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Voorwoord
Enschede zal de ramp van 13 mei 2000 nimmer vergeten, net zo min
als ikzelf de ramp ooit zal vergeten. Omdat ik het belangrijk vond om
mijn crisiservaringen met vakgenoten te delen, heb ik na de ramp het
initiatief genomen tot het oprichten van het Bestuurlijk Netwerk
Crisisbeheersing. Het netwerk heeft tot doel crisiservaringen van
burgemeesters te verzamelen en burgemeesters op weg te helpen bij
de voorbereiding op crises. Ervaringen met crises zijn belangrijk, maar
het delen van ervaringen is mogelijk nog belangrijker. Het stelt
anderen in staat te leren en de rol als leider van het beleidsteam nog
beter te vervullen.
Bij de start van het Bestuurlijk Netwerk Crisisbeheersing had ik zelf
verwacht dat vooral het delen van de ervaringen van de burgemeester
als boegbeeld, crisismanager en opperbevelhebber centraal zouden
staan. Het zijn zogezegd de extern gerichte rollen die een
burgemeester vervult tijdens crises. Het verheugt mij te constateren
dat het afgelopen jaar ook de nodige aandacht is geschonken aan het
delen van persoonlijke ervaringen. Zo is in de gesprekken die het
Bestuurlijk Netwerk Crisisbeheersing voor burgemeesters organiseerde,
menigmaal ingegaan op angst en twijfel tijdens het besluitvormingsproces, de gevolgen van crises op het thuisfront en de impact
van contacten met nabestaanden. Deze zaken zijn tijdens crises net zo
goed met het burgemeestersvak verbonden. Het is mijns inziens goed
dat ook deze persoonlijke ervaringen binnen de beroepsgroep kunnen
worden gedeeld.
Deze bundel is het vervolg op de bundel Als dat maar goed gaat. In
deze nieuwe bundel zijn opnieuw ervaringen met crises opgetekend.
Net als in de eerste verzameling interviews staan in de verhalen niet de
rampenplannen en de gemeentelijke deelprocessen centraal. De
gesprekken richten zich op de persoonlijke dilemma’s waar men voor
staat en al hetgeen dat samenhangt met de rol van de burgemeester
als opperbevelhebber.
De burgemeesters die in deze bundel aan bod komen wil ik
nadrukkelijk bedanken voor hun medewerking. Door hun openhartigheid stellen zij collega’s in staat om uit eerste hand te vernemen
wat hun belangrijkste lessen zijn. In veel van de verhalen komt naar
voren dat een ongeluk in een klein hoekje schuilt. Desondanks moet
worden getracht om waar mogelijk nieuwe crises te voorkomen. Mocht
het onverhoopt misgaan, dan hoopt het Bestuurlijk Netwerk
Crisisbeheersing dat burgemeesters zich met deze ervaringen in het
achterhoofd beter kunnen prepareren op de moeilijke en
verantwoordelijke rol van opperbevelhebber bij rampen en zware
ongevallen.
Jan Mans
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1. PERSOONLIJKE ERVARINGEN EN LEERMOMENTEN
1.1 Inleiding
In deze bundel staan de interviews centraal die het Bestuurlijk Netwerk
Crisisbeheersing heeft gehouden met bestuurders, die zelf van nabij
een crisis hebben meegemaakt. Het is daarmee een vervolg op de
eerdere bundel Als dat maar goed gaat. Bestuurlijke ervaringen met
crises (2005), waar achttien collega-bestuurders hen waren
voorgegaan. In deze reeks komen zestien burgemeesters en een
Commissaris van de Koningin aan het woord over een ander type crises
dan de eerste reeks, maar blijven de generieke lessen het
uitgangspunt. Zo spreken oud-burgemeesters Burgering en Majoor
over de MKZ- en Vogelpestcrisis, gaat oud-burgemeester Van Thijn in
op de Bijlmerramp en spreekt oud-burgemeester Van Tellingen over
zijn Tielse ervaringen met de grootschalige evacuaties in de Betuwe bij
de hoogwatercrisis in de winter van 1995.
In de interviews ligt de nadruk op de persoonlijke ervaringen van de
bestuurder. Het zijn geen beoordelingen over burgemeesters die het
goed of fout hebben gedaan en zeker geen beoordelingen of de
burgemeesters conform het rampenplan en de gemeentelijke
deelprocessen hebben gehandeld. Het is veeleer een weerslag van het
relaas van een betrokken collega, die anderen op weg wil helpen in het
professionaliseren van crisismanagement in Nederland.
De combinatie van de eerste en de tweede reeks met interviews levert
een waardevol overzicht van lessen die bestuurders onder
crisisomstandigheden hebben opgedaan. Kenmerkend van de lessen is
dat deze in veel gevallen generiek van aard zijn en in uiteenlopende
situaties kunnen worden toegepast. In dit inleidende hoofdstuk wordt
een aantal van de lessen aangestipt, die door de geïnterviewde
burgemeesters is genoemd. De lessen zijn geordend naar de fasen van
de veiligheidsketen, namelijk de preparatiefase, de alarmeringsfase, de
responsfase en de nazorgfase. Vervolgens wordt ook stilgestaan bij een
aantal thematische facetten dat meerdere malen terugkwam in de
interviews: de burgemeester en de media, de verhouding tussen
burgemeester en het Openbaar Ministerie (OM) en de burgemeester en
zijn bevoegdheden tijdens crises. Het inleidende hoofdstuk wordt
afgesloten enkele lessen uit de praktijk ten aanzien van de
stroomstoring eind 2005.

1.2

Rol burgemeester in de preparatiefase

De preparatiefase is de fase waarin een burgemeester in betrekkelijke
rust zijn voorbereidingen op mogelijke toekomstige crises treft.
Ervaren burgemeesters raden collega’s aan om vooraf helder uit te
spreken wat de verwachtingen van de eigen crisisorganisatie zijn. Hoe
hoog legt de eigen gemeente de lat en is dat, zonder hulp van
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buitenaf,
realistisch?
Door
vooraf
over
de
noodzakelijke
organisatorische én persoonlijke voorbereidingen na te denken, wordt
voorkomen dat men tijdens crises voor verrassingen wordt gesteld.
Tijdens crises is het te laat om nog veel zaken te regelen; dan blijkt
dat externe partners andere verplichtingen hebben en de draaiboeken
van de eigen afdelingen niet veel meer zijn dan de spreekwoordelijke
telefoonlijst. Het crisismanagement verwordt in die gevallen onnodig
tot roeien met de riemen die men op dat moment heeft. Dat is de
reden dat ervaren bestuurders aandringen op preparatie in ‘vredestijd’
en aanraden om niet alleen met het eigen team maar ook eens met
derden, zoals (nuts)bedrijven uit de eigen gemeente, te oefenen en
kennis te maken met de crisisorganisatie van andere partners in het
veld. Oefeningen waaraan de functionarissen van het OM kunnen
meedoen variëren van reguliere oefeningen waarin het OM ‘meespeelt’,
tot oefeningen waarin het OM de leidende rol van de burgemeester
overneemt (bijvoorbeeld bij gijzelingen en ontvoeringen).
Een burgemeester kan de persoonlijke voorbereiding versterken door
zichzelf te verplaatsen in een situatie die een collega-burgemeester is
overkomen. Vragen die daarbij ter sprake kunnen komen zijn onder
meer: welke impact zou een crisis ‘bij de buren’ voor de eigen
gemeente hebben gehad?; hoe zou het eigen gemeentelijke team zijn
samengesteld?; is ons eigen draaiboek voorbereid op een dergelijke
crisis?; waar zouden fricties in samenwerking zijn opgetreden?; hoe
zou de eigen organisatie hebben gereageerd en waar zou de eigen
gemeente de prioriteiten in de crisisbesluitvorming hebben gelegd?
Daar waar de burgemeester zelf geen bevredigend antwoord heeft op
de valkuilen die hij constateert, kan hij deze in de eerstvolgende
beleidsteamoefening toetsen. De ervaring leert dat regelmatige
oefeningen de weg plaveien om de crisisbeheersing steeds verder te
professionaliseren. Waar duidelijk wordt dat de draaiboeken niet zijn
uit te voeren met de beperkte capaciteit binnen het gemeentehuis
(zowel in de capaciteit in aantallen als in de competenties van
medewerkers), wordt aangeraden om vooraf afspraken te maken met
buur- en centrumgemeenten, om op het momente suprême extra
mensen in te huren of te lenen.
Relatiemanagement
Het belang van relatiemanagement in de preparatiefase wordt door
velen onderschreven. Veel collega-burgemeesters onderschrijven dat
zij bij crises baat hebben gehad bij de goede relaties met bedrijven en
organisaties in de eigen gemeente, die zij daarvoor al hadden
opgebouwd. De goede relatie met het getroffen bedrijf, de scouting of
de lokale afdeling van het Rode Kruis kan de crisisbeheersing een
vliegende start geven. Gemeente en organisatie zitten dan sneller op
één lijn en pakken de crisis als een gezamenlijk probleem op.
Crisismanagement blijkt voor velen dan ook een kwestie van ‘kennen
en gekend worden’; door vooraf contact te leggen worden de
onvermoede capaciteiten van de organisaties in de gemeenten bekend.
Capaciteiten die bij crises het verschil kunnen maken tussen een ramp
en een incident.
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Ten aanzien van “geplande crises”, zoals spannende momenten rond
de geplande ontmanteling van een torpedojager of vliegtuigbom uit de
Tweede Wereldoorlog, geven geïnterviewde burgemeesters aan dat het
ondanks het planmatige karakter verstandig is om voor de
projectmatige aanpak van het crisismanagement te kiezen.
Burgemeester Verbeek, die spreekt over de ontmanteling van de
Wherebom in Purmerend, zegt daarover het volgende: ‘Er ontstond een
competentiestrijd tussen de betrokken diensten, terwijl de
eindverantwoordelijkheid over het risico van de bomruiming als een
hete aardappel van dienst naar dienst werd geschoven. Er ontstond
duikgedrag en de onzekerheid over het project begon bij alle
deelnemers te groeien. (..) Het project vereiste veel meer een
autoritaire, aansturende structuur met duidelijke lijnen. Dat is
kenmerkend
voor
openbare
ordeen
rampengerelateerde
onderwerpen, maar hadden wij ons op dat moment nog niet
gerealiseerd.’

1.3 Rol burgemeester in de alarmeringsfase
Veel collega-burgemeesters geven aan dat zij min of meer overrompeld
werden door de crisis die hen overkwam. Crises komen altijd
onaangekondigd en - daarmee - altijd op het verkeerde moment. Om
overrompeling te voorkomen, benadrukken ervaringsdeskundigen dat
het nut heeft om vooraf na te gaan hoe de alarmering verloopt, wie
aan de vergadertafel zullen aanschuiven en wat de eerste prioriteiten
zullen zijn op het moment dat de pieper gaat.
Vanaf het moment van alarmeren moet de voorzitter van het
beleidsteam voor ogen houden dat het een overleg is van deskundige
experts; zeker vanuit de hulpdiensten mag worden verwacht dat een
burgemeester het operationele advies ter harte kan nemen. Het is voor
de voorzitter van het beleidsteam dan ook zaak om niet de
operationele agenda over te willen nemen, maar zich in de aanloop
naar het afhandelen van de crisis voor ogen te houden dat hij zich
moet concentreren op het bewaken van de besluitvorming, het
inseinen van de nodige niveaus (Commissaris van de Koningin, collegaburgemeesters), het volgen van de gemeentelijke processen die in de
rampsituatie worden opgestart en de hieronder te behandelen e-factor.
Dat zijn de punten waarvoor de burgemeester als de primair
verantwoordelijke wordt gezien door zijn teamleden in het beleidsteam.
Een voorbereide vergaderagenda wordt door velen als een uitkomst
gezien om een vliegende start te maken bij het eerste
beleidsteamoverleg na de alarmering. Veel regio’s werken inmiddels
met een standaard vergaderagenda die op de achterkant van het
spreekwoordelijke telefoonlijstje-bij-rampen is geprint. Door met een
vaste vergaderagenda voor de eerste beleidsteamvergadering te
werken, voorkomt de burgemeester dat hij op dat cruciale moment
belangrijke thema’s over het hoofd ziet. Vanuit de gedachte dat de
buitenwereld de crisis niet alleen op basis van feiten beoordeelt, wordt
in sommige regio’s ook prominent ruimte gegeven aan de e-factor op
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de beleidsagenda. Onder dit agendapunt wordt met de hulpdiensten en
de communicatieadviseur besproken wat de verwachte impact en
beeldvorming van de te treffen maatregelen zullen zijn. ‘Schieten wij
ons doel niet voorbij?’ en ‘zijn de maatregelen ook in de beeldvorming
adequaat?’ zijn vragen die daarbij aan de orde komen. De ervaring
leert dat een beter beeld van de impact van de crisis ontstaat wanneer
deze door de bril van een getroffene wordt bekeken. Mede daardoor
kan beter worden ingeschat hoe de gemeente draagvlak kan krijgen
voor de te nemen maatregelen en of burgers doen wat de gemeente
van hen verwacht. Hierbij speelt ook de context waarin de crisis
plaatsvindt mee. Zo stelt Buijserd, burgemeester van Aalburg, dat een
crisis als gevolg van het aan banden leggen van een uit de hand
gelopen traditie met meer emoties gepaard gaat dan een crisis die niet
in een dergelijke context plaatsvindt. ‘Het is belangrijk om vooraf te
hebben bepaald wat wij wilden bereiken. Op dit soort dossiers moet je
er rekening mee houden dat je niet op korte termijn een eind kunt
maken aan traditionele gebruiken. Omdat Veen een gesloten
gemeenschap is met een vrij groot wantrouwen ten opzichte van de
overheid, zouden een te straffe aanpak en van bovenaf opgelegde
maatregelen een averechts effect hebben gehad. Intern wisten we dat
we het niet in één keer gingen redden, maar dat het een aantal jaren
zou gaan duren voordat de houding van de bevolking zou gaan
kantelen. Het was daarom zaak om een realistisch beleid te formuleren
en een lange adem te hebben op dit dossier.’ Dit beeld wordt beaamd
door oud-burgemeester Van der Mark van Vlieland, die stelt dat ‘een
burgemeester op een eiland of in een bepaalde hechte gemeenschap
niet gelijk alle problemen (..) moet willen oplossen. Neem liever kleine,
voorzichtige stappen.’

