurwerk' met een bedrijfspand in 1940; 

- een afschrift van de hinderwetvergunning voor 'MS Vuurwerk" d.d. 16 februari 

1990. 

Op 4 maart 1991 werd door 

opgehaald bij het EOCKL te C 

en 10.2.e  van het GL 

- monsters van vuurwerk artikelen, aangetroffen in en rondom de krater. 

Op 5 maart 1991 werd ontvangen via de GP Culemborg: 

- restanten van schoenen. aangetroffen in de omgeving van het fabrieksterrein. 

Otot ita"Iwa 4 22 .pn7 lot 



GERECHTELIJK LABORATORIUM VA  ̀HETMIVISTERIE VAN JUSTITIE 

Uit al het verzamelde materiaal werd door 
(19 februari), 10.2.e -  en ir 

van  et  erechtel jk Laboratonum, een se 

10.2.6 

10.2.e 

(18 en 20 februari), 

allen medeweters 

ecue gema .. van materialen die 

mogelijk voor verder onderzoek in aanmerking zouden kunnen komen. De aldus 

uitgezochte materialen werden veiliggesteld en via de GP Culembórg naar het GL 
overgebracht 

9LCt l M1/PdB 6 n we :l91 



GERECHTELIJK LABOR.aTORIL,'.M VAN' HET�1I ÌSTERIE VAN JUSTITIE 

Explosiehaard en directe omgeving 

Op 20 februari 1991 werden door 102.e  en u, 10.2.e  in nauwe 

samenwerking met ing. 102.e  , me - ewer . er van . e *v  • • , -e exp "e-

haard (de krater) en de - irec e omgeving daarvan (een deel van het fabrieksterrein) 

onderzocht 

Op de plaats waar zich oorspronkelijk de opslagbunkers 6, 7, 8 en 9 hadden 
bevonden (zie bijlage 4), was een krater ontstaan van circa 7,5 bij 12,5 meter en 

een maximale diepte van circa 2,5 meter (zie bijlage 5 en foto's 2 en 3). 

Op de restanten van de betonplaten rond opslagbunker 6 werd een zwarte aanslag 

waargenomen. Op de betonplaten rond de opslagbunkers 7,'8 en 9 was eveneens 
een zwarte aanslag aanwezig Op de betonplaat van de veranda ter plaatse van 

opslagbunker 8 bevond zich een oranje-rode aanslag De betonplaten werden ter 
plaatse van de aanslag afgepoetst met behulp van steriel gaas ten behoeve van een 

analytisch-chemisch onderzoek op het GL 

In de directe omgeving van de krater werden diverse stukken, zowel intact als 

(deels) verbrand enlof geëxplodeerd, vuurwerk aangetroffen. Een overzicht hiervan 

is gegeven in bijlage 6 (zie ook het rapport van PML ITNO). Gezien het versprei-
dingsbeeld van het vuurwerk rond de krater is het aannemelijk dat dit vuurwerk 

afkomstig is uit de geéxplodeerde bunkers. Behalve vuurwerk werden restanten van 
bouwmaterialen (hout, baksteen, kalkzandsteen, beton, hout, hang- en sluitwerk, 

elektra-installatiemateriaal, CV- c.q. waterleiding, aardleiding e.d.), houten stellingen 

kennelijk voor het monteren van siervuurwerk), restanten van divers verpakkingsma-

teriaal (kartonnen dozen, houten listen e.d.) en delen -deels gefragmenteerd- groen 
kunststof aangetroffen. 
Ook in de krater werden diverse stukken intact en (deels) verbrand enlof geëxplo-

deerd) vuurwerk aangetroffen (zie ook bijlage 6). 

Naast bovengenoemd vuurwerk en resten van bouwmaterialen (voornamelijk beton 

van de vloerplaten en fundering) werden in de krater onder andere een voorraad 

vrijwel intact elektra-installatiemateriaal, een gedeformeerd deel van het ver-
chroomd ijzeren frame van een stoel, een zogenaamde vuurzweep en een brandrest 

met een stuk groen kunststof, dat grotendeels gesmolten was geweest, gevonden. 

Afgezien van het gesmolten stuk groene kunststof werden op de materialen, die 

werden aangetroffen in en rond de krater, geen of nauwelijks sporen van langdurige 

hitte waargenomen. 

9LACUtM7l M 7 22 we 1"i 



GERECHTELIJK LABORATORILINI V'AN HET �lIN1STERIE VA  ̀JUSTITIE 

Onder de betonnen vloerplaat van werkbunker 3 werden restanten hout, restanten 

vuurwerk en enkele delen groen kunststof (afmetingen circa 3 bij 3 cm) aangetrof-

fen. 

De betonnen vloerplaten van de werkbunkers 3 en 4, de veranda, de kantine, het 

kantoor en de loods waren deels omhoog gedrukt (maximaal circa 'h meter). Zowel 

rond de opslagbunker 6 als rond de opslagbunkers 7, 8 en 9 vertoonden de beton-

platen -met name die ter plaatse van de veranda- concentrische breuklijnen. Enkele 

breuklijnen in het patroon rondom de opslagbunkers 7, 8 en 9 kielden op bij 

breuklijnen in het patroon rondom de opslagbunker 6 (zie figuur 1 en foto's 4 en 

S). Dit wijst erop dat er twee explosies zijn geweest, waarbij de eerste explosie 

heeft plaats gehad in opslagbunker 6 en de tweede in de opslagbunkers 7, 8 en 9. 

6 7 8 9 

Figuur 1: Patroon van breuklijnen in betonplaten van veranda voor opslagbunkers. 

De krater was ter plaatse van de opslagbunkers 7, 8 en 9 wijder en dieper dan ter 

plaatse van opslagbunker 6. Dit wijst erop dat de tweede krachtiger is geweest dan 

de eerste. De krater was het diepst ter plaatse van opslagbunker 8, waaruit blijkt 

dat daar de explosie het krachtigst is geweest. 

De krater ter plaatse van opslagbunker 6 was weer gedeeltelijk ingestort Betonnen 

vloerplaten van opslagbunker 7 en delen van de fundering van de scheidingsmuur 

tussen de opslagbunker 6 en 7 waren in de richting van opslagbunker 6 verplaatst 

(zie foto's 6 en 7). , Dit bevestigt de veronderstelling dat er eerst een explosie in 

opslagbunker 6 en vervolgens een explosie in de opslagbunkers 7, 8 en 9 is geweest 

Mede gezien de fragmentatie van de betonnen vloerplaten en de grootte van de 

krater zijn beide explosies kennelijk detonaties geweest, dat wil zeggen dat de 

explosiesnelheden groter zijn geweest dan circa 3000 m Is. 
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GERECHTELIJK LABORATORIUM VAN HET MINISTERIE VAN JUSTITIE 

ONDERZOEK UITGEZOCHTE MATERIALEN 

Enkele van de materialen, die bij het onderzoek ter plaatse waren veiliggesteld 

werden op het GL nader onderzocht 

De restanten van de aangetroffen schoenen bestonden uit de restanten van twee 

paar sportschoenen, beide van het merk "ADIDAS". Één paar (maat 37/38) bestond 

uit blauwe kunststof zolen met geweven bovendeeL Van het tweede paar (maat 11) 

waren nog slechts delen van de zwarte zolen terug gevonden. 

De zolen van beide paren schoenen hadden een zeer hoge specifieke elektrische 

weerstand (> 109 Ohm.m). 

Van de aangetroffen en onderzochte kleding(resten) leek -gezien de _mate van 

fragmentatie- alleen het blauw/groene gewatteerde jack zeer dicht in de nabijheid 

van de explosie te zijn geweest Sporen van menselijk weefsel of bloed werden 

hierop niet waargenomen. 

