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Datum 29 augustus 2011 
Betreft Aanbieding rapport 'Brand Chemie-Pack Moerdijk' Bij lagen 
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Geachte heer/mevrouw, 

In de afgelopen maanden heeft de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie 
OOV) onderzoek gedaan naar de brand die op 5 januari 2011 bij Chemie-Pack in 
Moerdijk plaatsvond. Hierbij bied ik u de rapportage van dit onderzoek aan. Op 
woensdag 24 augustus heeft de minister van Veiligheid en Justitie deze rapportage 
aangeboden aan de Tweede Kamer. 

De brand bij Chemie-Pack was uitzonderlijk naar aard en omvang. Bovendien had 
een dergelijke brand had zich op die plaats nooit mogen voordoen. Volgens de 
vergunningen hadden zich op het buitenterrein van Chemie-Pack namelijk in het 
geheel geen gevaarlijke stoffen mogen bevinden. Daar komt bij dat de brand zich in 
een hoog tempo ontwikkelde. Bij aankomst van de eerste brandweerwagen was de 
brand al dermate groot van omvang, dat met zekerheid kan worden gesteld dat het 
bedrijf niet behouden had kunnen worden. 

Ook bij dit incident is weer gebleken dat de betrokken brandweerlieden, zowel 
leidinggevenden als manschappen, zich volledig hebben ingezet. Zij zijn degenen 
die letterli jk in de vuurlinie stonden om de brand te bestrijden. Daarvoor verdienen 
zij onze respect en bewondering. 

De evaluatie van de Inspectie OOV is bedoeld om lessen te trekken voor de 
toekomst. Het gaat om de vraag of de bestrijding van (de effecten van) het 
grootschalig incident bij Chemie-Pack Moerdijk adequaat is verlopen en op welke 
punten verbeteringen mogelijk zi jn. Het gaat dus niet om een onderzoek naar 
aansprakelijkheden. De analyse en conclusies van de Inspectie OOV zijn niet vervat 
in juridische termen en kunnen ook niet als zodanig worden beschouwd. 

De Inspectie OOV heeft in haar onderzoek het accent gelegd op de eerste twee 
dagen van het optreden van de rampenbestrijdingsorganisatie en het bevoegd 
gezag. Daarnaast l igt de focus voornamelijk op de brandbestrijding. 

In haar rapport besteedt de Inspectie OOV aandacht aan de volgende drie punten: 
1. de verantwoordelijkheid van het bestuur van de gemeente Moerdijk en de 

veiligheidsregio Midden- en West-Brabant ten aanzien van de voorbereiding op 
incidenten. 
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2. de wijze waarop de regionale brandweer Midden- en West-Brabant de brand bij Datum 
Chemie-Pack heeft bestreden en 29 aug^tus 2011 

3. de interregionale samenwerking en nationale betrokkenheid bij het incident. 

Op pagina 7 t/m 13 van het rapport vindt u een uitgebreide samenvatting. Hierin 
staan ook de conclusies en de aanbevelingen vermeld. 

Naar aanleiding van het incident in Moerdijk is door de Inspectie OOV inmiddels een 
breder onderzoek gestart, waarin wordt onderzocht op welke plekken in Nederland 
het risico van een soortgelijk grootschalig incident aanwezig is en in welke mate de 
veiligheidsregio's op deze risico's zijn voorbereid. Hierbij zal aan de orde komen 
hoe de verantwoordelijke besturen omgaan met de mogelijkheid om bedrijven op 
basis van artikel 31 van de Wet veiligheidsregio's aan te wijzen als 
bedrijfsbrandweerplichtig. De rapportage hierover zal in het najaar van 2011 
verschijnen. 

Voor nadere toelichting op het onderzoek kunt u contact opnemen met de 
projectleider, de heer A.W. Dorst (Anton.Dorst@ioov.minvenj.nl of 070 - 426 
7230). Het rapport is ook te downloaden via www.ioov.nl. 

Hoogachtend, 

J.G. Bos 
Hoofd Inspectie Openbare Orde en Veiligheid 
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