1.4 Rol burgemeester in de responsfase
De responsfase is de fase waarin actie van de burgemeester wordt
verwacht. Logischerwijs beleven burgemeesters de responsfase als de
meest hectische fase. De omgeving van de burgemeester doet een
doorlopend beroep op vier verschillende rollen van de burgemeester:
de burgemeester als beslisser (als voorzitter van een daadkrachtig
beleidsteam), de burgemeester als burgervader (als gezicht van de
overheid naar de bevolking), de burgemeester als strateeg of
ambassadeur (als politicus die de crisis waar mogelijk als kans
aangrijpt) en de burgemeester als collegiaal bestuurder (in zijn
reguliere functie als voorzitter van de gemeenteraad, het college van
Burgemeester en Wethouders en als lid van de veiligheidsregio).
Binnen de vier verschillende rollen van een burgemeester zijn twee
overwegingen belangrijk: allereerst het belang van de verschillende
rollen die de burgemeester in de verschillende omstandigheden op zich
neemt en daarnaast de timing waarop de burgemeester van rol wisselt.
Het is belangrijk om als bestuurder op alle vier fronten zichtbaar te
zijn. De burgemeester die feilloos als beslisser en strateeg werkt, maar
naar de bevolking toe zijn medeleven veronachtzaamt, kan erop
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rekenen dat hij in de nafase van de crisis - bijvoorbeeld bij de latere
verantwoording in de gemeenteraad - zijn starre optreden als een
boemerang zal terugkrijgen.
Het eigen karakter, de verwachtingen en de omstandigheden van het
geval bepalen in de responsfase in grote mate het optreden van een
burgemeester. Er is niets mis met een Bourgondische burgemeester,
die anders op een crisis zal reageren dan een nuchtere, calvinistisch
ingestelde collega, zolang men maar dicht bij het eigen karakter blijft.
Ervaren bestuurders waarschuwen dat een imitatie van Rudolph
Giuliani de plank mis zal slaan, wanneer het niet in lijn is met het eigen
karakter van een burgemeester. Naast het eigen karakter spelen ook
de verwachtingen mee, die burgers en media op het moment van de
crisis van een burgemeester hebben. Een emotionele en geschokte
samenleving stelt andere eisen aan de boegbeeldfunctie van een
burgemeester dan in een stroomstoringscrisis die weliswaar hinderlijk,
maar niet ontwrichtend is. Het invullen van de boegbeeldfunctie vereist
specifieke souplesse wanneer een crisis op rijksniveau wordt
aangestuurd. ‘Mijn algehele pleidooi zou zijn dat een ministerie sneller
contact moet zoeken met de regio. Nu liepen wij achter de feiten aan.
Ik had weinig invloed op de manier waarop de crisis bij ons werd
aangepakt, waardoor ook mijn rol als boegbeeld naar de lokale
samenleving werd uitgehold’, aldus oud-burgemeester Majoor van
Weert over de vogelpest. De Tielse oud-burgemeester Van Tellingen
ervaart het soms als onaangenaam, dat een coördinerend
burgemeester bestuurlijk gezien veel tijd kwijt is aan bestuurlijke
processen en er weinig ruimte overblijft voor de burgervaderrol van de
burgemeester. ‘Ik speelde een beetje teveel de technocraat, waar
misschien meer aandacht voor de menselijke factor, de rol van
burgervader, wenselijk was geweest.’
Impact crisis
De omstandigheden van het geval hebben hun weerslag op de manier
waarop een burgemeester zich tijdens een crisis manifesteert. Een
crisis hoeft niet per definitie de eerste pagina van teletekst te halen,
om binnen de gemeenschap waar een burgemeester werkt toch haar
impact te hebben. Een rel rond een uitgeprocedeerd gezin, een zwaar
ongeval met kinderen of een plaatselijk opstootje doen een zwaar
beroep op de kwaliteiten van een burgemeester, terwijl de crisis voor
de operationele hulpverleners niet meer dan een incident zal zijn. Ook
in die gevallen kan het belangrijk zijn om de collectieve stress te
kanaliseren en emoties in de samenleving nadrukkelijk een plek te
geven. Burgemeester IJssels van Gorinchem heeft dat ervaren na een
voorval van zinloos geweld. ‘Betrokkenen werden uitgenodigd om over
de situatie te praten en de mensen de gelegenheid te geven hun
emoties te uitten. Het was tevens een avond om de meest bizarre
geruchten de wereld uit te helpen. Het ging ons niet zozeer om de
feiten, het ging erom dat men op dat moment de gelegenheid had om
in een veilige omgeving samen op het vreselijke voorval terug te
blikken.’
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Een speciale rol vervult de burgemeester wanneer medewerkers van de
gemeente getroffen zijn bij de crisis. Oud-burgemeester Pop reflecteert
op de grote brand in de Koningskerk in Haarlem, waar drie
brandweerlieden zijn omkomen. ‘Men kent mij bij de brandweer. (..) Ik
wilde mijn gezicht bij de brandweer laten zien. De collega’s zaten
verslagen bij elkaar in wat zij de “huiskamer” noemen, de ruimte waar
zij verblijven tijdens de 24-uurs dienst. Je kunt daar weinig anders
doen dan je hart laten spreken.’ Ook Van Kemenade, oud-Commissaris
van de Koningin in Noord-Holland, kreeg te maken met een crisis
waarbij eigen werknemers waren omgekomen. ‘De Dakotaramp neemt
voor mij een aparte plaats in, omdat het ongeval betrekking had op
‘mijn’ medewerkers. De vlucht was namelijk een personeelsuitje van
medewerkers van de provincie Noord-Holland. Het waren onder andere
brugwachters die elk jaar een provincie-uitje hadden. (..) Een van de
keuzes handelde over de opvang in “eigen” zorg of “publieke” zorg. We
hebben in overleg met de Arbodienst bewust gekozen voor de eerste
optie.’
Objectiviteit versus emoties
Dat ook de verhoudingen binnen het college van burgemeester en
wethouders in de responsfase van bepalend belang kunnen zijn voor
het verloop van een crisis, mag duidelijk zijn. Oud-burgemeester
Zuidgeest, die als waarnemer ‘de klus’ mocht klaren de bomenkap in
het Limburgse Schinveld in goede banen te leiden, liep tijdens de
geplande crisis aan tegen disloyaliteit van ambtenaren en wethouders.
Diplomatiek bestempelt hij de ervaren interne strubbelingen als
”buitengewoon vermoeiend”. ‘Het werkt buitengewoon vermoeiend
wanneer
een
deel
van
de
ambtelijke
organisatie,
de
gemeentesecretaris incluis, niet meer de objectiviteit bezit om los te
komen van de eigen opvattingen. (..) Ik was de gebeten hond, omdat
ik weigerde de politie in te zetten zodra Defensie met de bomenkap
zou beginnen. (..) Ik hield de lijn vast dat we het besluit (van de
bomenkap)
moesten
uitvoeren,
ongeacht
onze
persoonlijke
opvattingen. Los daarvan is het ridicuul om te verwachten dat de
politie tegen Defensie gaat optreden. Als de politie tegen de Staat
optreedt, glijden we zoetjesaan af richting een bananenrepubliek.’
Emoties hebben in de responsfase een grote invloed. Waar in het
raadhuis de besluitvorming gedisciplineerd plaatsvindt op basis van de
harde feiten die door de operationele diensten worden aangedragen, is
de buitenwereld nog in shock van de crisis. Van de burgemeester wordt
verwacht dat deze zowel zakelijk de crisisorganisatie aanstuurt, als
begrip heeft voor de ‘emotionele shock’ en leidend is in de verwerking
van de shock. De media zullen verslag doen van deze emotionele
reacties en bieden inzicht in de percepties die de buitenwereld van de
crisis heeft. Door nauwlettend de media te volgen, kan de
communicatieafdeling aanbevelingen doen om de burgemeester het gat
tussen de rationele besluitvorming binnenshuis en de emoties buiten
het gemeentehuis te laten overbruggen. Beelden kunnen de emoties
verder versterken, zoals burgemeester Bruinsma van Vlaardingen
treffend beschrijft aan de hand van een casus waarbij leerlingen van
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een basisschool om onverklaarbare redenen onwel worden. ´De
situatie was op het moment van de vergadering van het crisisteam
stabiel. De kinderen waren naar het ziekenhuis afgevoerd en de
traumahelikopter bleek niet langer nodig te zijn. Ik heb er toen voor
gepleit de helikopter in dat geval direct weg te laten gaan. In de
beeldvorming onderschrijft de aanwezigheid van een helikopter dat het
een precaire situatie is. Als je dat beeld wilt rechtzetten omdat de
situatie inmiddels onder controle is, moet je niet een traumahelikopter
op het schoolplein laten staan.’ Burgemeester Buijserd en oudburgemeester Burgering halen de beeldvorming aan van een grote
politiemacht om dreigende rellen de kop in te drukken. Zeker in rurale
gebieden kan een overdaad aan ME-pelotons averechts werken en het
beeld oproepen dat de burgemeester de ‘oorlog’ aan de relschoppers
verklaart.
Adviseurs
Tijdens de acute fase opereert de burgemeester naar buiten toe
mogelijk alleen, maar intern wordt hij omringd door adviseurs. Oudburgemeester Ouwerkerk benadrukt dat het juist in bestuurlijke of
gewone crisissituaties van belang is om je eigen kritische omgeving te
organiseren. ‘De mensen om je heen hebben de neiging om je te
beschermen en je niet langer van kritische noten te voorzien. Wanneer
je in een bestuurlijke crisis wordt opgezogen, is het van belang dat je
actief mensen om je heen verzamelt die met een objectieve blik naar
de wereld kunnen kijken. Juist onder kritische omstandigheden is het
belangrijk dat iemand je een spiegel voor kan houden en aan de bel
trekt wanneer je eigen blik op de wereld vertroebeld raakt’, aldus
Ouwerkerk naar aanleiding van de crisis rond de Oosterparkrellen in
Groningen. Diverse burgemeesters raden aan om bij grote crises een
‘buddy’ te zoeken. Maar ook bij kleine crises kan het raadzaam zijn.
Burgemeester Verbeek van gemeente Purmerend won bij een aantal
collega’s advies in, om voor zichzelf duidelijk te krijgen hoe hij het
project rond de bomruiming op een effectievere manier kan
aanpakken. Op basis van het advies wijzigt hij de aanpak van de
bomruiming, een manier de wél tot het gewenste resultaat leidt.
Velen zagen het tijdens hun crisis als een verademing om iemand te
hebben
waarmee
zij
transparant,
oprecht,
zonder
verdere
verplichtingen en los van politieke spanningen konden sparren. Veelal
is dit met iemand van buiten het gemeentehuis, bijvoorbeeld een
collega-burgemeester die eerder met een vergelijkbare crisis heeft
meegemaakt. In sommige gevallen ontstonden ook vriendschappelijke
en openhartige relaties binnen het crisisteam. Voor de onderlinge
vertrouwensband bleek de functie ondergeschikt aan het karakter; het
was niet per definitie de AOV’er, voorlichter of gemeentesecretaris
waarmee de buddy-relatie ontstond. Bij burgemeester Loohuis is het
een wethouder die hem persoonlijke feedback geeft: ‘Één van de
wethouders wees mij er op een gegeven moment op dat ik verslapte.
Ze merkte op dat ik in één van de vergaderingen minder scherp en
kort was. De discussies liet ik lopen. Wellicht is dat te wijten aan
vermoeidheid, was ik op het moment dat het speelde iets minder
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scherp of iets minder ad rem. Het was goed dat iemand dat zo tegen
mij kon zeggen.’
Verslaglegging
Ervaren burgemeesters hameren erop om tijdens de responsfase
aandacht te schenken aan een goede en gedetailleerde verslaglegging.
De verslaglegging is immers de basis voor de verantwoording achteraf,
zowel richting de gemeenteraad als bij de externe onderzoeken van
bijvoorbeeld de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, de Arbeidsinspectie
of het Openbaar Ministerie. Vooruitlopend op dergelijke onderzoeken,
die doorgaans pas maanden na het incident worden gepubliceerd, kan
worden overwogen om een ‘feitenrelaas’ naar buiten te brengen. Een
feitenrelaas laat de druk van de buitenwereld afnemen, omdat het
open en transparant beschrijft wat zich voorafgaand aan de crisis heeft
voorgedaan en journalisten niet langer op zoek zullen gaan naar nietonthulde feiten. Oud-burgemeester Hertog paste de techniek van een
feitenrelaas toe na de brand in het cellencomplex op Schiphol-Oost, om
daarmee de vergunningenprocedure inzichtelijk te maken. ‘Het
feitenrelaas was een overzicht van feiten, zonder daar vanuit de
gemeente Haarlemmermeer een waardeoordeel aan te hangen. Wij
zeiden niet of het goed of niet goed was wat wij hadden gedaan.
Terugblikkend was dat de kracht van het document: heel staccato werd
weergegeven wat de stappen waren die de gemeente had gezet,
zonder daar zelf over te oordelen.