Op het door een omwonende aangereikt, transparant kunststof zakje bevond zich 

een etiket met de tekst: 'KIK', 'KAMNIK Jugoslawien', "KAMNIK-FEUERWERK-

SPULVER", 'BAM-PS-065', 'GEW. 2,5 kg', 'H.& 1,68-2,5 mm' en "Karton-Nr. 568 

1990". Het zakje was leeg. Op de binnenzijde van het zakje was een geringe 

hoeveelheid zwart poeder aanwezig. Het zwarte poeder werd analytisch-chemisch op 

samenstelling onderzocht 

Op een gele kennelijke oliefles met het opschrift "PENNZOIL" werd een grijze stof 

waargenomen. Volgens microscopisch onderzoek bestond de stof uit algemeen vuil 

Er werden vier brandblusapparaten veiliggesteld Één van de apparaten was geheel 

intact en gevuld, één was intact maar leeg en van één was de afsluiter defect, 

waardoor de cilinder was leeggelopen. Op de buitenzijde van het apparaat was nog 

een geringe hoeveelheid blauw bluspoeder aanwezig. Van het vierde brandblus-

apparaat was nog slechts een verbrand restant van de cilinder teruggevonden. 

Van de groene kunststof scherven kon via reconstructie worden vastgesteld dat deze 

van een groene huisvuilcontainer afkomstig waren. Sommige delen waren sterk 

gefragmenteerd Op beide zijden van de meeste delen van het kunststof was een 

zwarte aanslag aanwezig Een aantal scherven werd aan beide zijden voor een 

analytisch-chemisch onderzoek afgepoetst met behulp van steriele gaasjes 
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GERECHTELIJK LABORATORIUM VAN HETNII ÌSTERIEVAN JUSTITIE 

De brandrest reet het gesmolten groene kunststof bestond verder uit een brok 

gesinterd zand en een stuk beton. In de braadrest werd het restant van een 

elektrische ontsteker aangetroffen, waarvan de uiteinden van de aansluitdraden 

ineen waren gedraaid 

Er werden diverse restanten van grijs, geel r-q. blauw gelakte houten kistjes 

(afmetingen volgens reconstructie: 51 bij 46 bij 12 cm) gevonden. Op de restanten 

werden opschriften en etiketten met onder andere de volgende (deels cerillische 

oftewel russische) tekst aangetroffen: "ROMA CANDEL', '1,3G", "OOH UN 

0335/y/1990/USSR/72754', '3KCrOPT" (lees: 'EXPORT"), 'CONTRACT N° rP-

1146/146-450-001" (lees voor "rP": "PR'), 'ORDER', "COLLO N° 39!47', 'MADE 

IN USSR', 'MS VUURWERK B.V. VICARYSTRAAT 33 4105 CA CULEMBORG 

NETHERLANDS', 'V/O MASHPRIBORINTORG', "GROSS 26,1 Kg  NETTO 

17,2 Kg'. 

Tevens werden resten van blauwe en rode kanonnen doosjes (afmetingen circa 15 

bij 5% bij &h cm) gevonden. Op het blauwe doosje bevond zich de tekst: 'ZINK 

FEUERWERK',  'S0 Pyro-Knallpatronen  (KnallgeschoB 15 mm)",  'Made in 

Germany', 'Brutogewicht: ca. 400 g', 'Herstellungsdatum: 1990" en op het rode 

doosje: 'ZINK FEUERWERK", 'S0 Pyro-Pfeifpatronen P (Raketen Pfeifgeschosse, 

15 mm)", 'BAM-PM1 0028". 

Gezien de opschriften hebben de kisten en doosjes gediend als verpakkingsmateriaal 

voor vuurwerk-artikelen-

1a plus .0 7! Wnee ado udas ai ,4̀ or •19• wufe ~ d 
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GERECHTELIJK LABORATORIUM VAN HETNIINISTERIE VAN JUSTITIE 

ONDERZOEK LICHAAMSRESTEN 

Van het slachtoffer 10.2.e  werden onder andere de romp van het lichaam 

met daaraan resten van een arm en een deel van het hoofd terug gevonden. 
Van het slachtoffer 10.2.e  werden slechts zeer weinig overblijfselen terug 

gevonden. 

Op de lichaamsdelen werden nauwelijks enige kledingresten aangetroffen. 
De restanten van beide lichamen waren op veel plaatsen bedekt met een zwarte 

aanslag, maar nauwelijks door hitte aangetast De zwarte aanslag op 'de lichaams-

resten werd bemonsterd voor een analytisch-chemisch onderzoek. Op zeer veel 

plaatsen werden -deels oppervl "ge- perforaties waargenomen. In een aantal van 

deze perforaties werden oranje-rood baksteen, witte kalkzandsteen, beton, hout, 
blauw-groen kunstvezel met een metalen oogje (vermoedelijk kleding), zwart textiel, 

een wit kunststof hulsje met een gedraaid lontje erin (aangetroffen in borstkas van 
slac hto ffer 10.2.e  �, bru in karton  en rood papier aangetroffen. In een long, 

vermcedeGj . van  et s achtoffer 1o.2.e  , werd een stuk oranje-rood 

baksteen aangetroffen. 
Het verwondingsbeeld van de overgebleveaf restanten van beide lichamen wijst erop 

dat de slachtoffers zich op afstand van niet meer dan circa 5 m van de explosie 

hebben bevonden. Het aantreffen van rode baksteen wijst erop dat zij -in elk geval 

zich buiten het pand hebben bevonden. Volgens de bouw- e.q. 

esse. e : mingen heeft namelijk alleen de buitenmuur van het gebouw bestaán uit 

baksteen. 
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ANALYTISCH-CHEMISCH ONDERZOEK 

Voor het analytisch-chemisch onderzoek werd gebruik van de analysetechnieken 

energiedispersieve röntgenanalyse, hoge-druk vloeistofchromatografie (voor anionen 

en organische springstofcomponenten) en van microchemische testreacties. Indien 

nodig werden de monsters hiervoor geéxtraheerd met water en lof methanol 

In de oranje-rode aanslag op de betonplaat aan de zijkant van de krater werden de 

elementen calcium, silicium, ijzer en lood gemeten. Dit kan wijzen op menie. 

In de zwarte aanslag van de betonplaten werden chloride, nitriet, nitraat, per-

chloraat, zwavel en de elementen kalium, natrium, magnesium, aluminium en 

strontium gemeten. Dit wijst op resten van meerdere explosief brandbare mengsels, 

mogelijk op basis van kaliumnitraat en zwavel, van kaliumnitraat, kaliumperchloraat, 

zwavel en aluminium en van kaliumaitraat, strontiumnitraat en magnesium. 

Het is, onder andere uit eerdere ervaringen, bekend dat sommige van deze meng-

sels onder bepaalde omstandigheden, afhankelijk van samenstelling, hoeveelheid en 

opsluiting, kunnen detoneren. 

Er werden geen aanwijzingen verkregen op de aanwezigheid van restanten van 

organische springstofcomponenten. 

In het zwarte poeder aan de binnenzijde van het transparant kunststof zakje met 

etiket werden geringe hoeveelheden chloride, nitraat, sulfaat, kaliumion en zwavel 

gemeten. Dit wijst op zwartkruit 

In de zwarte aanslag, bemonsterd van enkele delen van lichaamsresten, werden 

chloride, nitraat, sulfide, sulfaat en kaliumion gemeten_ Dit wijst op (verbrandings-

produkten van) zwartkruit-

De grijze aanslag, welke was afgepoetst van de CV-ketel en de CV-radiatoren, 

bevatte de elementen calcium, zwavel en silicium en bestond waarschijnlijk uit kalk-

en lof cementachtig materiaal. 

