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Geachte raadsleden,
Het COT instituut voor veiligheids- en crisismanagement deed in opdracht
van het gemeentebestuur onderzoek naar de brand op 13 mei 2008 bij het
gebouw van de faculteit bouwkunde van de TU Delft.
Tijdens de brand vond er een snelle en succesvolle ontruiming plaats.
Er waren geen slachtoffers, geen gewonden, sterker nog er is geen pleister
geplakt.
Er kwamen geen gevaarlijke stoffen vrij. Het incident beperkte zich tot
slechts een klein gebied.
Het Bouwkundegebouw ging helaas wel verloren.
Het betreft echter een gebouw van eind jaren zestig. De universiteit nam het
in 1970 in gebruik. Toentertijd gold als uitgangspunt bij een grote brand het
mogelijk maken van een veilige ontvluchting en niet het behouden van het
gebouw. De brandveiligheidsmaatregelen, uitgevoerd door de TU Delft,
waren dan ook hier op gericht. Investeringen, gericht op het mogelijk maken
van ontvluchting, hebben hun waarde bewezen in de praktijk. Ook is
gebleken hoe belangrijk een goed geoefende bedrijfshulpverlening is.
Ook heeft het regelmatig oefenen van rampen door de gemeentelijke
crisisorganisatie, zijn vruchten afgeworpen tijdens de crisisbeheersing.
De samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen verliep
overwegend positief.
De inspanningen van alle betrokkenen waren enorm.
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Na de brand was er veel aandacht voor het formeel wel of niet hebben van
een gebruiksvergunning voor het faculteitsgebouw bouwkunde. Het traject
had scherper gekund (zie aanbeveling 1 van het COT), maar dat neemt niet
weg dat het gebouw materieel voldeed aan de eisen.
Het COT rapport stelt (pagina 75): "Wel waren op het moment van de
branduitbraak- op één na - alle geplande beveiligingsmaatregelen
geïmplementeerd. Het aanbrengen van brandwerend glas in de
trappenhuizen was ten tijde van de brand in uitvoering."Voorts stelt het
COT-rapport (pagina 76): "het is onwaarschijnlijk dat wanneer de
brandveiligheidsmaatregelen volledig waren uitgevoerd en er wel een
gebruiksvergunning was, een ander schadebeeld zou zijn ontstaan".
Het gemeentebestuur heeft extern onderzoek laten verrichten als evaluatie,
maar vooral ook om er lessen uit te kunnen trekken, voor alle betrokken
partijen, maar ook voor de Nederlandse crisisbeheersing in het algemeen.
Het nu voor u liggende rapport van het COT is de weerslag van dat externe
onderzoek.
In het eindrapport formuleert COT zeven conclusies waarin wij ons als
college kunnen vinden. Tevens doet het COT zeven aanbevelingen waarop
het college hieronder nader ingaat.
Aanbevelingen COT rapport
Aanbeveling 1
Zorg ervoor dat in grootschalige projecten gericht op het verhogen van de
brandveiligheid bij objecten duidelijk afspraken worden gemaakt over de
fasering en de wijze van monitoring. Expliciteer de wijze waarop de
gemeente en/of de brandweer toezicht zal houden. Doe dit ook voor
eventuele lopende trajecten bij de TU Delft.
Gebruiksvergunningen worden conform het nieuwe gebruiksbesluit dat per
1 november 2008 is ingegaan, alleen nog afgegeven voor met name
zorginstellingen, scholen en kinderdagverblijven. Het gaat voornamelijk om
panden waar zich niet-zelfredzamen bevinden. Overige panden vallen sinds
1 november 2008 alleen nog onder een meldingsplicht. De bestaande
vergunningen worden de komende tijd omgezet in meldingen. De
handhaving voor vergunnings- en meldingsplichtige gebouwen is gelijk.
Verder is er na de brand een overleg gestart tussen TU vastgoed, TU
Security en brandweer, waarbij de gebouwen zijn doorgelicht en waarin
genoemde partijen werken aan een protocol waarin afspraken worden
vastgelegd.
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Aanbeveling 2
eez/e kritisch de beschikbare regionale procedures als het gaat om
alarmering, beschikbare inzetprocedures voor een groot kantoorgebouw,
bijstandsprocedures, het afwegen van de opbrengst van een inzet ten
opzichte van de veiligheidsrisico's en het grootschalig optreden (inclusief
communicatieplan). Bezie in hoeverre dit in voldoende mate deel uitmaakt
van opleidingen en oefeningen.