1.5 Rol burgemeester in de nazorgfase
De nazorgfase vangt aan wanneer de crisis is afgerond en er wordt
overgegaan tot de orde van de dag. Ervaren burgemeesters
waarschuwen voor de valkuil dat de crisis niet voorbij is wanneer de
media zijn teruggereisd. Afhankelijk van de impact van de ramp kan de
nafase nog jaren duren. Zaken komen met regelmaat terug op de
agenda van het college, met de herdenkingen als jaarlijks hoogtepunt.
In 2006 vond er onder andere een herdenking plaats van de
Bijlmerramp (1992), de Faroramp (1992), de Herculesramp (1996), de
Vuurwerkramp (2000) en cafébrand in Volendam (2001). De nafase
valt uiteen in drie onderdelen: de nafase voor de gemeentelijke
organisatie, de nafase voor de burgemeester persoonlijk en de nafase
voor de bevolking die door de ramp getroffen is.
Verantwoording
De nafase voor de gemeentelijke organisatie bestaat veelal uit het
kanaliseren van het verantwoordingsproces richting gemeenteraad en
eventuele externe onderzoekscommissies (zoals de eerder genoemde
Onderzoeksraad voor de Veiligheid en tal van inspecties). Aangeraden
wordt zo spoedig mogelijk na de crisis een interne evaluatie te houden,
om - waar nodig - gemeentelijke processen verder te optimaliseren en
niet te wachten op de officiële rapportages die pas maanden later
zullen worden afgerond. Waar mogelijk vindt deze evaluatie wel plaats
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in lijn met de onderzoeken van externen, maar vanwege de verwachte
doorlooptijd van externe onderzoeken kan het wenselijk zijn om daarop
vooruitlopend een snelle, interne evaluatie op te zetten.
Ten aanzien van de nafase voor de burgemeester vindt menigeen dat
de verantwoording tegenover de gemeenteraad niet overdreven moet
worden. Oud-burgemeester De Winter van de gemeente Bergen
(Noord-Holland) geeft aan dat hij besefte dat hij erop zou worden
afgerekend als de gevaarlijke ruiming van een Duitse torpedojager zou
mislukken. ‘Maar om eerlijk te zijn heb ik niet wakker gelegen van de
situatie. Je staat voor die klus en je gaat ervoor. Het zijn de krenten in
de pap om zulke eigenaardige situaties tot een goed einde te brengen.
Toch zul je mij niet horen zeggen dat ik hoop dat het binnenkort weer
gebeurt.’ Naast de politieke verantwoording speelt tijdens de crisis ook
de financiële verantwoording van de crisis mee. In de praktijk blijken
de kosten voor het crisismanagement snel op te lopen. Zo worden
bijvoorbeeld de kosten van bomruimingen niet volledig door de
Rijksoverheid vergoed. Ook de inzet van extra ondersteuning heeft
financiële implicaties die niet moeten worden onderschat.
De persoonlijke impact van een ramp wordt verschillend beleefd. Menig
burgemeester geeft te kennen dat de ramp jaren na dato nog aanwezig
is. Of, zoals oud-burgemeester Van Thijn aangeeft, ‘het is niet vreemd
wanneer je met regelmaat terugdenkt aan die periode. Ik zie in dat
voor veel betrokkenen een ramp als de Bijlmerramp eigenlijk nooit
voorbijgaat.’ In de nafase komen de schuldvraag en het persoonlijk
opereren van de burgemeester veelal onder een vergrootglas te liggen.
Niet zelden krijgt de burgemeester in de periode na de ramp te maken
met persoonlijke bedreigingen, bedreigingen die ook het gezin van de
burgemeester raken. Om de ramp en alles dat daarmee te maken heeft
te verwerken, kan een burgemeester baat hebben bij psychologische
begeleiding. Hierin kan ook de eerder aangehaalde buddy een rol
spelen om de burgemeester in moeilijke tijden overeind te houden.
Beoordeling optreden
Een heel ander aspect dat zich tijdens crises en in de nasleep ervan
voordoet, is de manier waarop de bevolking tegen de burgemeester
aankijkt. Zeker in situaties waarin burgers het leed dat hen is
overkomen niet kunnen verkroppen, richt men zich in toenemende
mate op de burgemeester. De burgemeester is daarmee niet alleen
boegbeeld in de crisisfase, maar, zoals oud-burgemeester Burgering
van Barneveld het verwoordt, door zijn zichtbaarheid als
vertegenwoordiger van de overheid tevens “schoppaal en pispaal” bij
sociale spanningen. ‘Als je huis of je gezin erbij worden betrokken, dan
is het moeilijk om niet te reageren. Als ze mij als burgemeester
aanvallen dan kan en mag dat, maar ze moeten uit mijn privéleven
blijven. Ik kreeg dan wel steun en bewaking van de politie, maar soms
kwamen ze pas als het incident al was gebeurd’, aldus Burgering.
Toch leveren crises niet alleen maar kommer en kwel op voor de
burgemeester en de getroffen bevolking. Burgemeester Loohuis van
Haaksbergen haalt de positieve effecten aan, die samenhingen met de
grote stroomstoring die zijn gemeente in november 2005 trof. ‘De
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bewoners in het buitengebied zijn veelal zelf op pad gegaan om
informatie over de stroomstoring te zoeken en aggregaten in te slaan.
De zelfredzaamheid en de sociale verbondenheid zijn de positieve
effecten van de stroomcrisis geweest. Mensen ondersteunden elkaar,
door bijvoorbeeld bij hun oude buurvrouw te kijken en medicijnen te
halen voor een patiënt die niet naar de apotheek kon.’ Oudburgemeester Van Tellingen van Tiel heeft een vergelijkbare ervaring
rond de evacuaties in de Betuwe rond het hoogwater in 1995. ‘Het
sociale, zelfredzame vermogen is veel groter dan we denken. Maar veel
mensen weten niet hoe ze kunnen helpen. De overheid moet het
gebruik maken van de behulpzaamheid van mensen door het als
vanzelfsprekend te gaan beschouwen. In een crisisorganisatie houd je
heel vaak rekening met de operationele diensten, terwijl in het begin
van een crisis burgers sterk bereid zijn zich in te zetten. Dat zou je
meer kunnen organiseren, bijvoorbeeld door een nadrukkelijk appèl te
doen op dit vermogen.’
Bij grote crises vereist de nafase voor de bevolking een planmatige
aanpak met maatregelen die parallel loopt met de verwachtingen van
burgers die in de verschillende stadia naar voren komen. Na de eerste
emotionele schok groeit de aandacht voor de materiële compensatie.
Burgemeesters die met grotere crises te maken hebben gehad, raden
aan om daar een aparte projectorganisatie voor op te zetten die zich
kan buigen over de schadevergoedingen, herhuisvesting et cetera. Op
het immateriële vlak komt in de nafase het verzoek om een
herdenkingsplaquette om de hoek kijken. Bij de emotionele begeleiding
van getroffenen kunnen ook partijen buiten het gemeentehuis een
belangrijke rol spelen. In toenemende mate worden kerken en andere
(religieuze) instellingen betrokken in het verwerkingsproces. De
ervaring leert dat deze instanties in de ogen van de getroffenen minder
afstandelijk dan de gemeente opereren, wat het verwerkingsproces kan
bespoedigen.

1.6 De burgemeester en de media tijdens crises
De media hebben een allesbepalende rol in de beeldvorming die over
een crisis ontstaat. De aanbevelingen richten zich op twee
verschillende invalshoeken die de media bij een crisis vervullen.
Tijdens de acute fase vormen media zowel de input als de output van
het crisismanagement. Menig geïnterviewde haalt aan dat het van
belang is om tijdens de crisis de mediaberichtgeving te volgen en te
toetsen of de getroffen maatregelen helder worden gecommuniceerd.
Tevens worden media gevolgd om te checken of het beeld binnen het
crisisteam overeenstemt met het beeld dat buiten de muren van het
gemeentehuis bestaat. Door nauwlettend de media in de gaten te
houden (media-watching) kan de communicatieafdeling van de
gemeente voor de burgemeester en zijn team in de gaten houden of de
boodschap goed overkomt. Daarbij speelt ook een aantal vragen met
betrekking tot de boodschap een rol: geeft deze een goede balans
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weer tussen emotie (meeleven) en ratio (feiten), sluit deze aan bij de
beleving van burgers en getroffenen, zijn bestuur en gemeente
voldoende zichtbaar, poneren andere partijen stellingen of doemen er
problemen op die om een reactie vragen en op welke onderdelen moet
er (dus) meer (communicatie)aandacht worden gelegd. Als basisregel
wordt het credo ‘open, eerlijk en transparant’ gebezigd, al heeft
burgemeester Mulder van Hulst bij de stranding van een vrachtschip
met gevaarlijke stoffen ervaren dat enige terughoudendheid in
specifieke omstandigheden een alternatieve oplossing is. ‘De media
wilden als eerste weten wat er in de containers zat. Ik weigerde de
lading te noemen. Het is in mijn ogen hetzelfde als een paracetamol.
Wanneer je de bijsluiter leest, zie je diverse enge bijwerkingen die je
kunt overhouden aan het slikken van een aspirine. Ik wilde voorkomen
dat het enkel vrijgeven van de lading zou leiden tot wilde
spookverhalen over wat dan de eventuele gevolgen zouden kunnen
zijn. Mijns inziens moet je voorkomen dat de gevaren een eigen leven
gaan leiden. Transparantie over de ladinglijst is niet altijd de beste
oplossing. Het schip vervoert 200 verschillende stoffen, waarvan een
stof van 1 kg mogelijk gevaarlijker kan zijn dan een andere stof van
een aantal tonnen. Dan wordt het onmogelijk om tot in de finesses uit
te leggen wat realistisch gezien de risico’s zijn. Het enige dat je voedt
zijn de geruchten. Als een journalist op internet de mogelijke effecten
van alle 200 stoffen bestudeert en daarover bericht, zal dat de
geruchten verder aanwakkeren (..) Koste wat het kost wilde ik
voorkomen dat er een heisa ontstond over gevaren die nergens op
gegrond waren.’
De functie van de media als verslaggever hangt nauw samen met de
belangrijke rol die de media spelen in het krachtenveld rond de crisis.
Wil een burgemeester zijn rollen goed kunnen benutten, dan is een
goede verstandhouding met de media van doorslaggevend belang. De
burgemeester die de crisis wil aangrijpen voor zijn eigen
beleidsagenda, heeft de media immers als springplank nodig om zijn
thema ook in Den Haag onder de aandacht te brengen.
Ervaringsdeskundige burgemeesters raden aan om media-optredens
nauwgezet voor te bereiden en onderscheid te maken in de boodschap
die via de landelijke, regionale en/of plaatselijke media wordt
overgebracht. Naar mate de media dichterbij de getroffen gemeente
staan, zal meer aandacht uitgaan naar gedetailleerde informatie over
de lokale omstandigheden.
In de praktijk blijkt het volgen van de berichtgeving in de media
cruciaal om feeling te houden met de beleving die burgers bij de crisis
hebben. Tegelijkertijd zijn er situaties denkbaar waarin burgers juist
moeten
worden
beschermd
tegen
overrompelende
media.
Burgemeester Verbeek uit Purmerend haalt het voorbeeld aan waarin
de gemeente een aantal bewoners afschermde van de pers, om te
voorkomen dat zij zichzelf in een kwetsbare positie manoeuvreerden en
tegen de media dingen zouden zeggen waar zijzelf eigenlijk niet achter
stonden. ‘Bij de opvangcentra hebben we een regime ingesteld, waarbij
de pers niet zomaar in en uit mocht lopen. Wij realiseerden ons dat de
mensen die zich laten opvangen doorgaans de mensen zijn die een
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beperkt sociaal netwerk hebben en in zekere zin kwetsbaar zijn. Hen
wilden wij actief in bescherming nemen.´

1.7 De burgemeester en het Openbaar Ministerie
Dat de relatie tussen Openbaar Ministerie (OM) en burgemeesters niet
altijd even vlekkeloos verloopt, is eerder geconstateerd in de
interviews
met
burgemeesters
Meijer
(Amercentrale
in
Geertruidenberg) en Schrijen (zinloos geweldslachtoffer René
Steegmans in Venlo).1 Zeker ten aanzien van de communicatie naar
nabestaanden doen beide burgemeesters een oproep om de
communicatie over het strafrechtelijke proces (vrijgeven van lichamen
na sectie, procedure rond hechtenis van verdachten et cetera) in de
toekomst nauwer met de gemeente af te stemmen. Duidelijkheid en
afstemming over de communicatie naar burgers en nabestaanden is
wenselijk, zeker indien het onderscheid tussen gemeente en OM bij
getroffenen vertroebelt tot ‘de Nederlandse autoriteiten’. In die
gevallen is afstemming nodig tussen de burgemeester als
communicator richting de bevolking en het OM dat over het eigen
beleidsterrein wenst te communiceren.
Niet alleen in de relatie met nabestaanden en slachtoffers komen
gemeente en OM op elkaars pad. Ook de positie van het OM in het
gemeentelijk beleidsteam is niet onomstreden. De discussie is mede
ingegeven door de angst dat de samenwerking in het beleidsteam
wordt verstoord door de dreiging van latere vervolging van personen of
instituten. Hierbij kan worden geacht aan de gemeente zelf of een
betrokken bedrijf dat tijdens de acute fase eveneens deel uitmaakt van
het beleidsteam. In verschillende regio’s worden diverse oplossingen
voor het probleem aangedragen. In een aantal gevallen wordt een
scheiding aangebracht tussen een gebiedsofficier en een zaaksofficier.
De gebiedsofficier behartigt dan de algemene (opsporings-)belangen
van het OM, bijvoorbeeld omtrent het veiligstellen van bewijsmateriaal
voor zover dat wordt bedreigd door bijvoorbeeld bepaalde reddingsoperaties. De zaaksofficier richt zich - los van de crisisorganisatie - dan
op de strafrechtelijke kant van de crisis (opsporing en vervolging). In
situaties waarin zowel ‘verdachte’ (bedrijf, gemeente) als OM in het
gemeentelijke beleidsteam opereert, wordt ervoor gekozen om
bepaalde zaken buiten de vergadering om te behandelen in een
separaat driehoeksoverleg. In andere regio’s maakt het OM geen deel
uit van het gemeentelijke beleidsteam, maar is in het operationele
team een plaats ingeruimd voor de vertegenwoordiger van het OM. In
het operationele team neemt het OM dan de rol van gebiedsofficier op
zich.
Waar de burgemeester verantwoordelijk is voor de handhaving van de
openbare orde (artikel 172, lid 1 Gemeentewet), behoort de
strafrechtelijke
handhaving
van
de
rechtsorde
tot
de
verantwoordelijkheid
van
de
Officier.
Onder
strafrechtelijke
1