In de zwarte aanslag, afgepoetst van de metalen buis, aangetroffen in de omgeving 

van het fabrieksterrein, werden chloride, nitraat, sulfaat en zwavel gevonden. Dit 

wijst op (verbrandingsresten van) zwartkruit 
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GERECHTELIJK LABORATORIUM VAN HET MINISTERIE VA  ̀JUSTITIE 

De zwarte aanslag op de groene kunststof scherven, afkomstig uit de krater en van 

zowel de nabije als de wijdere omgeving van de krater, werd apart geanalyseerd per 

zijde van elke scherf. Hierbij werden op de binnenzijden natriumion, kaliumion, 

chloride, perchloraat, zwavel en deels chloraat gevonden. Op de buitenzijden 
werden natriumion, chloride, sulfaat en geringe hoeveelheden nitriet cq. nitraat 

gemeten. Dit wijst op de aanwezigheid van restanten van één of meerdere explosief 

brandbare mengsels op de binnenzijde van de container. 

De diverse vuurwerk-artikelen, die in en rond de krater werden aangetroffen, 

werden gedemonteerd en beschreven. De pyrotechnische inhoud van de vuurwerk-

artikelen werd analytisch-chemisch onderzocht. Voor een overzicht van de artikelen 

en de samenstelling van de inhoud ervan wordt verwezen naar ' bijlage á 
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GERECHTELIJK LABORATORIUM VAN HET MINISTERIE VAN JUSTITIE 

CONCLUSIES 

Aan de hand van het beeld van de breuklijnen in de betonplaten rond de krater, 

van de vorm van de krater en van de plaats van de restanten van de betonnen 
platen en funderingen in de krater kan worden geconcludeerd dat er -mogelijk 
vrijwel gelijktijdig- minimaal twee explosies zijn geweest. De eerste -inleidende-

explosie is opgetreden in opslagbunker t5. Dit heeft een detonatie betroffen of een 
deflagratie die zeer snel in een detonatie is overgaan. De tweede explosie heeft 

plaats gevonden in de opslagbunkers 7, S en 9 met het centrum ongeveer ter plaatse 
van opslagbunker L De tweede explosie is ook een detonatie geweest, maar veel 

krachtiger dan de eerste. 

In de aanslag op materialen, aangetroffen in en rond de krater, zijn resten gevon-
den van diverse pyrotechnische mengsels op basis van onder andere kaliumnitraat 
en zwavel, van aluminium, kaliumperchloraat, kaliumnitraat en zwavel en van 

kaliumnitraat, strontiumnitraat en magnesiuni. Dergelijke mengsels worden algemeen 
gebruikt in diverse soorten (knal- en sier-) vuurwerk aq. ontstekingsmiddelen 
daarvoor. Van sommige van dergelijke mengsels c.q. artikelen is bekend dat die 

onder bepaalde omstandigheden kunnen detoneren. 
Er zijn geen aanwijzingen verkregen op de aanwezigheid van (restanten van) 

organische springstoffen. 

Rond de explosiehaard zijn diverse soorten vuurwerk-artikelen en verpakkingen 

aangetroffen. Voor zover op de artikelen c.q. de verpakkingen aanduidingen voor 

gevarenklasse rijn waargenomen, betroffen die alleen '1.3G'. 

Meerdere van de aangetroffen en onderzochte vuurwerk-artikelen bevatten een 
mengsel op basis van aluminium, kabumnitraat' en kaliumperchloraat Uit ervaringen 

is bekend dat dergelijke mengsels onder bepaalde omstandigheden, afhankelijk van 

hoeveelheid en opsluiting, kunnen detoneren. 

Op grond van het letsel aan de slachtoffers 10.2.e  en 

hebben beiden zich tijdens de explosie waarschij - J op een a stand van met meer 

dan circa 5 meter van de explosie bevonden. Het slachtoffer 10.2.e  heeft 

zich tijdens de explosie buiten het pand bevonden. 
Er zijn restanten van twee paar sportschoenen gevonden. De zolen van de schoenen 

zijn niet geleidend. 

Er zijn diverse (restanten van) kledingstukken aangetroffen. Een blauwgroen 

gewatteerd jack is grotendeels gefragmenteerd. 

10.2.e 
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GERECHTELIJK LABORATORIUMVAN HET MItiISTERIE VA  ̀1L,'STITIE 

Bijlage 3  Overzicht van de materialen aangetroffen in de omgeving van het 

bedrijfspand 

Deze bijlage geeft een overzicht van alle verschillende materialen -behalve li-
chaamsresten en vuurwerk-artikelen- die werden aangetroffen rond de plaats van de 
explosie op en rond het fabrieksterrein. 

delen gewapend beton. 

(delen van) oranje-rode bakstenen. 

witte op kalkzandsteen gelijkende brokken, waaronder blokken met dikten 
van circa 10 en circa 20 cm. Het was vooralsnog niet duidelijk of alle 
aangetroffen brokken afkomstig waren van kalkzandsteen blokken of deels 

van naadloze muren. 

gewapend gasbeton. 

restanten van keramiek tegeltjes. 

delen van houten balken, gedeeltelijk sterk gefragmenteerd Sommige delen 
bevatten nog bevestigingsmateriaaL In het hout waren veel inslagen van 

oranje-rode baksteen en witte kalkzandsteen aanwezig 

(delen van) hardhouten kozijnen (met resten glas en kit), gedeeltelijk sterk 
gefragmenteerd Het hout vertoonde veel inslagen van onder andere oranje-
rode baksteen en witte kalkzandsteen. 

sterk gefragmenteerde restanten hechthout/multiplex (maximale dikte circa 4 
cm). Deze fragmenten waren kennelijk afkomstig van de deuren van de 

bunkers 

deels (sterk) gedeformeerd hang en sluitwerk Van vijf sloten kon worden 
vastgesteld dat die op slot waren. 

restanten golfplaat (eternit). 
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GERECHTELIJK LABORATORIU�1 VA\ HET MINISTERIE VAN JUSTITIE 

delen groen kunststof, waarvan enkele sterk gefragmenteerd De scherven 

waren kennelijk restanten van een geéxplodeerde groen huisvuilcontainer. Op 

beide zijden van het kunststof was een zwarte aanslag aanwezig, Van de 
container werden ook restanten van de rubber wieltjes gevonden. 

. delen van koperen aardleiding (bliksemafleider). 

twee oranje waarschuwingsborden voor explosief materiaal en vier rode 
waarschuwingsborden 'roken en open vuur verboden'. Al deze borden waren 

min of meer gedeformeerd 

restanten van zinken dakgoot. 

sterk gefragmenteerde restanten van loden platen en beugels van lood-
zwavelzuur accu's. 

gedeformeerde restanten van een CV ketel, deels sterk gedeformeerde CV 
radiatoren en sterk gedeformeerde dubbelwandig aluminium rookgasafvoer-
pijp. Op de ketel en een radiator was een dikke grijze aanslag aanwezig. 

zeer .veel restanten van metalen en kunststof buizen in diverse soorten en 

maten, zoals gebruikt worden voor het lanceren van siervuurwerk Enkele 
van de buizen waren sterk gedeformeerd enlof gefragmenteerd. Op een 
aantal buizen was een zwarte aanslag aanwezig 

resten van verchroomd ijzeren frames van stoelen en enkele skai-leren 
zittingen en rugleuningen. Op een rugleuning werd een fragment blauw-groen 
textiel aangetroffen. 

restanten van zware metalen draagconstructies Enkele hiervan waren gedeel-
telijk verwrongen en gebroken. 

sterk gedeformeerde en deels gefragmenteerde ijzeren rekken, opgebouwd uit 

vierkante buizen (doorsnede circa 15 bij 15 mm). 

sterk verwrongen deuren en andere delen van metalen archiefkasten. 
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diverse kleding(resten), onder andere een (geheel gave) blauwe trui, frag-

menten van een blauw-groen met groen gewatteerd jack, fragmenten van een 
blauw met wit gestreept overhemd, een vrijwel gaaf dames onderhemd, 

resten van blauwe droogdoeken, een aantal blauwe sweaters (met tekst: "MS 
VUURWERK"). Op geen van de kledingresten werd bloed of lichamelijk 

weefsel waargenomen. 

diverse grote hoeveelheden, deels gesmolten c.q. verbrand transparant 
kunststof folie. 

restanten verwrongen koperen waterleiding en CV leiding (diverse dia-
meters). 

restanten van elektriciteitsleiding, waterdicht schakelmateriaal, waterdichte 
wandcontactdozen en explosievrije TL-armaturen. 

een opengescheurde gele kunststof (olie-)fles met het opschrift 7ENNZOIL 
Op de fles was een grijze stof aanwezig. 

een grotendeels intacte borstel (kokosachtige vezel in hout gevat) van een 
bezem De steel van de bezem was afgebroken. 
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BIJLAGE 6: 

Omschrijving 

overzicht  van  omschrijvingen  en 
aangetroffen in en nabij de krater. 

