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Ons kenmerk

Uw kenmerkOnderwerpCommunicatie incident 22 september De Nort 21
BijlagenGeachte burgemeester Van Mastrigt ,

Op 22 september heeft een incident plaatsgevonden aan de De Nort 21 in uw gemeente . Terplaatse bleek dat het ging om een uitstroom van ammoniak , wat was veroorzaakt tijdenswerkzaamheden aan de installatie . Naar aanleiding van dit incident heeft u aangegeven dat uvragen heeft over de formele communicatie rond dat incident . Formele communicatie richting desamenleving , maar ook richting u als bevoegd gezag .
Ik wil u hierover als volgt informeren . Direct na de melding bij de regionale alarm centrale is erdoor de brandweer grootschalig uitgerukt. Dat is gebeurd uit voorzorg . Bij een melding van dezeaard met gevaarlijke stoffen wordt , vanwege het veilig kunnen optreden door de brandweer ,opgeschaald met naast de standaard brandweereenheid het specialisme gaspakken t.b.v.gevaarlijke stoffen .
Ter plekke bleek dat er slechts een geringe hoeveelheid ammoniak was uitgestroomd en datdaardoor, mede door het gesloten houden van de deuren van het bedrijf, vrijwel geen emissiebuiten het bedrijfsgebouw meetbaar was . De ruikdrempelwaarde is bij ammoniak zo laag dat hetal waarneembaar is voordat het überhaupt meetbaar is . Dat was in Woudenberg ook het geval . Eris buiten het gebouw niets gemeten maar soms kregen de hulpverleners een vleugjeammoniakgeur in de neus . Maar uitsluitend dicht bij het gebouw . Er is dus geen enkel gevaargeweest voor hulpverleners rond het gebouw of omwonenden .
Het betreffende bedrijf ligt aan de rand van de bebouwing , tegen het buitengebied aan .Daarnaast was de windrichting gunstig , waaiende vanuit de bebouwing richting het zeer lichtbebouwde buitengebied . NL - Alert is het alarmmiddel van de overheid dat je waarschuwt eninformeert over een noodsituatie . Je ontvangt een NL - Alert bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties . Om bovengenoemden redenen is er geen NL - alert gegeven .
Op het twitter account van de VRU zijn lopende het incident vier berichten geplaatst over hetincident . Met deze berichten hebben we informatie gegeven over handelingsperspectieven vooromwonenden en informatie over hetgeen aan de hand was . Veiligheidshalve is aan het begin vanhet incident gecommuniceerd om ramen en deuren te sluiten . Gedurende het eerste uur van hetincident kon er geen contact worden gemaakt met de gemeentelijke afdeling communicatie . Inoverleg met uw gemeentelijke afdeling bezien we hoe de afspraken in dit kader kunnen wordenaangescherpt.
De inzet van brandweerpersoneel en brandweermaterieel is zeer aanzienlijk geweest . In hettotaal zijn er een tiental brandweerwagens naar De Nort 21 gereden . Al deze brandweerwagenshebben tijdens het aanrijden gebruik gemaakt van optische en geluidssignalen . Dit is gebeurd uitvoorzorg en volgens onze procedures.

Pagina



VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT (VU

Wij kunnen ons voorstellen dat een zo groot aantal hulpverleningsvoertuigen dat in zo'n korte tijddoor het dorp Woudenberg rijdt bij inwoners het beeld heeft opgeroepen dat er heel wat aan dehand moet zijn . Dit in combinatie met het uit voorzorg gegeven , advies om deuren en ramen tesluiten kan bij bewoners een gevoel van onrust opwekken . Wij zullen om die reden onzecommunicatieprocessen evalueren om te zien hoe we hierop beter kunnen anticiperen .
Met vriendelijke groet ,

Erik LuchtenburgDirecteur crisisbeheersing
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