Jong en Johannink (red.), 2005, p. 18, p. 143 en p. 92.
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rechtshandhaving wordt verstaan de daadwerkelijke voorkoming,
opsporing, beëindiging, vervolging en berechting van strafbare feiten,
en daarnaast ook de tenuitvoerlegging van beslissingen van de rechter
of van het Openbaar Ministerie in strafzaken (Artikel 124 Wet op de
Rechterlijke Organisatie). Om deze verantwoordelijkheden te kunnen
uitoefenen maken beide functionarissen gebruik van de politie (artikel
12 en 13 Politiewet). Onder wiens verantwoordelijkheid de politie valt,
hangt af van de te vervullen taak. In menig crisis lopen de belangen
van OM en gemeente gelijk op, waardoor geen frictie zal ontstaan
tussen beider verantwoordelijkheden. Maar in een aantal gevallen
lopen de crisisbeheersingsbelangen van de burgemeester als
opperbevelhebber en de opsporingsbelangen van het openbar
ministerie uiteen. In de situatie waarin een bommelding in een trein tot
een loos alarm leidt, is de openbare orde erbij gebaat om de situatie zo
snel mogelijk te normaliseren en de treinenloop op gang te brengen.
Het OM kan in die gevallen erbij gebaat zijn om de treinenloop nog niet
te hervatten, maar eerst zoveel mogelijk getuigen uit de trein te
ondervragen. Deze belangenafweging vindt niet plaats in het
gemeentelijk beleidsteam, maar in het driehoeksoverleg. Het zijn in
veel gevallen de kantelpunten waarin de besluitvorming in de driehoek
de overhand neemt ten opzichte van de besluitvorming in het
beleidsteam.

1.8 Inzet van noodbevel en noodverordening tijdens crises
In de verschillende fases waarin een crisis zich voltrekt, kan de
burgemeester, in het bijzonder in de acute fase, een beroep op een
aantal bevoegdheden. In diverse interviews komt de situatie naar
voren waarin een noodverordening werd afgekondigd om een precaire
situatie te beteugelen. In Aalburg is een noodverordening ingezet om
te voorkomen dat er tijdens Oud en Nieuw auto’s zouden worden
gestookt op een kruispunt. In Bergen (Noord-Holland) gebruikt de
burgemeester deze noodbevoegdheid om het gebied te ontruimen dat
in de risicozone lagen van een explosiegevaarlijke onderzeeër. En in
Onderbanken is een noodverordening gebruikt om mensen te weren
die van plan waren de boskap van het Schinveldse bos tegen te
houden.
Artikel 175 lid 1 Gemeentewet bepaalt dat de burgemeester, in geval
van ernstige wanordelijkheden, rampen, zware ongevallen, dan wel
van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, bevoegd is alle bevelen
te geven die hij ter handhaving van de openbare orde of ter beperking
van het gevaar nodig acht. Er kan dan worden afgeweken van alle
voorschriften, tenzij de voorschriften door de Grondwet gesteld
worden. In deze situatie kan de burgemeester algemeen verbindende
voorschriften geven die ter handhaving van de openbare orde of ter
beperking van gevaar nodig zijn (artikel 176 lid 1 Gemeentewet). Lid 3
van datzelfde artikel stelt dat de burgemeester bevoegd is bij (ernstige
vrees voor het ontstaan van) verstoring van de openbare orde de
bevelen te geven die hij noodzakelijk acht voor de handhaving van de
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openbare orde. Noodbevoegdheden mogen slechts gebruikt worden
wanneer er sprake is van “oproerige bewegingen, andere ernstige
wanordelijkheden, dan wel ernstige vrees voor het ontstaan daarvan”.
Noodbevoegdheden zijn exclusief aan de (functie van) burgemeester
toegekend en kunnen niet worden gedelegeerd (artikel 177, lid 1 en
artikel 178, lid 1, Gemeentewet) of vergaand gemandateerd.
Om de verschillen tussen een noodbevel en een noodverordening te
duiden, wordt doorgaans de volgende tabel gehanteerd die deels is
ontleend aan het Draaiboek Bestuurlijk Handelen van de gemeente
Enschede.
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Tabel 1: Verschillen tussen een noodbevel en noodverordening
Noodbevel
artikel 175 Gemeentewet

Noodverordening
artikel 176 Gemeentewet

Gericht tot één of meerdere
personen

Gericht op een ieder die er mee te maken
krijgen (algemeen verbindend voorschrift)

Na opvolging bevel is rechtstoestand Schept een blijvende rechtstoestand
uitgewerkt
Bekendmaking aan degene(n) tot wie Algemene bekendmaking op een door de
het bevel zich richt; indien mogelijk burgemeester te bepalen wijze (bijv.
ook het bevel op schrift uit te reiken media, internet, gemeentehuis en
politiebureau)
Niet naleving: sanctie artikel 184
Wetboek van strafrecht (misdrijf)

Niet naleving: sanctie artikel 443
Wetboek van strafrecht (overtreding)

Bestuursrechtelijke (marginale)
Bestuurlijke controle: bekrachtiging door
toetsing en Gemeenteraad kan zich gemeenteraad (A); melding aan
achteraf uitspreken over het gebruik. Commissaris van de Koningin (B); en
(straf)rechterlijke toetsing bij geschil (C).

1.9 Praktijkcasus stroomstoring: drie crises vergeleken
Tijdens het weekend van 25 november 2005 viel niet alleen in
Haaksbergen de stroom langdurig uit. Door een combinatie van harde
wind, kou en sneeuwval, ijsafzetting ontstonden op diverse plaatsen in
het land kabelbreuken. Daardoor vonden vooral in Zeeland, NoordBrabant, Limburg, Gelderland en Overijssel stroomstoringen plaats.
Met name door de duur van de stroomstoring konden de inwoners van
Haaksbergen, Berkelland en Hulst zich heugen in een brede publieke
belangstelling.
In opdracht van het Bestuurlijk Netwerk Crisisbeheersing heeft
studente Jessica Zoethout van de Universiteit Twente onder de titel
‘Stroom uit, spot aan’ een vergelijking gemaakt van de manier waarop
de stroomstoringen in de drie bovengenoemde gemeenten zijn beleefd.
In het onderzoek stond de vraag centraal of bevolking en bestuurders
in de drie door stroomstoringen getroffen plaatsen op een vergelijkbare
of volstrekt andere manier de vergelijkbare crises hadden beleefd.
Als onderdeel van het onderzoek zijn inwoners van Haaksbergen,
Berkelland en Hulst ondervraagd over de manier waarop zij de crisis
hebben beleefd. Tevens zijn gesprekken gevoerd met de drie
burgemeesters van de plaatsen die getroffen zijn. Uit de gesprekken
met Loohuis van Haaksbergen (dat gemiddeld vijftig uur zonder stroom
zat), Bloemen van Berkelland (dat het meer dan twaalf uur zonder
elektriciteit moest stellen) en Mulder van de Zeeuwse gemeente Hulst
(dat circa vierentwintig uur van alle moderne gemakken was
verstoken) komt naar voren dat alledrie de burgemeesters eensgezind
zijn in hun opvatting dat crisisdraaiboeken fraai zijn, maar de crisis
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organisatie bij een grote stroomstoring wordt teruggeworpen op
common sense, primitiviteit, inventiviteit en creativiteit.
Lessen die in alledrie de stroomstoringen naar voren kwamen zijn als
volgt te typeren:
Een stroomstoring wordt niet door àlle burgers als een (echte)
crisis ervaren. Het leidt wel tot een maatschappelijke
ontwrichting. Een burgemeester moet in zijn prioritering van
actiepunten rekening houden met het onderscheid tussen
risicogroepen, waarbij ondernemers een aparte positie innemen
binnen de grotere groep ‘burgers’;
Burgers blijken erg zelfredzaam en verwachten (daarom) van de
overheid in crisistijd dat deze snel handelt, de ernst van de
situatie onderstreept, prioriteiten stelt, en boeren en
ondernemers ondersteunt;
In communicatietermen verwachten ondervraagde burgers dat
snel duidelijkheid wordt gegeven over de ontstane situatie. De
gemeente dient betrokkenheid te tonen. Het wordt gewaardeerd
wanneer de burgemeester na afloop nog een signaal afgeeft
waarin hij zijn betrokkenheid met de bevolking nogmaals
onderstreept. Een bewonersbrief blijkt een gouden greep om als
burgemeester de crisis ‘af te ronden’;
Een burgemeester moet zichzelf niet laten leiden door emoties,
maar wel oog hebben voor de kleine, menselijke drama’s. Hij
moet het hoofd koel houden als leider van de crisisorganisatie,
zonder de betrokkenheid bij de bevolking te verliezen. Hij dient
de crisis niet eerst te managen en dan pas naar buiten te treden
met het verhaal dat hij de crisis heeft opgelost, maar de
bevolking op de hoogte te houden van de vorderingen. Burgers
erkennen en verwachten geen technisch inhoudelijke kennis van
een burgemeester en vinden het niet erg wanneer een
burgemeester vragen over de technische details niet weet te
beantwoorden;
Cruciaal is het communiceren van de juiste informatie! Burgers
horen op de regionale (rampen)zender graag elk halfuur een
korte en concrete update per postcodegebied. Wanneer een
burgemeester op de regionale omroep te horen is, geeft dit
impliciet het signaal af dat burgers zich niet aanstellen en hun
zorgen serieus worden genomen;
In de reeks van gesprekken komt het onderscheid naar voren
tussen de ondernemers en de overige burgers. Ondernemers zijn
duidelijk wat ongeduldiger dan de ‘gewone burgers’. Bijvoorbeeld
een hoteleigenaar die onder druk staat en een filiaalmanager van
de plaatselijke supermarkt, die zelf opdracht geeft tot een
rijdende geluidswagen door Hulst. Een burgemeester dient daar
in zijn prioritering van actiepunten richting ondernemers
rekening mee te houden. Ondernemers verwachten dat
burgemeester en gemeente daadkracht tonen door concrete
zaken te regelen, zoals het aanleveren van noodaggregaten. In
tegenstelling tot ondernemers verwachten burgers weinig
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concreets van een burgemeester, anders dan dat hij de crisis
aanpakt en de burgers serieus neemt in hun zorgen;
Een saillant detail: doordat de drie gemeenten gelijktijdig door de
stroomstoring werden getroffen, kwamen de drie burgemeesters op
hetzelfde moment in de landelijke media. Het mediaoptreden van de
burgemeester in Haaksbergen bleek langs die weg weer verwachtingen
te scheppen bij de burgers in Hulst en Berkelland.

1.10 Dankzegging en verantwoording
De auteurs van deze bundel zijn de respondenten bijzonder erkentelijk
voor hun tijd en de openhartige manier waarop zij over de crises die
zijzelf van nabij hebben meegemaakt, hebben gesproken. De
gesprekken vormden het fascinerende bronmateriaal op basis waarvan
de interviews zijn geschreven. Tevens bedanken wij de bestuurskundestudenten van de Universiteit Twente, Alma Dijkstra, Jeroen Scholten
en Hylke de Vriend voor de input die zij met hun Bacheloropdrachten
hebben geleverd voor de beschrijving van de bevoegdheden van
burgemeesters tijdens crises en de relatie tussen openbaar ministerie
enerzijds en burgemeesters anderzijds. Studente Jessica Zoethout van
dezelfde universiteit bedanken wij voor haar afstudeeronderzoek
Stroom uit. Spot aan! over de stroomstoringen in Haaksbergen,
Berkelland en Hulst.
De interviews zijn op onderdelen aangevuld met bronnen die in het
literatuuroverzicht zijn opgenomen. Daarnaast is het interview met de
heer Ouwerkerk deels aangevuld met informatie uit de Andere Tijdendocumentaire ‘Lekkerkerk’ (VPRO) die op 7 september 2004 werd
uitgezonden.2 Het interview met de heer Buijserd borduurt voort op het
COT-onderzoek Wie stookt er nou? (2005). Het interview met de heer
Van Thijn is mede gebaseerd op zijn interview in het programma ‘Waar
was u toen?’ (EO) dat op 15 juli 2006 werd uitgezonden.3