Bruine kartonnen bol 
diam: 10 cm 

Bruine kartonnen bol 
(twee helften) met 
touwtjes 
diam: 15 cm 
bruto: 1 kg 

Zwart raketje met rode 
neus 
diam: 5,5 cm 
1: 26 cm 

Goudkleurige tuit 
1: 20 cm 
diam: 7 cm (max) 
bruto: 300 g 

91.02.18.007JIMS 

Opschrift 

Red Flowers over the 
Mountains 

Wnig 
737 

gold polypen Rakete 

Knatter-Vulkan 

onderzoeksresultaten  van  vuurwerkartikelen, 

Inhoud 

100 g pitten met zwart 
poeder 
115 g geperste staaf-
jes 
18 kokertjes (60 g) 
met elk 2,5 g grijs 
poeder 

250 g pitten 
poeder 
eromheen: 
525 g zwarte 

met zwart 

blokjes 

15 zwarte staafjes à 
g (motor); 
3 g grijs poeder 

185 g zwart poeder 
met 
50 g rode en grijze 
brokjesbrokjes 

- B6.1 - 

Samenstelling 

kaliumnitraat, zwavel, 
koolstof 
kaliumnitraat, kalium-
perchloraat, alumini-
um, zwavel 
kaliumnitraat, kalium-
perchloraat, aluminium 

kaliumnitraat, kalium-
perchloraat, zwavel, 
koolstof 
kaliumnitraat, kalium-
perchloraat, zwavel, 
koolstof 

5  kaliumnitraat, zwavel, 
koolstof 
kaliumnitraat, kalium-
perchloraat, aluminium 

kaliumnitraat, zwavel, 
koolstof 
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Omschrijving  opschrift 

Kartonnen bol met 
doosje en lange rode 
lont 
diam: 20 cm 
bruto: 1,3 kg 

Grijze kartonnen koker 
met blauwe band en 
elektrische ontsteker 
1: 40 cm 
diara: 3,5 cm 
bruto: 385 g 

Witte kunststof "hand-
granaat" met rode band 
1: 10 cm 
diam: 5,5 cm 
bruto: 110 g 

91.02.10.007/pd0 

Inhoud 

bol: 15 g zwarte kor-
rels en parachute 
doosje: 80 g zwarte 
korrels 

div. cerillische tekst  zakje met ontsteker: 
1 g rode korreltjes 
met metaalflinters 
ca 16 tabletten h 10 g 

65 g grijs-zwarte bol-
letjes 

- B6.3 - 

Samenstelling 

kaliumnitraat, zwavel, 
koolstof 

kaliumnitraat, barium-
nitraat, zwavel, mag-
nesium, ijzer? 
kaliumnitraat, alumi-
nium, ijzer?, 
koolstof, strontium-
nitraat 

kaliumnitraat, kalium-
perchloraat, zwavel, 
aluminium 
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Document 17 

S y�32 

LOGISTIEK CENTRUM INSPECTIES 

Aan  : Deelnemers post Cutemborg overleg 

Van 
Betreft : x te  - en werkafspraken 
Datum ; 12 oktober 2000 

Onderwerp 
Wat iq Pr gQhe;t,trd rapt de ervaringen ,git onderzoeken die zijn gedaan naar aanleiding van dia 
explusie van een vuutwerkuptAagpluutt; in Culemborg op 14 februari 1901. 

Meningen 
In dit traject spelen alleen de departementen een rol. Toch is de algemene mening dat niet kan 
worden volstaan reet het aanleveren aan feitenmateriaal aan de Commiscie Onderzoek 
Vuurwe kramp «.',OV). Een e.gen analyse van do gezamenlijke botr4kken inspecties is wenselijk. 
Eventuee,1 kunnen de conclusies globaal zijn Pn kan, vmr Pen (nog) onafhankelijker oordeel, 
verwezen warden naar de COV. 
De verwoording van conclusies is subtiel. Uit de COV-rapportage mag niet blijken dat de inspecties in 
hun rapportages de departementen herben ontzien. Er dient een kritische analyse van dit dossier te 
komen gebaseerd op hoor en wederhoor. 

Er zijn twee wegen te onderscheiden: 
1. Do rapportage van de voorirnalige brandweerinspectie, district 111. Actoren in deze lijn zijn.' 

• de betreffende beleidsafdeling van de directie Brandweer; 
• de Commissie Preventie van Rampen (CPR) (met vertegenwoordigers van vete 
departementen). 

2- ne rapportage van TNC). Ar;toren in deze lijn z,4jrl: 
• het OM te Arnhem (opdrachtgever); 
• de betreffende beleidsafdeling van SoZaWe; 
• de Al (onderzoek gedaan) 

Belangrijke omstandigheid zijn de wetgevingstrajecten In het begin van de jaren negentig 
(deregulering, decentralisatie en dergelijke). 
Ook de rolverdeling tussen de departementen en de CPR (een technisch uitvoeringsorgaan) vereent 
bij het onderzoek aandacht. 
Naast de departementen waanvan bij deze bijeenkomst een inspectie aanwezig is, zijn er ook andere 
departementen betrokken zoals Justitie en Defensie. 

Afspraken 
• Er komt aren aparte gezamenlijke reconstructie van do gebeurtenissen over dit onderwerp; 
Al, ISR ent INIH interviewen de bettikkenen van hun eigen, ueputtement; 

• Oe context problematiek (waarom is het gebeurd zoals het gebeurd is) wordt is', de itderviewsb 
meegenomen; 

• aa onderzoekers maken op korte termijn een afspraak; 
• Eind november moet het geheel zijn afgerond; 
•  10.2.e  is kontaktpersoon; 
• , wqe  _ vergadering 30 oktober 11.00 uur (voorafgaande aan het IBT-i). 

C:lw95�TEfNPIActfepunten overleg 12 10.doc  16-10-2000 
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Vervolgafspraken (voorstel) 
Opmerking: 
De haalbaarheid vast onderstaande planning is onzeker. De onderzoekers hebben allen reeds hun 
handen vol aan andere delen van het Enschede onderzoek. 

• Weert 42  16 - 23 oktober 
Bijeenkomst onderzoekers (17 10 00): 
- deelnemers 
- uitwisselen in orma ;e wie 
- maken nadere afspraken; 
- wie heeft kontakt met justitie en defensie? 

• Week 43  23 - 30 oktober 
Verzamelen informatie en interviews 

Week 44  30 oktober - 06 november 
30 oktober bijeenkomst post Culemborg overleg; 
Opstellen reconstructie (feitenrelaas). 

Week 45  06 - 13 november 
Opstellen reconstructie; 
Verificatie reconstructie; 
Opstellen analyse. 

• Week 46  13 - 20 november 
Opstellen analyse en conceptrapportage; 

• Week 47  20 - 27 november 
Bespreken in afstemmingsoverleg inspecties; 
Verificatie bij betrokken departementen. 