Deze aanbeveling sturen wij door naar de veiligheidsregio Haaglanden in
oprichting. En het college zal de uitvoering van deze aanbeveling blijven
volgen.
Aanbeveling 3
Realiseer voldoende faciliteiten voor het CTPI waaronder een separate
werkruimte voor de commandovoering, communicatiemiddelen en formats
voor plotten en verslaglegging. Beoefen het CTPI. Deze punten behoeven
regionale aandacht (veiligheidsregio).
Deze aanbeveling sturen wij door naar de veiligheidsregio Haaglanden in
oprichting. En het college zal de uitvoering van deze aanbeveling blijven
volgen.
Aanbeveling 4
Er moet meer duidelijkheid komen over wat er van de brandweer wordt
gevraagd wat betreft het beperken van de schade. Hierbij hoort ook een
duidelijk antwoord op de vraag ofeen binnenaanval verantwoord is wanneer
er geen mensen meer binnen zijn Hierbij hoort ook het nadenken over
alternatieven voor een binnenaanval.
Deze aanbeveling brengen wij onder de aandacht van de
Gemeenschappelijke Regeling (GR) Brandweer Delft-Rijswijk, de
veiligheidsregio in oprichting en het Nederlands Instituut voor Fysieke
Veiligheid. En het college zal de uitvoering van deze aanbeveling blijven
volgen.
Aanbeveling 5
Verspreid de benoemde leerpunten in de regio, in ieder geval onder
potentiële leden van het CTPI en het ROT.
Deze leerpunten bieden wij aan aan de korpsbeheerder van de politieregio
Haaglanden en aan het regionaal college. En het college zal de uitvoering
van deze aanbeveling blijven volgen.
Aanbeveling 6
Bezie in hoeverre de bij preventisten aanwezige kennis over kwetsbare
objecten in de preparatie kan worden meegenomen, zodat dit als input kan
worden gebruikt door de meldkamer bij het inschatten van de benodigde
inzet.
Bij de GR Brandweer Delft-Rijswijk en de veiligheidsregio Haaglanden in
oprichting dringen wij aan om dit op te nemen in de procedures. En het
college zal de uitvoering van deze aanbeveling blijven volgen.
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Aanbeveling 7
Beoefen de crisisbeheersingsorganisatie inclusief een opgeschaald GBT,
ROT, GMT en actiecentra. Zorg ervoor dat de rollen en de werkwijze van de
teams bekend zijn bij de andere teams. Benut oefeningen om de rol van de
calamiteitenzender vooralle partijen inzichtelijk te krijgen en te houden.
We zijn het met het COT eens dat er nooit teveel geoefend kan worden.
In 2008 hebben we de volgende oefeningen gehad c.q. zijn activiteiten op
het terrein van (bewustwording van) crisisbeheersing georganiseerd:
15 januari

opleidingsdag voor de medewerker van het actiecentrum
Milieu van de gemeente Rijswijk en Delft
10 maart
oefening Nationaal Coördinatiecentrum terrorismebestijding;
oefening alerteringssysteem nucleaire sector
23 mei
oefening DSM; bestuurlijke oefening van het
rampenbestrijdingsplan DSM
29 mei
GRIP 4 bestuuriijke oefening voor Delft in het kader van
grootschalig wateroverlast
30 september regionale operationele oefening 'kopje onder' in Zoetermeer.
28 oktober
workshop voor burgemeesters en loco's Delft en Rijswijk.
De heer Brink oud loco burgemeester van Amersfoort gaf
toelichting op het ketelwagenincident
30, 31
bestuurlijke oefening in het kader van de nationale oefening
oktober en 3 Waterproef
november
In de praktijk, bij de brand bij Bouwkunde, bleek het belang van goed
geoefend zijn. Tegelijkertijd waren er leereffecten zoals blijkt uit de
aanbevelingen van het COT.
Tenslotte zijn in het kader van de Regionale Radar oefening van de
inspectie Openbare Orde en Veiligheid van het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties, in het najaar van 2008 alle processen
doorgelicht en op orde gebracht. Tevens zijn zij ingestuurd naar de
inspectie. Uiteindelijk is Delft bij deze regionale oefening geen object van
oefening geweest.
Aan de organisatoren van de jaarlijkse oefening (de Hulpverleningsregio
Haaglanden) zal worden verzocht om de in deze aanbeveling genoemde
aspecten expliciet mee te nemen in het volgende oefenscenario. En het
college zal de uitvoering van deze aanbeveling blijven volgen.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Delft,
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^ o ' ^ - . ' k s f - , burgemeester G.A.A. Verkerk

\ , secretaris H.G.L.M. Camps
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