2

Terug te zien in het archief van Andere Tijden via http://www.anderetijden.nl
Terug te zien via
http://www.eo.nl/portals/programs/episode.jsp?episode=6895070
3
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2. Leeswijzer
De geïnterviewden die in deze bundel aan het woord komen, belichten
de hiervoor beschreven thema’s. Het gaat om burgemeesters, locoburgemeesters en gemeentesecretarissen. Achtereenvolgens komen
hierna de volgende bestuurders met praktijkervaring aan bod:
Tjerk Bruinsma wist waar hij aan begon toen hij het
burgemeestersambt in Vlaardingen aanvaarde. Een monumentale stad
met de grootste chemische industrie ter wereld in de nabije omgeving.
Bruinsma vertelt over een giftige gaswolk die vrijkwam na een grote
brand bij Vopak en een incident waarbij diverse schoolkinderen
plotseling onwel werden.
Frans Buijserd is burgemeester van Aalburg en gaat in op de praktijk
van het ‘stoken’. In deze traditie worden rond de oudejaarsviering
auto’s in brand gestoken op een kruising in het dorp Veen. Buijserd
beschrijft hoe hij de onveilige situatie van het stoken tracht te
beteugelen.
Wim Burgering was tijdens de uitbraak van MKZ burgemeester in het
Veluwse Barneveld. Hij staat stil bij de boerenrellen in Kootwijkerbroek
en de frictie tussen Haagse en lokale belangen. Ook gaat hij in op de
bedreigingen aan zijn adres, die in de loop der tijd steeds ernstiger
vormen begonnen aan te nemen.
Fons Hertog was in het buitenland toen op Schiphol-Oost een fatale
brand uitbrak die aan 11 bewoners van het cellencomplex het leven
kostte. De oud-burgemeester Haarlemmermeer vertelt in detail hoe de
gemeente te werk is gegaan in de nasleep van de brand en zich
voorbereidde op het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.
Jos van Kemenade was niet alleen Commissaris van de Koningin in
Noord-Holland, toen de Dakotaramp zich ten noorden van Den Helder
voltrok. Hij was tevens werkgever van een groot aantal van de
inzittenden van het toestel. Hij vertelt over de ramp, de nasleep en het
herdenkingsmonument dat in de tuin van het provinciehuis is opgericht
ter nagedachtenis aan de 32 omgekomen inzittenden.
Karel Loohuis is burgemeester van Haaksbergen. Hij beschrijft hoe een
grote stroomstoring de gemeente dagenlang in zijn greep hield. Een
verhaal over niet waargemaakte toezeggingen, frustraties, maar ook
over sociale verbondenheid en de steun die Loohuis vanuit de
gemeenteraad ontving voor de manier waarop hij de crisis het hoofd
bood.
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Karel Majoor was burgemeester van Weert toen daar de Vogelpest
werd geconstateerd. Een gesprek over de moeilijke samenwerking met
de nationale overheid, de rollen van een coördinerend burgemeester en
het (psychische) leed van getroffenen.
Rob van der Mark was burgemeester van een van de kleinste
gemeenten van Nederland. Op het Waddeneiland Vlieland was hij
jarenlang burgemeester. Hij licht de lokale politiek op de wadden toe
aan de hand van een rel binnen het kleine politiekorps. Een bijzonder
verhaal over de rol van een plaatselijke cultuur in de bestrijding van
problemen op het gebied van de openbare orde.
Jan-Frans Mulder, burgemeester van Hulst, stond aan het hoofd van
het beleidsteam in de Zeeuwsvlaamse stad toen voor de kust een groot
vrachtschip op een zandbank liep. Hij licht toe hoe hij op bijzondere
wijze is omgegaan met het informeren van de bevolking over de
gevaarlijke lading die aan boord was van het schip.
Jaap Pop was burgemeester van Haarlem toen drie brandweerlieden
omkwamen bij een grote brand in de Haarlemmer Koningskerk. Pop
beschrijft hoe hij zich in die eerste uren, dagen en maanden heeft
ontfermd over de plaatselijke brandweer. Ook staat hij stil bij de
Pikmeerjurisprudentie en de rol van de gemeente als werkgever van de
omgekomen brandweerlieden.
Hans Ouwerkerk is naar eigen zeggen geboren om burgemeester te
worden. Hij gaat dieper in op twee verschillende crises die hij als
burgervader heeft meegemaakt. Gestart als burgemeester van
Lekkerkerk kreeg hij te maken met het eerste grote gifschandaal van
Nederland. Later in zijn carrière kreeg hij in Groningen te maken met
de Oosterparkrellen, een crisis die zich vermengde met een bestuurlijk
slepend conflict rond de affaire-Lancée.
Ed van Tellingen was burgemeester Tiel tijdens de hoogwatercrisis in
1995. In februari van dat jaar wordt de situatie in het Gelderse
rivierengebied buitengewoon spannend, wanneer de rivieren
recordhoogtes bereiken. Op diverse plaatsen ontstaat twijfel over de
stabiliteit van de dijken. In één week tijd worden circa 250.000
mensen geëvacueerd, inclusief de complete veestapels van boeren in
het gebied. Een verhaal over het coördinerend burgemeesterschap, de
rol van de loco-burgemeester bij grote crises en de zelfredzaamheid
van burgers.
Ed van Thijn heeft als burgemeester van Amsterdam de dagen en
weken na de Bijlmerramp de leiding over een immense
crisisorganisatie. Na dagen van onzekerheid blijkt dat de vliegramp,
naast de vier inzittenden van het vliegtuig, uiteindelijk aan 43
personen het leven kost. Een gesprek over onzekerheid, chaos en
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geruchtenstromen tijdens een crisis die Nederland nog jarenlang in zijn
greep houdt.
Leen Verbeek is burgemeester Purmerend. Hij staat aan het hoofd van
een bijzondere crisisorganisatie. Het betreft de geplande ontmanteling
van een bom uit de Tweede Wereldoorlog, die potentieel een enorme
schade kan aanrichten. Verbeek staat stil bij de voorbereidingen, de
ontmanteling van de bom en de grootschalige evacuatie van de
bewoners in het gebied.
Paul de Winter kreeg als burgemeester van Bergen (Noord-Holland)
een bijzondere politieke erfenis. Voor de kust van Egmond bleek een
Duitse torpedojager te liggen, die een groot gevaar voor de kust
opleverde. De Winter gaat in op het beperkte politiek draagvlak dat hij
aantrof om het grote risico aan te pakken, terwijl de kosten in het
project hoog opliepen.
Piet IJssels vertelt als burgemeester van Gorinchem over de nasleep
van een fatale schietpartij in januari 1999. Het was een kenmerkend
voorbeeld van zinloos geweld. IJssels blikt terug op het incident, de
nasleep en de stille tocht waar 25.000 mensen hun afschuw over het
gebeurde laten blijken.
Jos Zuidgeest sluit de reeks interviews af. Hij was waarnemend
burgemeester in Onderbanken en maakte furore als burgemeester die
in januari 2005 de bomenkap in de bossen van Schinveld in goede
banen leidde. Hij staat stil bij de disloyaliteit van eigen medewerkers
en de verhoudingen tussen het lokaal bestuur en de Rijksoverheid in
crisissituaties.
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4. TJERK BRUINSMA, burgemeester van Vlaardingen