• Week 48  27 november - 04 december 
Concept rapportage aan COV_ 

C:kw9MTEMP1Actiepunten overleg 12 10.doc  16-10-2000 



Document 18 

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN 
KONINKRIJKSRELATIES 
INSPECTIE BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING 

Verzendlijst Afstemmingsoverleci vervolg Culemborg incident 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
Arbeidsinspectie 
10.2.e 

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieuhygiene 
Inspectie Milieuhygiene 
10.2.e 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
Rijksverkeersinspectie 
10.2.e 

Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties 
Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding 

10.2.e 

� 

r n� MirtdiserEe wo Wïnneelyndaa Zaken ni l4onink�isrefattu  r  ̀t• (/ 
, 

Datum 

26 ~ er zoo 

Ons kenmerk 

1B ~-'104$ 

Bfad 

3 vary 3 



Ministerie taan Binnenlandse Zaken ee„ Koninkrijksrelaties� 

De leden van het 

Alstemmingsoverleg inzake het 

vervolg Culemborg incident 

onderwerp 

bijeenkomst op maandag 30 oktober 2000 

Op donderdag 12 oktober j.l heeft er ten kantare van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een overleg plaatsgevonden omtrent 

do mpportage van de 4 betrokken inspecties over tiet Culemborg incident. 

Tijdens deze bijeenkomst is tevens een afspraak gemaakt voor een vervolg-

bijeenkorn-st, deze bijeenkerw-A rmtrrit getreurcen cp maandag 30 oktober zoW 
om t1.00u. bij fret ministerie van BZK. 
Ten behoeve van deze bijeenkomst dient bijgaande concept-agenda met bijlagers. 

Hoogachtend, 

QE HOOFDINSPECTEUR BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING. 
10.2e 

10.2e 

R.E.W. Husmann 

Datum 
26 oktober 2000 

Dna kenmerk 
l eR2000rea(}a 5 

Onderdoor 
DGpovnaR 

Inlichtingen 

Uw kenmork 

Blad 
1 van 3 

Aantal MIlagen 
2 

eeioekadres 
Scho&etdoekshaven 200 

25t1 EZ Don Haag 

Postadres 
flosif?ub 20011 
25Im EA Den Haag 
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MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN 
KONINKRIJKSRELATIES 
INSPECTIE BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING 

AFSTEMMINGSOVERLEG VERVOLG CULEMBORG INCIDENT 

- CONCEPT- AGENDA - 

1. Opening 

2. Mededelingen 

3. Vaststelling verslag Aktiepunten en werkafspraken 
(bijgevoegd) 

4. Plan van Aanpak "rapportage Culemborg-incident' 

5. Concept-reconstructie 

6. Rondvraag 

7. Sluiting 

Ontum 

26 oktober 2000 

Ons kenmerk 

IBA2000i9d0d5 

Blad 

2 van 3 

� 

Ministeno von Binnenlandse Zaken en KontnMjksietaties 
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Minis wie van Binnenlandse Zaken en Konink►ijksrefaties 

Geadresseerden 

Minuut 

Van 

10.2e 

Lijnparaaf 

10.2e 

Afstruift aan 

Are-hief 
10.2e 

V,Sla 

Geldelijk bezwaar 

Begrotingslaar 

Bedrag 

ft. 

c "efw" 
rapportage rijksinspecties inzake follow-up Gulemborg 

Itleduparaaf 

Ka mer  Afsenrtn aan  Kanter 

10.2e 

Ntoor voortoggan 

Begrotingsartikel 

Budgutrcgol 

Dalurn 

Datum 

11 april =I 

Ons kenmark 

18R20a1!s472s 

Onderdoel 

DGOOV, >ro;eel 

vuurwe«r amp 

Inricrurngen 

Uw kenmerk 

$Ind 

1 van t 

Aantal bysagon 

3 

Doaookadres 

schefe)ftewshayen 2C4 

2511 EZ Geer: Haag 

Postadres 

POMNS 20011 

2500 EA Den Haag 

Verzendgegevens 

ilitente verzenddatunl  Aartwi}zingen 

11 april 2001  C] Aarnl ~nen  ❑ Per fax  ❑ Dlpbmaa Aruba 
❑ Per e..gpresso  ❑ Intemet  [j DiP*rt+ail Curo�ao 

[] F�c V pin  ❑ StFazscAurant  ❑ DiPV"a7 Si hAat:en 

[] Pa'.a e :1ta-1 

64jzonderheden 

Verzondon door 

Naam 

f�.s�l✓,�.�t- jam . . 
Verzeaddatum 

)o  . 



Datum 

11 april 2401 

Ons konmerk 

ISR2001Ba720 

Geadresseerden 

Onderwerp 

rapportage rijksinspecties inzake follow-up 
Culemborg 

Bij dezen doe ik u toekomen het rapport, 'Onderzoek vuunverkramp Enschede, 

Follow-up Culemborg," Dit onderzoek heeft zich geconcentreerd op de activiteiten 
van de betrokken instanties naar aanleiding van de bevindingen van het 
onderzoek naar de vuurwerkexplosie in Culemborg. 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft dit rapport op 
19 februan 2001 bij brief (nr. ES2001155767) aan de voorzitter van,de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal aangeboden; een copie van deze brief is bijgevoegd. 

Hoogachtend, 

DE HOOFDINSPECTEUR BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING, 

10.2.e 

Onderdeel 

Dt"O WProject vuuraeticrump 

Inttchtingen 

Uw kanmork 

El,,d 

avant 

Aantal brtagen 
3 

BezoOkadref 

Schede!doeksna.en 2W 

2511 E2 Dis Haag 

Postadres 

Posibua 24á1t 
2500 EA Den Haag 



Datum 

9 aPtr12007 

Ons kenmertt 
iBR28C1! 

Geadresseerden 

Onderwerp 

rapportage rijksinspecties inzake fotiaw up 
Culemborg 

Bij dezen doe ik u toekomen het rapport, "Onderzoek vuurwerkramp Enschede: 

poilow up Culemborg." Dit onderzoek heeft zich geconcentreerd op de act4viteiten 
van de betrokken instanties naar aanleiding van de bevindingen van het 
onderzoek van de explosie vuurwerkexptosie in C Aborg. 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksretaties heeft qit rapport op 19 
februari 2001aan de voorzitter van de Tweede Kamer der S#aten-Generaal 
aangeboden; een copie van deze brief is bijgevoegd. 

Hoogachtend, -1 A, AAA . , . . . 

DE HOOFDINSPECTEUR BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING, 

10.2e 

Qnderdool 

DGOoViFro,̂act Vt:umerWamp 

Inllchtingon 

Uw ken ~ 

Stad 
I vast s 

Aantal bijlagen 
2 

tiezochadres 
Schece'.4Qekshaven 299 

2511 EZ Den ttltzg 

Postadres 
Postbus 2011 
2540 EA Den Maag 



Verzendlijst voor afschriften van briefnummer IER2001164726 

(intern) 

De staatssecretaris van BZK 

Leden bestuursraad 
Leden Interdepartementaal Beleidsteam 

SG-Beraad 

Bureau SG 

Leden MT-OOV 

Leden MT-DBR 

Leden MT-POL 

Leden MT-NCC 

Leden MT-VIP 

Directe Communicatie, BZK (5 maal) 

Bibliotheek BZK (4 maal) 

'de West' via 10.2e  (7 maal) 

Oatum 

9 apai 200> 

Ons kenmerk 
IBR2C0t1U726 

Blad 

4 van 4 
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l nieo - P' Binnenlandse Zaken co  Koninkrijksreiaties 

de Voorzitter van de 
Tweede Karper der Staten Generaal 

onderwerp 

rapport van rijksinspecties 
mbt. follow up Culemborg 

Met mijn brief van 15 januari 2001, kenmerk TK 2001127157 nr. 14, heb ik u de 

rapportages van de rijksinspecties met betrekking tot de vuurwerkramp 

Enschede aangeboden. 
In het voortgangsbericht aan de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties van 16 oktober 2000 (TK 2000-2001, 27 157 nr. 10), heb ik 
aangegeven dat vier betrokken rijksinspecties (de Inspectie Milieuhygiëne, de 

Arbeidsinspectie, de Rijksverkeersinspectie en cie Inspectie Brandweerzorg en 
Rampenbestrijding) in aanvulling op de reeds gepubliceerde rapportages een 
gezamenlijke rapportage zulten opstellen, over wat er door de betrokken 

instanties is gedaan met de resultaten van de onderzoeken naar de 

vuurwefi<explosie in Culemborg. 

Ingevolge de procedure van hoor en wederboor is het concept-inspectierapport 

eerst voorgelegd aan de betrokken departementen (Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid. Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 

Verkeer en Waterstaal, Justitie. Defensie en Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties). Het rapport heeft betrekking op het functioneren van 

genoemde instanties of de daaronder ressorterende dienstera. 

Bovengenoemde procedure had tot doel de genoemde instanties in staat te 

stellen de door de rijksinspecties geconstateerde feiten te vergelijken met de 

feitelijke informatie die hen ter beschikking staat. De afgelopen dagen is de 
procedure van hoor en wederhoor afgerond. 

Mede namens de ministers van Volkhuisvesting, van Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Verkeer en 
Waterstaat bied ik u hierbij cie resultaten aan van dit onderzoek, die zijn 

neergelegd in het bijgaande rapport met de titel: "Onderzoek vuurwerkramp 

Enschede : Follow up Culemborg". 

l7arum 
o teiNdari 2001 

Ons kofi ~k 

E5200trs.57ó7 

Onderdctd 
QCi'Oou,Purisi.l VaunrMlvamp 

Infictiflneen 

Uw terL1:B.Yk 

Blad 
1 van 2 

ILinrat bijlagen 
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2511 Ez om blaag 

P051J ~ 
pcnitw9 20411 

2500 EA 0,3n Raag 



Ook ten aanzien van dit rapport zat het kabinet zijn eigen reactie verwerken in 

het kabinetsstandpunt over het rapport van de Commissie Onderzoek 

Vuurwerkramp verwerken. Het kabinet zat derhalve ooft op het nu voorliggende 

inspectierapport thans geen reactie geven. 

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, 

Datum 

19 laiuuari 201 

Ons kenmerk 

E-$ =1,155767 

Bind 

2van? 
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l�f?:�isterie ww Binnenlandse Zaken err Koninkrijksrelatics 

de Voorzitter van de 
Tweede Kamer der Staten Generaal 

Onderwerp 

rapport van rijksinspecties 
mbt. follow up Culemborg 

Met mijn brief van 15 januari 2001, kenmerk TK 2001127157 nr. 14, heb ik rr de 

rapportages van de rijksinspecties met betrekking tot de vuurwerkramp 

Enschede aangeboden. 
In het voortgangsbericht aan de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties van 16 oktober 2000 (TK 2000-2001, 27 157 nr. 10), heb ik 
aangegeven dat vier betrokken rijksinspecties (de Inspectie Milieuhygiëne, de 

Arbeidsinspectie, de Rijksverkeersinspectie en de Inspectie Brandweerzorg en 
Rampenbestrijding) in aanvulling op de reeds gepubliceerde rapportages een 
gezamenlijke rapportage zullen opstellen, over wat er door de betrokken 
instanties is gedaan met de resultaten van de onderzoeken naar de 

vuurwerkexplosie in Culemborg. 

ingevolge de procedure van hoor en wederhoor is het concept-inspectierapport 
eerst voorgelegd aan de betrokken departementen jSociate Zaken en 
Werkgelegenheid, Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. 
Verkeer en Waterstaat, Justitie, Defensie en Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties). Met rapport heeft betrekking op het functioneren van 
genoe mde instanties of de daaronder ressorterende diensten. 

Bovengenoemde procedure had tot doel de genoemde instanties in staat te 
stellen de door de rijksinspecties geconstateerde feiten te vergelijken met de 
feitelijke informatie die hen ter beschikking staat. De afgelopen dagen is de 

procedure van hoor en wederhoor afgerond. 

Mede namens de ministers van Volkhuisvesting, van Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Verkeer en 
Waterstaat bied ik u hierbij de resultaten aan van dlt onderzoek, dia zijn 
neergelegd in het bijgaande rapport met de titel: "Onderzoek vuurwerkramp 

Enschede: Follaw up Culemborg". 

Datum 

19 4, uari 200 t 

om kenmerk 

ES200tí55787 

oncter[lcro4 
oGOOvtpwpect vuunaertnamp 
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10.2e 
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Ook ten aanzien van dit rapport zal het kabinet zijn eigen reactie verwerken in 
het kabinetsstandpunt over het rapport van de Commissie Onderzoek 
Vuurwerkramp verwerken, Het kabinet zal derhalve ook op het nu voorliggende 
inspectierapport thans geen reactie geven. 

OE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, 

.G. de Vries 

� 

Datum 

19 tebrtoti 2001 

Ons kenmerk 
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Ministerre von Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Fax 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

Cndelrwap 

brief Tweede Kamer 

f 
Hierbij die concept-brief inzake de aanbieding van het rapport Culemhorg aan de 
Tweede Kamer. 
Zoals al ges ~en het verzoek om de minister van Verkeer en Waterstaat te 
laten peaferen. 

In verba} d met het uitbrengen van het rapport zie ik de betreffende goedkeuring 
van de epmept-brief gaarne uiterlijk maandag 12 februari 2001 voor 12.00u. 
tegemo� t. 

Brandweerzorg en Rampenbestrijding 

Detam 
9 Te ~ 2401 

Qnde�tleet 

OGOpv,99R 

Blad 

1 van 3 
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1. 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksreiaties 

Aan 

Tay_ 

Fax  U/U- l  4/9 

Fax 

Waterstaat 

Onderwerp 

brief Tweede Kamer 

Hierbij de concept-brief inzake de aanbieding van het rapport Culemborg aan de 
Tweede Kamer. 
Zoals afgesproken het verzoek om de minister van Verkeer en Waterstaat te 
laten paraferen. 

In verband met het uitbrengen van het rapport zie ik de betreffende goedkeuring 
van de concept-brief gaarne uiterlijk maandag 12 februari 2001 voor 12.00u. 
tegemoet. 

10.2e 

Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding 

Dolum 
9 tetnvari 2wl 

Onderdeel 
DGOOV 1BR 

lnUchlingen 

10.2e 

Bled 

1 van 3 
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Ministziié van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

de Voorzitter van de 
Tweede Kamer der Staten Generaal 

~ ervrorp 

aanbieding rapport 
Onderzoek Vuurwerkramp Enschede: 
Follow up Culemborg 

Inleiding 

In opdracht van het rijk, de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, voert 
een onafhankelijke commissie onderzoek uit naar de vuurwerkramp, die op 
zaterdag 13 mei in Enschede plaatsvond. 
De Commissie Onderzoek Vuurwerkramp (COV) heeft inmiddels bekend 
gemaakt dat zij op. 26 februari 2001 haar rapport zal aanbieden. 
De regering zal daarna aan de Tweede Kamer berichten welke gevolgtrekkingen 
zij aan de bevindingen van de commissie verbindt. 

Daarnaast hebben acht rijksinspecties - elk op grond van zijn specifieke 
taakopdracht - onderzoek verricht naar deze ramp. 
Met de brief van 15 januari 2001, kenmerk TK 2001127157 nr. 14, is u de 
rapportages van de rijksinspecties aangeboden. 
Het betrof hier dertien rapporten en een centraal rapport, waarin naast de opzet 
en uitvoering van het onderzoek van de inspecties ook alle conclusies en 
aanbevelingen waren opgenomen. 