‘Waak ervoor niet je eigen werkelijkheid te
creëren’
Op de dag dat Tjerk Bruinsma door de bevolking van Vlaardingen in
een referendum tot burgervader wordt verkozen, kijkt de stad naar de
rookwolken van een grote brand. Korte tijd later staat hij aan het roer
van de crisisorganisatie rond een giftige gaswolk die vanaf het bedrijf
Vopak naar de stad waait en een incident met onwel geworden
kinderen op een basisschool. Een gesprek met een burgemeester, die
in korte tijd een aantal grote incidenten de baas moest worden.
De collega-wethouders uit het Groninger college van Burgemeester en
Wethouders waarschuwen Bruinsma al, voordat hij burgemeester
wordt. ‘Vlaardingen heeft zo ongeveer de grootste chemische industrie
ter wereld in de nabije omgeving. Met 90% van het jaar
zuidwestenwind zitten wij hier op negen van de tien dagen in een
risicogebied. Ik begreep hun bezorgdheid, maar de waarschuwingen
van mijn medebestuurders hebben me niet weerhouden om voor het
burgemeesterschap in deze stad te gaan.’
Bruinsma is nog geen burgemeester, als hij al met een crisis in zijn
toekomstige woonplaats wordt geconfronteerd. Op de dag van de
gemeenteraadsverkiezingen in 2002 breekt er brand uit op het
vissersschip De Friesland, dat is afgemeerd bij een scheepswerf in
Vlaardingen.
‘Dezelfde
dag
werd
ook
het
eerste
burgemeestersreferendum van Nederland gehouden. Nadat ik mij zes
weken te pletter had gelopen om campagne te voeren, moesten op de
namiddag van de verkiezingsdag een paar stembureaus dicht vanwege
een brand op een schip. In de rook zat mogelijk blauwzuurgas. De
sirenes loeiden in een deel van Schiedam, een geluid dat ook in
Vlaardingen te horen was. In een deel van Vlaardingen was het
verstandig om mensen niet meer de straat op te laten gaan en de
stembureaus te sluiten. Uiteindelijk bleek de rook ongevaarlijk. In
overleg met Ivo Opstelten is in regionaal verband besloten om de
stembureaus die avond langer open te houden. Iedereen die om 9 uur
binnen was, mocht in het stembureau alsnog zijn stem uitbrengen.’
Eenmaal tot burgervader gekozen, zit Tjerk Bruinsma in januari 2003
op de fiets wanneer hij een alarmerend telefoontje krijgt. ‘Ik kreeg de
melding dat er een incident was gebeurd bij Vopak, aan de overkant
van de Nieuwe Maas. Er was een wolk met gevaarlijke stoffen
ontsnapt, waarvan op dat moment onduidelijk was welke stof het
betrof.’ Bij Bruinsma zit de angst er goed in wanneer hij zijn fietstocht
vervolgt naar de brandweerkazerne, alwaar de veiligheidsstaf
bijeenkomt. ‘We hadden toen al door dat we snel moesten handelen.
We wisten niet om welke stof het ging, maar als het lang zou gaan
duren, zou het zo maar kunnen dat het een bergingsoperatie zou gaan
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worden.’ De veiligheidsstaf wordt niet lang in spanning gehouden. De
brandweercommandant meldt dat het gaat om ‘orthocresol’, een stof
die in voedingsmiddelen wordt gebruikt. De stof is weliswaar op korte
afstand en in hoge concentraties dodelijk, voor de Vlaardinger
bevolking aan de overkant van de rivier betekent de ontsnapte stof
vooral kans op ademhalingsproblemen, braakneigingen en duizeligheid.
‘Ik moest denken aan die duizenden mensen die in de wijken woonden
en aan het werk waren. Ademhalingsproblemen zijn vervelend, maar
voor mij was het op dat moment een grote geruststelling dat er
godzijdank vermoedelijk geen doden zouden vallen in Vlaardingen.’
Ook op het Vopakterrein gaat het gelukkig net goed. ‘Ik heb na afloop
de werknemers van Vopak gesproken. Zij waren vlak voordat de tank
scheurde met twaalf mensen langs de tank gelopen. Als ze het spul
over zich heen zouden hebben gekregen, had niemand het overleefd.’
Sirene-netwerk
In overleg met de regio wordt er in Vlaardingen opgeschaald tot een
GRIP3-niveau. Burgemeester Bruinsma beklaagt zich erover dat er
weinig informatie voorhanden is in het team en pakt zelf de telefoon.
‘Het lijkt doortastend, maar het is achteraf gezien niet verstandig
geweest. Wanneer je zelf belt, ga je op de stoel van de operationeel
leider zitten. Tegelijkertijd was ik daardoor wel in de gelegenheid om
de informatie uit eerste hand te vernemen.’ De brandweer vertelt de
burgemeester dat er sprake is van een groot incident. Bruinsma wordt
op de hoogte gesteld dat de sirenes in zijn gemeente elk moment
kunnen gaan loeien. ‘Ik geloofde mijn oren niet, want ik dacht tot dat
moment dat ik er als enige over ging om de sirenes al dan niet af te
laten gaan.’ De brandweer blijft stellig en vertelt de burgemeester dat
het af laten gaan van de sirenes nodig is om de mensen te
waarschuwen, het gebied af te kunnen zetten en gecoördineerd in het
gebied hulp te verlenen. Op basis van de binnengekomen klachten
besluit de stafofficier van het regionale operationele team om vijf
sirenes af te laten gaan. ‘Na het telefoontje ben ik weer naar het
beleidsteam gegaan. Op dat moment hoorde ik de sirenes. Later bleek
dat de sirenes slechts een keer zijn afgegaan, omdat men niet wist dat
de sirenes steeds opnieuw handmatig moesten worden geactiveerd.
Tegenwoordig heeft men meer ervaring met de sirenes, mede door de
testen die maandelijks worden gehouden. Die maandelijkse tests zijn
op basis van onze ervaringen in Vlaardingen op een gegeven moment
weer in ere hersteld. Men bleek het geluid van de sirene nauwelijks
meer te herkennen, omdat men hem toen niet meer maandelijks op
een vast tijdstip liet afgaan.’
Een aantal mensen gaat als gevolg van de sirenes naar binnen. Men
sluit volgens de instructie de deuren en ramen en schakelt in op Radio
Rijnmond. Dat geldt echter lang niet voor alle mensen. Veel
Vlaardingers reageren niet op de sirenes of gaan juist naar buiten om
te zien wat er aan de hand is. Omdat slechts een deel van de stad is
gealarmeerd door de sirenes rijden mensen uit andere wijken
nietsvermoedend het centrum in, om daar te vernemen van de wolk
met gevaarlijke stoffen. ‘In onze vesting van de brandweerkazerne
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hadden wij het beeld dat men braaf naar binnen was gegaan. Buiten de
muren draaide de wereld gewoon door en bleef men doorrijden en
doorfietsen.’
Dat mensen niet altijd doen wat de autoriteiten verwachten, is volgens
Bruinsma een understatement. ‘Kinderdagverblijven spreken met
ouders af dat de kinderen door het kinderdagverblijf in veiligheid
worden gebracht, wanneer er zich iets ernstigs voordoet. Toch zag je
bij het Vopak-incident dat ouders naar het kinderdagverblijf rijden en
hun eigen kind onder de arm mee naar huis nemen. De kinderen zitten
veilig binnen, terwijl de ouders hen door de buitenlucht naar de auto
brengen. Je staat er soms versteld van waar mensen toe in staat
blijken te zijn. In de veiligheidsstaf ben je er niet bewust van dat zich
dergelijke zaken in de buitenwereld afspelen. Als opperbevelhebber
heb je nog het idyllische beeld dat men bij rampen en zware
ongevallen naar je luistert en iedereen doet wat je zegt. Dat blijkt
buiten de muren van het beleidsteam wel eens anders uit te pakken.’
Crisisruimte
Het is voor Bruinsma een les om ervoor te waken niet in een eigen
werkelijkheid te gaan geloven, maar doorlopend gevoel te houden bij
hetgeen er buiten de muren van het crisiscentrum gebeurt. ‘Voordat je
ook maar één persoon te woord staat moet je jezelf goed laten
informeren door mensen die buiten de kazerne informatie hebben
vergaard. Zo bleek in ons geval dat de politie op straat hard bezig was
om het gevarengebied af te zetten. Op het NOS Journaal waren
vervolgens beelden te zien van de politie die auto’s staande hield,
terwijl mensen op het fietspad gewoon doorfietsten. Dat was een
ridicuul gezicht. Sindsdien ben ik er alert op dat we snel in staat
moeten zijn om het hele gebied hermetisch af te sluiten en ik mij ervan
moet vergewissen dat het beeld dat wij in het crisisteam hebben
strookt met de werkelijkheid.’ De gemeentesecretaris luisterde na het
afgaan van de sirenes naar de berichtgeving op Radio Rijnmond. ‘De
gemeentesecretaris liet ons in het team vervolgens weten dat er
gewoon top-40 plaatjes werden gedraaid, terwijl wij dachten dat de
zender volcontinu over het Vopak-incident zou rapporteren. Vervolgens
is er driftig met Radio Rijnmond heen en weer gebeld. Uiteindelijk is de
uitzending onderbroken en heb ik de bevolking geïnformeerd. Dat is
later nog een keer herhaald.’
Bruinsma erkent dat het beeld van de bestuurlijke daadkracht van een
burgemeester in crisistijd vooral is gebaseerd op zijn optreden in de
media. ‘Als je het in de media niet goed doet, dan ben je verkocht. Je
moet inhoudelijke verantwoording afleggen in de gemeenteraad, maar
de media zetten als eerste het beeld neer. Vanwege dat belang hebben
wij het college, dus inclusief alle loco-burgemeesters, geoefend om met
de media om te gaan. Wij zijn ervan overtuigd dat elke bestuurder
tegenwoordig een mediatraining moet hebben gehad. Een ongeluk kan
overal gebeuren en dan moet je niet te lichtvaardig denken over de
media die zich op zo’n ongeluk storten.’
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Dat de burgemeester niet altijd in de buurt is wanneer zich incidenten
voordoen, bleek tijdens een grote storm. ‘Tijdens een harde storm
waaide hier het dak van een flatgebouw. Ik zat op dat moment in
Groningen. Op de radio waarschuwde men om niet de weg op te gaan
als dat niet strikt noodzakelijk was. Het is dan een vreemde
gewaarwording om op teletekst te lezen dat er een dak van een flat in
Vlaardingen is gewaaid. Ik heb in dubio gestaan of ik toch niet in de
auto zou stappen. Uiteindelijk bleek het operationeel gezien mee te
vallen en kon de loco-burgemeester het prima afhandelen. Maar ik kan
mij voorstellen dat je bij een grotere crisis alsnog in de auto stapt, om
de loco-burgemeester te vervangen als die zijn eerste shift erop heeft
zitten.’
SMS-alarmering
Naar aanleiding van het Vopak-incident heeft Vlaardingen met de regio
Rotterdam-Rijnmond het sms-alarm ingevoerd. Inwoners van
Vlaardingen melden zich met een sms-je aan op een nummer en
krijgen een bericht zodra er iets ernstigs aan de hand is. De sms-jes
worden verstuurd op basis van de postcodegebieden in de gemeente.
‘We hebben er een bedrijf voor gecontracteerd dat ook ervaring had
met de Idols-competitie. Het gaat erom dat er veel mensen in korte
tijd bereikt kunnen worden en de sms-jes niet als mosterd na de
maaltijd aankomen. Elke maand adverteren we nog voor deze dienst.
Het aantal aansluitingen loopt inmiddels in de duizenden. Het bereik is
veel groter, omdat de ervaring leert dat de ontvanger contact opneemt
met familie en buren om te vertellen wat hij heeft gehoord’. Inmiddels
is op andere plaatsen in het land ook cellbroadcasting van start
gegaan, waarbij mensen via hun mobiele telefoon worden gealarmeerd
zodra zij zich in de nabijheid van een bepaalde zendmast bevinden.
‘Cellbroadcasting was technisch nog niet mogelijk toen wij naar een
oplossing zochten om mensen in korte tijd te kunnen melden wat er
aan de hand is. Het belangrijkste is dat mensen nu met mobiele
telefoons kunnen worden bereikt. Uiteindelijk moet je het zien als een
aanvulling op de sirene, waarbij je met gerichte boodschappen mensen
nadere instructies kunt geven. De sirene zelf geeft geen expliciete
constructies, waardoor het vooral een waarschuwingsinstrument blijft.’
De instructie is volgens Bruinsma een vereiste om het gedrag van
mensen in gevaarlijke situaties te beïnvloeden. ‘Er zijn diverse studies
over gedaan. Keer op keer blijkt dat mensen juist worden
aangetrokken door gevaar. Bij hoog water situaties gaat men eerst
naar de dijk om te kijken of het echt zo erg is als de autoriteiten
zeggen. Mensen moeten zich blijkbaar laten overtuigen voordat ze
beseffen dat er écht iets aan de hand is.’
Samenwerking
Gezien de risico’s die de chemische industrie rond Vlaardingen met zich
meebrengt, schenkt de gemeente in de preventieve fase de nodige
aandacht aan de communicatie met de bedrijven. ‘De Research &
Development afdeling van Unilever zit hier om de hoek. Daar werken
1.400 mensen. Met hen hebben wij het ontruimingsplan doorgesproken
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en zijn richtlijnen opgesteld wanneer zij wel en niet gaan ontruimen.
Met de bejaardenhuizen in de stad zijn afspraken gemaakt over de
mechanische ventilatiesystemen; zodra de sirenes gaan worden de
ventilatiesystemen nu automatisch uitgeschakeld. Het zijn eenvoudige,
praktische dingen waarmee je op een eenvoudige manier de veiligheid
bij ongevallen met gevaarlijke stoffen kunt verhogen. Met Radio
Rijnmond is afgesproken dat we tegenwoordig ook makkelijker kunnen
inbreken op TV Rijnmond. In de praktijk blijkt dat veel mensen Radio
Rijnmond niet standaard in hun toestel hebben geprogrammeerd,
terwijl dat voor TV Rijnmond wel het geval is. We zijn nu in staat om
een tekst in te typen die dan op TV Rijnmond verschijnt, waarmee we
gerichte informatie aan de bewoners kunnen geven. Dat zijn nieuwe
ontwikkelingen die de veiligheid ten goede komen.’
Basisschool
In maart 2006 komt Vlaardingen wederom in het nieuws door
gevaarlijke stoffen. Ongeveer tien kinderen van de christelijke
basisschool 't Ambacht raken onwel na een uur gymnastiekles te
hebben gevolgd aan de overkant van de straat. De klachten variëren
van hoofdpijn tot misselijkheid en diarree. Wanneer later blijkt dat ook
zeven medewerkers van een naburige apotheek onwel zijn geworden,
wordt vermoed dat de oorzaak in de riolering ligt. ‘Ik heb contact
gezocht met onze veiligheidsmanager, die mij de situatie beschreef. Hij
meldde mij dat er zes ambulances en een traumahelikopter onderweg
waren. In zijn optiek was de situatie onder controle en was mijn komst
niet nodig. Mijns inziens was het echter wel een situatie waar je als
burgemeester je gezicht moet laten zien. Zeker wanneer er kinderen
getroffen zijn kun je niet de nadere berichten afwachten op het
stadhuis.´ Bruinsma spoedt zich dan ook richting de school, om daar te
worden opgezogen in de crisissituatie. Hij gaat als eerste naar het
klaslokaal waar de kinderen zijn opgevangen die niet onwel zijn
geworden. ‘Het is een ongelooflijke stressvolle situatie. Kinderen die
ontredderd zijn en doorlopend aan het huilen zijn. De docenten die de
kinderen hadden meegenomen van de gymnastiekles voelden zich
draaierig, maar de twaalf kinderen waren echt onwel geworden.
Vervolgens vroegen de docenten en ouders mij waarom ik niets deed.
Rationeel gezien denk je op zo’n moment ‘laten we normaal blijven
doen’, want ik stond op dat moment net zo machteloos als de ouders.
Je merkt dat andere mechanismen gaan spelen zodra er bij een crisis
kinderen in het spel zijn. Ik ben snel naar de operationeel leider
toegegaan, om mij nader te informeren over de situatie’.
In het operationele team stelt Bruinsma zich terughoudend op. De
situatie blijkt op het moment van de vergadering stabiel. De kinderen
zijn naar het ziekenhuis afgevoerd en de traumahelikopter blijkt niet
langer nodig te zijn. ‘Ik heb er toen voor gepleit om de helikopter in
dat geval direct weg te laten gaan. In de beeldvorming onderschrijft de
aanwezigheid van een helikopter dat het een precaire situatie is. Als je
dat beeld wilt rechtzetten omdat de situatie inmiddels onder controle
is, moet er niet een traumahelikopter op het schoolplein staan.’ Kort
nadat Bruinsma zich heeft laten informeren in het operationele team
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staat hij RTL4, SBS6, NOS en TV Rijnmond te woord. ‘Ik vind dat je de
woordvoering met goed fatsoen niet meer aan de politiewoordvoerder
kunt overlaten zodra jijzelf op de plaats van het incident bent. Ik heb
in de interviews toegelicht wat de aanpak was geweest en waar de
kinderen werden opgevangen. Bewust heb ik overal een slag om de
arm gehouden, omdat ik me realiseerde dat ik op dat moment niet alle
feitelijke informatie kòn hebben.´
Bruinsma zorgt ervoor dat de opvang van ouders goed wordt geregeld.
‘De kinderen waren overgebracht naar een nabijgelegen school.
Uiteraard kwamen ouders die het nieuws hadden gehoord hun eigen
kinderen ophalen. Vervolgens zie je dat een aantal kinderen
achterblijft, die een beetje doelloos door die school begonnen te lopen.
Andere kinderen wilden naar huis en gingen hun fiets zoeken. Het
verliep in eerste instantie rommelig. Dat hebben we in goede banen
laten leiden. Met de school is besproken wat het verhaal richting de
ouders zou worden als die zouden opbellen met de vraag of hun kind
ook een van de slachtoffers was. Het was op dat moment onze grootste
zorg dat ouders overhaast en met gevaar voor eigen leven naar de
school zouden rijden. Met de school zijn verder afspraken gemaakt
over de manier waarop zij op de hoogte zou worden gehouden van de
ontwikkelingen in het ziekenhuis.’
De volgende dag houdt de gemeente ’s avonds een goedbezochte
bijeenkomst met de geschrokken ouders. ‘Na dergelijke situaties laat ik
steevast een bewonersbijeenkomst organiseren om de spanning uit de
lucht te halen. De bijeenkomst staat open voor de pers omdat we als
gemeente niets te verbergen hebben. Wel benadruk ik dat de pers te
gast is maar de bewoners centraal staan. Ik stel doorgaans zelf de
vragen en ga met een loopmicrofoon rond. Beginnend bij de kinderen,
aan wie ik vraag hoe het nu met ze gaat. Vervolgens laat ik de mensen
die daar veel behoefte aan hebben hun hart luchten en vervolgens licht
ik toe hoe het proces vanuit de operationele diensten is verlopen. Al
met al blijkt dan aan het eind van de avond dat de soep zelden zo heet
wordt gegeten als die wordt opgediend.’ Op de bijeenkomst kondigt de
burgemeester ook aan dat de GGD een enquête zal houden onder de
slachtoffers, met vragen over de aard en de ernst van de klachten.
‘Met de enquête lieten we zien dat we de klachten serieus namen en de
gemeente er waarde aan hechtte om de oorzaak van het incident te
achterhalen. Verder hebben alle ouders een brief gekregen met het
advies om de kinderen goed in de gaten te houden.’
Lessen
Terugblikkend constateert Bruinsma dat hij uit elke crisis zijn
leerpunten destilleert. Hij belt tijdens de incidenten regelmatig met de
officier van dienst, ook wanneer het besluit tot afschalen valt. ‘Het
afschalen wordt nog wel eens over het hoofd gezien. Wanneer je dat
niet expliciet laat communiceren, blijven mensen nog in touw terwijl ze
in het crisiscentrum al naar huis zijn.’ Kort na de incidenten schrijft
Bruinsma een brief aan de gemeenteraad, waarin hij uit de doeken
doet hoe het incident is bestreden. ´In de brief leg je in principe al
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verantwoordelijkheid af over hetgeen je hebt ondernomen. Het is
daarmee ook een basisdocument voor het latere debat waarin je de
verantwoording aflegt.´ Bruinsma heeft het Vopak-incident laten
evalueren en de lessen uitvoerig met de gemeenteraad besproken.
Bijzonder was daarbij dat de Vopak-directeur een belangrijke rol
speelde tijdens het raadsdebat. ‘Ik heb de directeur gezegd dat ieder
zijn eigen verantwoordelijkheid had en hij het beste in staat was om
zijn processen te beschrijven. Ik heb geen verstand van de technische
zaken als de lasnaden van de opslagtanks en de spullen die zijn
opgeslagen. Uiteindelijk heeft het ons een goed contact opgeleverd
met de Vopak-directie.’ Veel van de lessen die na het Vopak-incident
zijn geïmplementeerd zijn fundamenteel. Andere lessen richten zich op
kleine toevalligheden die grote gevolgen kunnen hebben in de
rampenbestrijding. Bruinsma wijst op de trein, die vanwege de wolk
met gevaarlijke stoffen op een overweg was stilgezet op een zodanige
plaats, dat de spoorbomen van de overweg dicht bleven. ‘De
hulpverleningsdiensten konden er niet meer door en moesten omrijden
om in het brongebied te komen. Als je dat in een oefenscenario zou
opschrijven zou niemand het geloven. Ik heb me erbij neergelegd dat
in werkelijkheid nu eenmaal dingen gebeuren die je nooit zou kunnen
verzinnen.’
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4. FRANS BUIJSERD, burgemeester van Aalburg