Onderzoek Vuurwerkramp Enschede : follow up Cufemborg 

In het voortgangsbericht aan de vaste Commissie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties van 16 december 2000, heb ik, als coordinerend minister, 
aangegeven dat vier betrokken inspecties (de Inspectie Milieuhygiëne, de 
Arbeidsinspectie, de.Rijksverkeersinspectie en de Inspectie Brandwoerzorg on 
Rampenbestrijding) een gezamenlijke rapportage zullen opstellen, waarin zal 

worden bezien in hoeverre de conclusies en aanbevelingen, voortkomend uit het 
onderzoek naar de vuurwerk-explosie in 1,191 in Culen-iborg, in maatregelen 
hebben geresulteerd. Ik beschouw de uitkomsten van dit onderzoek aanvullend 
op de eerder aangeboden rapportages van de rijksinspecties naar de 
vuurwerkramp Enschede. 
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Datum 

9 tobftriri 2001 

Ons kenmerk 

IBR2001i55767 

Blad 

2 van 2 

Mede namens de ministers van Volkhuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieuhygiëne, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Verkeer en Waterstaat 

bied ik u hierbij de resultaten aan van dit onderzoek, die zijn neergelegd in het 
bijgaande rapport met de titel: 

"Onderzoek vuurwerkramp Enschede: Follow up Culemborg". 

Zoals ik reeds eerder in het Algemeen Overleg met de Vaste Commissie voor 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 december j.l. heb 
medegedeeld, gaat het kabinet - in verband met het grote publieke belang om zo 

snel mogelijk kennis te kunnen nemen van de onderzoeksresultaten - meteen 

over tot pubficatie. Dit houdt in, dat ook het rapport over de follow up van 

Culemborg openbaar wordt gemaakt. 

Ook ten aanzien van, dit rapport zal het kabinet zijn eigen reactie op de 

bevindingen van de rijksinspecties in het kabinetsstandpunt over het rapport van 
de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp verwerken. Het kabinet zal derhalve 
ook op het nu voorliggende inspectierapport geen reactie geven. 

Echter wanneer in de tussentijd blijkt, dat er op grond van de voorliggende 
onderzoeksinformatie van overheidswege onmiddellijk maatregelen getroffen 

moeten worden, zullen deze worden genomen. 

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, 

K.G. de Vries 

Minfst " wn binnenlandse Zaken en Knninknjksrdalks 
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In opdral&% van het rijk, de prOvinCIe Overrssel en da gersteante Er�sched vosrt 
een onafhankettike oommtssie onderzoek uit naar de vuUt«&WamQ. die  olp  

zaterdagti 3 mei in Enschede plaatsvond. 
0e Cor nfissie Onderzoek Vuurvtrerkrarnp (COV) heeft inmiddels bekend  
gemáa dart Zlj aes 28 februari 2001 haar rapport zal aanbïeden_9  ►n en 
de rage ng abt diama aan de: Tweede Kamer berichten welke evotgt3ekk 9 

zij aan �ke bevincSrrgen van de comrnissie verbirttft. 

Daarna 1 st hebben 
acht rijks►nspecties - elk op  grond van zijn ,peciTick'9 

ta ~pdraeht - onderzoek verricht naar deze  p 1127 57 nr. 145 is u de 
Met de f riet van 15 januarl 2001. kenmerk TK 200 

rapportages van de cfiksinspecties aa1g ~den.  waarin naast de opzet 
Het betiof hier aenlen rappo ~ en een  contraai rapport. 
en uiNó�er. van het onderzoek van de Inspecties ook effe conclusies en 

aanbevelingen waren opgenaman. 

4ttdo j}ri gk Vuu ~rkramp Enschede *.f011154 up Cul smb0íg 

j 

in het vDangangsbertcht aart de vaste Commissie van Binnenlandse ZakenKoniMMjksrat2ties van 16 dece�snt3sr 2400, he0  Cr' 1k. als cvlfrdi  re d I inístar, 

adng  en dart vier betrokken inspectiCS (de inspectie Mílieuhyg�ne, de 

Arbè inspectie, de Rljksverkeersinspecide egt de lnspettie 8randweerZor9 en 
Rampet~bestriíá rtc)  zulten opstellen, waarin zat een gezamenlijke rapporgge 
�rprdert bezien in no ~rro de conclusles en aanbevaílrtgen.  maatregelen,t het 

onderxt �c navr de vtlucwerkexpttr',3ie in 1691 in Culemborg. , maa 
hebber geresulteerd. ik bes�chouv►+ de uttkamsteft nart dit Onderzoek 2tanvuileftd 

rïiksinspecties naar de 
op de 0arder aang ~en rapportages van d$   
vuurw ~amp Enschede. 
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Datum 

19 februari 2001 

Ons kenmerk 
ES2 061 15 57 67 

de Vaarzitter van de 
Tweede Kamer-der Staten-Generaal 

Onderworp 

aanbieding ra_____. 

f3nerz 2_')Cu1UeLmborg 
nverkramp nschede: 

Folio   

Inleiding  � a--------�" 
Naar aanleiding van de vuurwerkramp te Ensc  van 13 mei 2000 hebben het 
rijk, de provincie Overijssel en de gem  e Enschede een onafhankelijke 
commissie de opdracht gegev ,en erzoek uit te voeren naar deze ramp. 
De Commissie Onderzoe�.V�,urwerkramp (COV) zal haar eindrapport op 28 
februari 2001 aanb'= • - n.  4� 

Daar n st hebben acht rijksinspecties - elk op grond van zijn specifieke 
ta racht = ónderzrzoe �érrïCtrt tiaar�iaze ramp. Met mijn brief van 15 januari 

,opd2001, kenmerk TK 2001/27157 nr. 14. heb ik u de rapportages van de 

rijksinspectiesaangetiede .„- as  

ï 4D�1Srzoei€-�f�t roveriftetrr}rE11 �f[e �kll ~p-Cub mba«j 
Q -In het voortgangsbericht aan de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties van 16 oktober 2000 (TK 2000-2001, 27 157 nr. 10), heb Ik 
aangegeven dat vier betrokken rijksinspecties (de Inspectie Milieuhygiëne, de 
Arbeidsinspectie, de Rijksverkeersinspectie en de Inspectie Brandweerzorg en 

Rampenbestrijding) in aanvuiling op de reeds gepubliceerde rapportages een 
gezamenlijke rapportage zullen opstellen, over wat er door de betrokken 
instanties is gedaan met de resultaten van de onderzoeken naar de 

vuurwerkexplosie in Cutemborg. Huis-uanzeftspz$kenér ciat�ookr ri ~derzoek 
iedere betrokken minister verantwoordelijk is voor d"nderzijn competentie 
werkende inspectie. Ik beschouw de uitkomstenvan dit onderzoek als aanvullend 

op en als een integraal onderde5,van dé eerder aangeboden rapportages van de 
rijksinspecties naar de uuurwérkramp te Enschede, 

_�r{ � 

Ingevolge de procedure van hoor en wederhoor Is het concept-inspectierapport 
eerst voorgelegd aan de betrokken departementen (Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,; 
Verkeer en Waterstaat, Justitie, Defensie en Binnenlandse Zaken en  1l, 

Onderdeei 

oGOOv;Pralaci Vuuns ~artip 

Uw kenmerk 

Blad 
1 ran 2 

Aentai bljlsgon 
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Koninkrijksrelaties). Het rapport heeft betrekking op het functioneren van 
genoemde instanties of de daaronder ressorterende diensten. 

Bovengenoemde procedure had tot doet de genoemde instanties in staat te 
stelten de door de rijksinspecties geconstateerde feiten te vergelijken met de 
feitelijke in ormatie die hen ter beschikking staat_ tje afgelopen dagen is de 
procedurel,hoor en wederhoor afgerond. 

Datum 

19 tetrruari2001 

Dna kenmerk 

ES200 0w767 

Blad 

2 van 2 

.f u Am 
f.. 

Mede namens de ministers van Volkhuisvesting,�uimtelijke Ordening en 
Milleubeheer,2Sociale Zaken en Werkgelegenheid erifVerkeer en Waterstaat bied 
ik u hierbij de resultaten aan van dit onderzoek, die zijn neergelegd in het 
bijgaande rapport met de titel: "Onderzoek vuurwerkramp Enschede 
Follow up Gulemborgn. 

'5� tlRrt 

Ook ten aanzien van dit rapport zal het kabinet zijn eigen reactie verwerken in het 
kabinetsstandpunt over het rapport van de Cornmissle Onderzoek Vuurwerkramp 
verwerken. Het kabinet zal derhalve ook op het nu voorliggende inspectierapport -r++ 4,-1 f 
geen reactie geven. 

�chter_wan nnf � s�atijds btijklsi�e�op grondvan da_�roorliggende  
onderzoe  �atie �an,pverheidswege ónmidde�k-ma�regel � �troffen� 
mo®t�rr  rder�:a.iáltdu-dsz.e�iar�{en genomen�  

OE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRNKSREtATIES, 

K.G. de Vries 10.2e 
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MINIS'TERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES 
INSPECTIE BRANDWERZORG EN RAMPENBESTRIJDING 

Beschikbaar : 200 stuks 

Uitgifteliist 

Directie Voorlichting (exemplaren voor de pers 
70 stuks 

Parlement 
• voorzitter Tweede Kamer 1% 
' leden vaste Kamercie BZK 

Ministeries 
{ alle ministers 

Inspecties: 
VROM : Inspectie Volkshuisvesting, Inspectie Mileiuhygiene, Inspectie 
Ruimtelijke Ordening 
r VWS : Inspectie Gezondheidszorg  , 
*  SZW : Arbeidsinspectie  1g 

V&W : Rijksverkeersinspectie  3 r 
BZK : Inspectie Politie, Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding 3x 

�- !-c � c...,._.. 

Gemeente Enschede 
t.a.v. de burgemeester : 2 exemplaren 

Provincie Overijssel 
t.a.v. de Commissaris van de Koningin: 2 exemplaren 

Intern BZK 
 ̀minister de Vries en van Boxtel 
• staatssecretaris de Vriest L/ 
• secretaris -generaal £,r 
' leden van de bestuursraad 

Intern DGOOV 
 ̀dg-OOV 
leden van het MT-OOV  
afdelingshoofden van de direktie Ejrandweer & Rampenbestrijding 
afdelingshoofden direktie Politie 
afdelingshoofden direktie VIP 
" dhr. Ketelaars en PaaW en mw Vi .efu q VIP 

Z/ 
r 

Restant retour naar Inspectie Bran 
Jaap Berenbak of Jan Schouten. 

.,i- ka,4� 
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Akkoord te gaan met rnede-paratering kamervragen m.b.t. Cutemborg. 

cnd 
Kamervragen V.d. Camp 

en Mosterd (CDA) mbt 
Cutemborg 

wwdeptta31 

of 

10.2 
e 

AtS6 IM »" 

Archief (N132d) 

Amk,1 ~  -

Aan de ministers van Justitie en BZK zijn door de fleren van de Camp en Mosterd 
van het CDA vragen gesteld over de brief d.d. 30 juli 1991 van da procureur-
generaal bij het gerechtshof te Amsterdam aan de minister van Justitie n.a_v. 
Cutemborg. De minister van Justitie beantwoordt deze vragen, mede namens de 

minister van BZK. 

Samuwanonch t3ooltcht(ng 

De brief van de procureur-generaal van 30 juti 1991 wordt door de inspectie 
Brandweerzorg en Rampenbestrijding, de Inspectie Milieuhygiëne, de 
Rijksverkeersinspectle en de Arbeldsinspectle meegenomen In de 
deelmconstructie van (de aanbevelingen naar aanleiding van) de 
vuurwerkexplosie in Cutemborg. De uitkomsten van het onderzoek zuilen aars de 
Tweedo Kamer worden aangeboden. Net kabinet zal eerst na het gereedkomen 
van de Inspectie-ondarzeeken naar de ramp in Enschede en het onderzoek van 

de Commissie onderzoek Vuurwerkramp (Commissie Oosting) met een 
kabinetsstandpunt inzake de vuurwerkramp komen. Hierin wordt ook hei dossier 

Cutemborg meegenomen. 
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Antwoordeu op de schrifteá jke vragen vita de leden Mosterd en Van de Camp (heiden CDA) aan de 
rrtinlsters van Justitie en van Rittuenlrtndse 'Laken en KonfnkrjjksrelatUs over controle op vuurwerk.. 
(Ingezonden 15 december 2000) 

L, 2. en 3. 

Naar aanleiding van een explosie bij de vuurc+ukfabriek MS Vuurwerk B.V. �e C leuberg oir 14 fe ~i  i 99t, 
is een. ondkrzoek naar cie oorzaak van de explosie ingesteld. Dit onderzoek is uitgevoerd door de politici in 
samenwerking niet deskundigen van T.I .O_, het Gerechtelift Laboratorium, de Arbeidsins pectie, de Toeara, ;e 

Districtsinspectie voor het bmndcv �-- �ezen alsmede deskundigen van vet buruu Hinderweaaken vim het 
tnjnístede van Defensie 

Het openbaar ministerie heeft in een persbericht van 3 juli 19411 de resultaten van het onderzoek bekend gemaakt. 
Tevens beeft de prtrcnrcur-generaal bij het gercchtshof te Amsterdam naar aanleiding van de resultaten vu het 
onderzoek, bij brief van 30 juli 1991 de hiaten in zowel de afstemrning als In de controle en tiet meezicht door 
gemeente, het korps Controleurs Gevaarlijke Stoffes. de Arbeidsinspectie en de afde)ing ftnder "emken van het 
ministerie van Del'ensie, seider de aandacht gebracht van de minister van Justitie. Deze brief heeft de toenmalige  
minister van Justitie niet̀hereikt. Volgens w ~eningen op de brief. is deze telefonisch afgedaan en voor 
notifientie (archivering) aangeboden aan de registratie. De ambwnnzr die destijds de brief heeft behandeld, kan 
zich d."gevraagd de brief en de afdoening daarvan niet meer herinneren. Daarmee is niet meer zin te gaan 
waarom dexo briefde! minieier lestij ds niet heen b ~t, Her w , s EN i S 139 f tt r rI1 n r t'e +r le L-10 y  
IJïEt SéiQki Kir tyg 1)nr air $asei  or £ih  nfeƒctgrcr *.y tv wo&nFN np j+ o�Anr. 
4. tot en met 7. 

Op dit mornent ~ dr door de Commissie Orttkrzrtek Vuurwukramp sen oruk zoek, ui��voerd naar de ooraaak 
en de ,gevolgen van de vuur*t ftamp te Exischedu, Het onde ~k veen de Conuiitcsie heeft mede betrekking op 
de wijze waarop de (rijks)overheid is omgegaan met de resultaten van de onderzoeken die destijds naar de 
vuurwerkexptnsie in Culemborg zijn vtrrricht. De brief van de procureur•generani van 3D juli 1991 maakt ook 
ondt:rk  l uit van dit onderzoek. Daarnaast wordt door de Inspectie Brandweerzorg m Rampenbestrijding, de 
lasgenie MilieuhygiC-ne, de Rijksverkeersinspectie en de Arbeidsinspectie eea deelreconstructie gemaakt van (de 
aanbevelingen naar aanleiding van) de rentip in Culemborg. De uitkomsten van beide ond m.oelcen zullen aan de 
Tweede Kamer warden aangeboden. Nadat de CommiS.cie Onderzoek Vuurwerkramp over de resultaten van het 
onderzoek treeft gernpporteerd zal het kabinet een standpunt ter Zake innemen. De minister van Justitie zal dan 
inhoudelijk ingaan op de vragen 4. tot en niet 7. van vla leden Mosterd en Van de Cantp, 

10.2e 