‘Het aanpassen van jarenlange tradities is een
kwestie van een lange adem’
In 2003 treedt Frans Buijserd aan als nieuwe burgemeester van
Aalburg. Met het aannemen van het burgemeestersambt neemt hij ook
het dossier ‘Nieuwjaarsgebruiken in Veen en Aalburg’ over van zijn
voorganger. Het betreft een uit de hand gelopen ‘traditie’ met
brandende autowrakken, die in de jaren voor 2003 al diverse keren tot
ongeregeldheden en harde confrontaties tussen politie en stokers
leidde. Buijserd vertelt over de moeilijkheid om een ‘ingeslepen
gewoonte’ aan te pakken, de rol van de gesloten gemeenschap in de
crisis en de persoonlijke bedreigingen die hij ondervond.
In het kort somt Buijserd de indrukwekkende geschiedenis op van de
ongeregeldheden rondom het zogenoemde stoken. Het stoken vormt
rond Oud en Nieuw het jaarlijks hoogtepunt in het anders zo rustige
Veen. ‘Al vijftien jaar lang werden op een kruising in het centrum van
Veen met Oud en Nieuw auto’s gestookt. In mindere mate werden ook
rond Pinksteren brandjes gesticht, maar het hoogtepunt lag op de
brandende auto’s rond Oud en Nieuw. Deze stookauto’s werden
geprepareerd met brandbaar materiaal en de kruising opgereden.
Soms gebeurde dat rustig, maar af en toe gebeurde dat ook roekeloos
en agressief. Bij de agressieve methode stapten de berijders pas op
het allerlaatste moment uit de auto, onder het motto “des te later, des
te stoerder”. Het aantal gestookte auto’s kon per jaar verschillen. Ook
de mate waarin het stoken escaleerde in gewelddadigheden richting de
politie en brandweer verschilde per jaar.’
Buijserd treft de traditie aan, wanneer hij burgemeester wordt van
Aalburg. ‘Het stoken was voor mijn aantreden als burgemeester al
twee keer uit de hand gelopen. Tijdens het Oud en Nieuw van 1989
ging het stoken verder dan voorheen. De brandweer moest zelfs
ingrijpen om te voorkomen dat winkelpanden in de buurt niet in brand
zouden vliegen. Omdat veel bewoners het stoken toen echt zat waren,
zijn de wisselingen daarna rustiger gehouden. Maar langzaam begon
het stoken weer aan intensiteit te winnen. Tijdens Oud en Nieuw van
1995 was het aantal gestookte auto’s weer gelijk aan dat van 1989.’
Zijn voorganger Mostert besluit na de jaarwisseling 1995-1996 dat het
zo niet langer kan. Om het stoken op de kruising in de toekomst te
voorkomen, past de gemeente de APV (Algemene Plaatselijke
Verordening) aan. Die verbiedt het om autowrakken te verplaatsen of
langs de openbare weg te parkeren rond Oud en Nieuw en rond
Pinksteren. ‘Bij de eerstvolgende Oud en Nieuwviering was het rustig.
Daarbij speelde onder meer mee dat een grote politiemacht op de been
was gebracht. Het jaar erop was het evenwel opnieuw raak. Toen is
besloten om een werkgroep op te richten, die zich zou buigen over de
vraag wat er moest gebeuren om de Oud en Nieuwvieringen
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ordentelijker te laten verlopen. Toch hebben bestuur en politie de
problemen in de daaropvolgende jaren nooit helemaal onder controle
gekregen. Bij de viering van Oud en Nieuw 2000/2001 was het weer
onrustig op de kruising. De bestuurders droegen bivakmutsen en de
auto’s waren opgekalefaterd, om ze niet herkenbaar te maken als
sloopauto die klaarblijkelijk was bedoeld om te stoken.’
Politieke opdracht
Vlak na zijn aanstelling in 2003 probeert Buijserd een alternatief feest
te organiseren om zo het stookgebeuren te voorkomen. ‘Bij mijn
aantreden kreeg ik de ‘politieke opdracht’ mee om een eind te maken
aan het stoken in Veen. Ik concludeerde net als vele anderen dat het
stoken inmiddels levensgevaarlijke proporties had aangenomen. Als
burgemeester is het mijn taak om zorg te dragen voor de veiligheid
van de bevolking.’ De burgemeester besluit om een alternatief feest te
organiseren. Daarvoor probeert de nieuwe burgervader met
sleutelfiguren in Veen in contact te treden om hen te winnen voor het
idee en hun medewerking te krijgen. ‘Dit bleek niet eenvoudig. De
Veense samenleving kent sterke sociale bindingen. De hechte
familiebanden versterken het beeld dat men op eigen benen wil staan,
op de eigen vertrouwde manier problemen wil oplossen en de overheid
daarbij niet nodig heeft. Er heersen echte anti-overheid sentimenten.
In Veen is sprake van een gesloten gemeenschap, waar iedereen voor
elkaar opkomt. Vergelijkbare gemeenschappen kom je elders in de
zogenaamde biblebelt tegen. In dat opzicht is de gemeenschap
vergelijkbaar met het Overijsselse Genemuiden, waar oudburgemeester Plomp te maken kreeg met de brommerrellen of
Kootwijkerbroek op de Veluwe waar de MKZ-crisis indertijd heeft
toegeslagen.’ Buijserd staat stil bij de cultuur die deze
gemeenschappen met zich meebrengen. ‘In Veen wordt het hele jaar
door ontzettend hard gewerkt. Je wordt ook geacht om hard te werken,
want anders ben je een loser. Doordat er de hele week hard wordt
gewerkt en zondag een rustdag is, zie je op zaterdag een piek aan
entertainment en ontspanning. Vanuit diezelfde optiek beredeneerde
men dat men zich na een heel jaar hard werken wel kon permitteren
om het jaar af te sluiten met een groot stookfeest op de kruising in
Veen. Dat het in de praktijk uitmondde in een situatie waarin men drie
uur lang zelf de orde wilde bepalen zonder oog te hebben voor de
eigen veiligheid en de veiligheid van anderen, daar stonden velen niet
bij stil.’
Buijserd zoekt contact met vertegenwoordigers in Veen. In deze
gesprekken houdt hij een gezonde argwaan. ‘Je moest met de
vertegenwoordigers praten. Maar tegelijkertijd wist je niet of je met
iemand praat die wellicht connecties heeft met de relschoppers. Ik heb
contact gehad met sleutelfiguren en met vertegenwoordigers van
organisaties uit Veen. Degenen die iets wilden organiseren konden wat
de gemeente betrof alles krijgen, van een evenementenvergunning tot
een subsidie, mits ze het allemaal veilig zouden organiseren. Ik heb
‘veiligheid’ altijd als uitgangspunt genomen. Want het ging er eigenlijk
niet zozeer om wàt ze deden, maar vooral hóe ze het deden. Het stond
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buiten kijf dat de manier waarop het tot op dat moment op de kruising
verliep, onveilig was.’ Het goedbedoelde idee om op een alternatieve
plek een feest te organiseren, houdt in de gesloten gemeenschap van
Veen geen stand. ‘Er was sprake van een andere, ruimere kruising, aan
de rand van het dorp, vlakbij een supermarkt. Daar zou een vuur
kunnen worden gemaakt. Zonder auto’s, maar met een feesttent. Dat
idee is gestrand. Men gebruikte het argument dat het ook op die plek
uit de hand kon lopen.’ De burgemeester wordt duidelijk gemaakt dat
het echte jaarlijkse feest op de kruising plaatsvindt en hoe dan ook
doorgang moet vinden. ‘Ik ontving bedreigingen. Een kaart viel op de
mat met een vlam erop en de tekst “blijf van ons feest af”. Het werd
duidelijk dat het alternatieve feest niet op voldoende draagvlak kon
rekenen, in tegenstelling tot Wijk en Aalburg waar het wel lukte. Daar
wordt sindsdien een alternatief feest gehouden. In overleg met de
lokale gemeenschap zijn afspraken gemaakt over de te plaatsen
vuurkorven. Dat feest loopt sindsdien gesmeerd.’
Buijserd besluit om tot een hardere aanpak over te gaan. ‘Dat leek mij
in dit geval wenselijk. Om de verloederde situatie weer onder controle
te krijgen, was de medewerking van de politie noodzakelijk. De
samenwerking met en de steun van de korpschef waren voor mij een
eerste stap richting het verbeteren van de situatie in Veen. De
korpschef stelde voor om hard en kordaat op te treden, terwijl de
plaatselijke politie twijfels had over die aanpak omdat het mogelijk
escalerend zou kunnen werken. Hij riep: “Wij gaan dat kruispunt in de
handen houden! Ook al zijn er veertigduizend van ons nodig!” Met
medewerking van de Mobiele Eenheid hadden wij het beeld dat
daarmee de rust op het kruispunt kon worden afgedwongen.’
Pinksteren is voor de burgemeester een eerste toets, al zijn de
ongeregeldheden op Pinksteren doorgaans beduidend minder dan de
openbare ordeverstoringen rond Oud en Nieuw. ‘Ik ben ’s nachts in de
surveillancewagen met een politiecommandant meegereden. Het bleef
toen relatief rustig.’
Enkele maanden later is het dan zover. Bij de jaarwisseling wordt veel
politie ingezet. ‘Ook werd de kruising afgezet met zeecontainers, om
sloopauto’s te beletten om de kruising op te rijden. De korpschef was
ontevreden dat het de stokers toch was gelukt om twee auto’s op de
kruising te krijgen. Het vermoeden bestaat dat de auto’s al voor de
afzettingen in een garage in het gebied waren gezet. De containers zijn
aan de kant geschoven, waarna de auto’s de kruising op zijn gereden.’
De brandende auto’s zijn voor velen het bewijs dat de wedstrijd met 10 door de stokers is gewonnen. ‘Er zijn die avond rellen geweest, met
name toen de politie de brandweer bijstond bij het blussen. Maar in
vergelijking met de jaren ervoor lagen er een relatief klein aantal
wrakken op het kruispunt en was de onrust binnen de perken
gebleven.’
Brabantse media
In de mediaberichtgeving weet Buijserd zich niet altijd te herkennen.
‘Doordat de gemeentevoorlichter en de politievoorlichter goed op
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elkaar waren ingespeeld, was de berichtgeving in het gros van de
media helder. Daarbij speelde mee dat de gemeentevoorlichter een
goed contact had met de media, in het bijzonder met het Brabants
Dagblad.’ Omroep Brabant blijkt echter minder coöperatief. ‘Ze deden
in mijn optiek niet echt aan objectieve berichtgeving. De omroep vroeg
de mensen in Veen, inclusief de oproerkraaiers, wat ze van de situatie
vonden. De Omroep is onze rampenzender, dus aan welke kan stonden
ze nou? Ze hadden ook hun internetforum, dat er op gericht leek om
de bevolking op te zetten tot een oproer. Toen wij het gevoel kregen
dat het forum uit de hand ging lopen, hebben we ingegrepen. Het leek
mij verstandig om Omroep Brabant op het matje te roepen. Uiteindelijk
is met de omroep afgesproken om een webmaster de ergste zaken van
het forum te laten verwijderen.’
Bedreigingen
Begin 2004 laat Buijserd in zijn nieuwjaarstoespraak weten dat de
gemeente beter in contact wil treden met de bevolking en toe te
werken aan een goed feest met de komende jaarwisseling. In overleg
met de politie wordt er echter voor gekozen om de teugels niet te laten
vieren en met Pinksteren 2004 de harde lijn door te trekken. ‘De politie
was er zelf ontevreden over dat de stokers, die tijdens de jaarwisseling
door het cordon van zeecontainers waren gebroken, niet waren
gearresteerd. Daarop heeft men besloten om arrestatie-eenheden in te
zetten tijdens de branden die met Pinksteren zouden worden gestookt.
De arrestaties die bij de verschillende brandjes werden gemaakt,
hebben in Veen veel kwaad bloed gezet.’ De organisatoren op de
achtergrond keren zich tegen de burgemeester, die niet veel later
slachtoffer wordt van bedreiging. ‘Ik ben er niet 100% zeker van dat
het verband houdt met de harde aanpak. Er gingen stemmen op dat de
brandstichters in andere kringen gezocht moesten worden. Hoe je het
ook wendt of keert, in juni zijn twee oldtimers van mij volledig
uitgebrand. Dat was een vreemde ervaring, omdat ik voor mijn post in
Aalburg nog nooit was bedreigd.’ De periode daarop volgend ervaart
Buijserd als een van de vervelendste periodes gedurende zijn carrière.
‘Twee maanden na de brandstichting werd ik opnieuw bedreigd. In
Veen was een, ter gelegenheid van de geboorte van prinses Amalia,
geplante boom in twee stukken gezaagd. Daarnaast was een bord
geplaatst met de tekst “Buizerd is next”. Achteraf bleken het twee
jongens te zijn van slechts veertien en vijftien jaar. Ze noemden
zichzelf heel stoer The New Terror, maar gaven zichzelf onder
begeleiding van hun vaders aan.’ De oplopende spanningen leiden tot
een intensievere persoonlijke beveiliging. ‘Je gaat zelf ook beter
opletten, waarbij ik soms ook door de politie werd ingefluisterd om
bepaalde zaken in de gaten te houden.’ Het woonhuis van de
burgemeester wordt in die tijd extra beveiligd. ‘Ik kreeg een “dikker”
glastype in mijn ramen. Ik voelde me daardoor wel een stuk prettiger
thuis, want zo was het in elk geval niet mogelijk om een lawinepijl bij
me naar binnen te schieten. Verder is er een camera geplaatst en heeft
ons
huis
een
alarminstallatie
gekregen.
Dergelijke
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beveiligingsmaatregelen gaven je in zo’n dreigende periode een
redelijk beschermd gevoel.’
Naarmate de jaarwisseling van 2004 naderbij komt, tast een
bemiddelaar af of er mogelijkheden zijn om tot een alternatief feest te
komen. ‘Het al dan niet mogen stoken van auto’s op de kruising was
voor beide partijen een breekpunt. Tijdens de Oud en Nieuwviering zijn
weer een flink aantal maatregelen uit de kast getrokken, van extra
surveillance tot grote politie-inzet en noodverordeningen. Ik wilde het
stoken op de kruising kosten wat kost voorkomen. De stokers trachtten
ons voor te zijn, door al met de kerst een auto in brand te steken.
Vanwege de onrustige situatie rond het bewuste kruispunt moest de
Mobiele Eenheid al voor de jaarwisseling worden ingezet.’ In een
informatiebrief naar de bewoners legt de burgemeester zijn
maatregelen uit. ‘De maatregelen werden niet door iedereen
gewaardeerd. Er werd in Veen een bord geplaatst met de tekst “Een
Buijserd overleeft wel de winter in Nederland maar niet in Veen.” Er
werden eenentwintig mensen gearresteerd dat jaar. Omdat we op het
ergste waren voorbereid, maakten we tijdens de jaarwisseling gebruik
van een Beleidsteam en een Operationeel Team. Uiteindelijk verliep de
jaarwisseling van 2004-2005 rustig, mede doordat Veen hermetisch
werd afgesloten door vier pelotons ME, gepantserde shovels en
pantservoertuigen van de Koninklijke Marechaussee.’
Splitsing in groepen
De bewoners staan versteld van de massale aanwezigheid van de
politie. Velen vinden dat de gemeente is doorgeschoten in haar
optreden. Maar de harde en consequente aanpak heeft voor Buijserd
een diepere betekenis. Hij wil de onveilige stooktraditie in Veen uit de
anonimiteit halen. ‘Er hing altijd een mystiek rondom het
stookgebeuren. Het leek alsof er niets aan de hand was. In 2004 vond
ik dat de rotzooi na het stoken maar eens moest blijven liggen.
Normaliter ruimde de gemeente de verbrande zooi op, waardoor het
leek alsof er was niets gebeurd. Op deze wijze was de volgende dag of
mogelijk dagen dan wel zichtbaar wat er tijdens de jaarwisseling was
gebeurd. Het directe gevolg was dat de pers dit nieuws oppakte.
Daarmee waren de media een instrument geworden om de gemeenschap te beïnvloeden en te wijzen op de manier waarop in Veen
gestookt
De
aanpak
werd.’
lijkt effectief te zijn, want er ontstaan twee groepen in
Veen. ‘Een groot deel van de bevolking was van mening dat dit
gebeuren niet behoorde tot de Nieuwjaarsviering. De jaarwisseling
moet rustiger kunnen, zo was de algemene mening van deze groep.
Bovendien schaamden zij zich ervoor dat hun dorp zo groot nieuws was
in de media. Zij riepen op tot bezinning en ervoeren het daadkrachtige
optreden als plezierig’, volgens Buijserd.
De
burgemeester
gebruikt
het
schaamtegevoel
om
een
vertrouwensband op te bouwen met het deel van de bevolking dat het
stoken op het kruispunt beu is. ‘Daarbij was het belangrijk om vooraf
te hebben bepaald wat wij wilden bereiken. Op dit soort dossiers moet
je er rekening mee houden dat je niet op korte termijn een eind kunt
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maken aan traditionele gebruiken. Omdat Veen een gesloten
gemeenschap is met een vrij groot wantrouwen ten opzichte van de
overheid, zouden een te straffe aanpak en van bovenaf opgelegde
maatregelen een averechts effect hebben gehad. Intern wisten we dat
we het niet in één keer gingen redden, maar dat het een aantal jaren
zou gaan duren voordat de houding van de bevolking zou gaan
kantelen. Het was daarom zaak om een realistisch beleid te formuleren
en een lange adem te hebben op dit dossier. Waarbij ik mij realiseerde
dat het een groot uithoudingsvermogen vergt om de uitgezette lijn dan
consistent te blijven volgen.’ Omdat de gemeente niet alleen de
situatie de baas kan, stemt de burgemeester het beleid af met de
politie en brandweer. ‘Om tot dit resultaat te komen, moet je
samenwerken met de brandweer, politie, justitie en de raad. Zeker de
gemeenteraad speelt een belangrijke rol. De gemeenteraad moet van
tijd tot tijd worden geïnformeerd over en betrokken worden bij de
stappen die worden gezet. Vooraf hoorden ze wat ik van plan was, na
afloop gaf ik ze meteen een verslag over van wat daadwerkelijk was
gebeurd. De steun van de raad is onontbeerlijk in dit soort gevoelige
kwesties.’
Jaarwisseling 2005
Om te leren van de lessen uit het verleden, laat Buijserd de
Nieuwjaarsrellen onderzoeken door het COT Instituut voor Veiligheidsen
Crisismanagement.
‘Je
moet
niet
schromen
om
een
onderzoeksbureau in te schakelen. Wij hebben onderzoek laten doen
om tot verbeteringen te kunnen komen. Het onderzoek gaf inzicht in de
tot dan toe achtergronden van het stoken’.
Een van conclusies van het onderzoek was dat het effectiever zou zijn
om rechtstreeks contact op te bouwen tussen de betrokken stokers en
de autoriteiten en de mogelijkheid om gecontroleerd een aantal auto’s
op de bewuste kruising te kunnen laten uitbranden niet op voorhand
uit te sluiten. De politie had inmiddels een duidelijk beeld van de harde
kern. Deze groep van twintig man in de leeftijd van 16 tot 53 jaar was
met naam en toenaam bekend bij de politie.’ Op de uitnodiging van de
burgemeester voor een open gesprek is de groep echter nooit gekomen
opdagen. De jaarwisseling in Veen verloopt in 2005 uiteindelijk zonder
grote ongeregeldheden. ‘Vooraf had de politie twee autowrakken in
beslag genomen. Er is een aantal aanhoudingen verricht, maar dat
ging om kleine vergrijpen als het niet voldoen aan een bevel van de
politie of het in bezit hebben van illegaal vuurwerk. Wel zijn er elders
in Veen nog enkele auto’s in de brand gestoken. Maar het kruispunt
was van de politie.’
Toekomst
Mede op basis van de ervaringen uit 2005 zal de harde lijn ook tijdens
Oud en Nieuw in 2006 wat worden afgezwakt. ‘Het is per slot van
rekening ook met Pinksteren relatief rustig gebleven. We proberen dit
jaar weer voorzichtiger te zijn met de inzet van middelen. Het gaat om
de juiste verhouding, dus niet meer beslag leggen op de politie en
brandweer dan beslist noodzakelijk is. Mochten er überhaupt
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ongeregeldheden zijn, dan begint deze relletjes pas om één uur ‘s
nachts. De brandweer, allemaal vrijwilligers overigens, laten we dus
pas om half een beginnen. Deze brandweerlieden kunnen dan thuis
Oud en Nieuw vieren.’ Halverwege 2006 zijn de voorbereidingen om
Oud en Nieuw 2006 soepel te laten verlopen al in volle gang gezet.
‘Rond de zomervakantie zijn er gesprekken geweest met de
dorpsraadvertegenwoordigers en vertegenwoordigers van allerlei
verenigingen. Deze actieve kern wil de handen ineenslaan om nu wel
tot een alternatief feest te komen. Dit zal dan gebeuren op de plek
waar ze normaliter al andere feesten organiseerden. Een feest op de
kruising durven ze nog niet aan. Ten eerste is daar te weinig ruimte en
ten tweede zal het dan een nog lastigere taak worden om de boel
onder controle te houden. Ik hoop hoe dan ook dat de viering van Oud
en Nieuw ook dit jaar weer op een veilige manier zal verlopen.’
Naschrift
De gemeente heeft financieel bijgedragen aan het feest, maar zich niet
bemoeit met de organisatie. Het feest is uiteindelijk een groot succes
geworden. Op de kruising lag in de vroege ochtend van 1 januari nog
één auto te smeulen. ’s Avonds is er nog één aan toegevoegd. Beide
auto’s zijn in de loop van de eerste week van januari door de bevolking
opgeruimd.
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5. WIM BURGERING, oud-burgemeester van Barneveld

‘De burgemeester heeft niet alleen een rol als
boegbeeld, burgervader, ordehandhaver, maar
ook die van schoppaal en pispaal’
Wim Burgering was burgemeester in Barneveld, toen hij werd
geconfronteerd met de uitbraak van mond- en klauwzeer in zijn
gemeente. Met name de plaats Kootwijkerbroek kwam landelijk in het
nieuws, in verband met het verzet van bewoners tegen de massale
ruiming van vee. Een emotioneel gesprek met oud-burgemeester Wim
Burgering over de ruimingen, het verschil tussen landelijk beleid en
lokale emoties en de bedreigingen die hij in de privésfeer onderging.
‘De landelijke overheid houdt onvoldoende rekening met het feit dat
zij niet degene zijn die zelfstandig even de crisis in het land kunnen
komen oplossen. Je hebt op lokaal en regionaal een bestuurder nodig,
die op basis van wet en regelgeving een functie heeft.’ Met deze
stevige constatering begint de oud-burgemeester zijn relaas over de
MKZ-crisis. ‘In Engeland was begin februari 2001 een Mond- en
Klauwzeerbesmetting
(MKZ)
vastgesteld.
MKZ
is
een
zeer
besmettelijke virusziekte onder runderen, varkens, schapen, herten en
geiten. Bij een infectie met MKZ ontstaan blaren in de bek met name
op de tong, op de uier en op de poten. De dieren zijn vervolgens
ernstig ziek, hebben koorts, eten niet meer, verliezen gewicht,
produceren minder melk en een klein percentage van de besmette
dieren sterft. Niet lang na de uitbraak in Engeland werd ook Nederland
geconfronteerd met de MKZ. Eind maart 2001 dook het virus ook in de
gemeente Barneveld.’
Burgering is op dat moment de Barneveldse burgervader. Hij herinnert
zich de trieste boodschap nog als de dag van gisteren. ‘Ik kreeg ’s
nachts een telefoontje dat op een boerenbedrijf in Kootwijkerbroek
MKZ was geconstateerd. Ik wist op dat moment net wat MKZ inhield.
De melding verbaasde mij op dat moment. Op de andere plaatsen waar
MKZ werd vastgesteld, zoals in Epe en Oene, waren meerdere
bedrijven getroffen. In Kootwijkerbroek ging het om één specifiek
geval. Tot de dag van vandaag heeft dat een rol gespeeld in de manier
waarop de crisis werd beleefd. Men dacht toen - en sommigen denken
het nog steeds - dat in Kootwijkerbroek er nooit een MKZ-besmetting
is geweest.’
Brandende strobalen
Omdat de bestrijding van een crisis in de agrarische sector in handen
ligt van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(LNV), volgt met het ministerie een overleg over de manier waarop zij
de zaken zullen aanpakken. ‘Het ministerie van LNV had direct plannen
klaarliggen om over te gaan tot de ruimingen. De ruimingen leidden tot
56

groot verzet, omdat het gros van de boeren erop tegen was dat gezond
vee werd gedood. Zeker in Kootwijkerbroek leidde het tot spanningen,
omdat het slechts één boerenbedrijf betrof waar MKZ was
geconstateerd.’
Het ministerie van LNV start het met aanleggen van afgeschermde
zones rond het getroffen bedrijf. Ook stuurt het ministerie
medewerkers van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees
(RVV) op pad richting het geïnfecteerde bedrijf en de omliggende
boerenbedrijven. Burgering spreekt erover alsof het gisteren is
gebeurd. ‘Medewerkers van de RVV gaven bij de boeren een brief af,
waarin stond wat er moest gebeuren. Na wat onzekerheid was besloten
om drie kilometer rond het besmette bedrijf te ruimen. Dit hield in dat
rond de 70.000 dieren geruimd zouden moeten worden. De aanwezige
dieren moesten binnen twee weken worden geënt, om daarna binnen
enkele weken te worden geruimd. Daaraan voorafgaand zou een
taxatie van het vee plaatsvinden.’ De spanning in Kootwijkerbroek
loopt verder op. De protesterende boeren onderhouden via hun
mobiele telefoon contacten met elkaar. Als ergens in het dorp een
RVV'er opduikt, stuiven de boeren er gezamenlijk op af. ‘De situatie
escaleerde verder in, wat ik noem, de nacht van de brandende
strobalen. De boeren kregen de pest aan alles dat met LNV te maken
had. Ik werd gebeld met de mededeling dat honderden boeren drie
medewerkers van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees
(RVV) te pakken hadden genomen. Die waren midden in de eerste
nacht de boerderijen langs gegaan om daar brieven af te leveren. De
medewerkers waren opgesloten in een schuur in Kootwijkerbroek en
daar door een aantal boeren gemolesteerd. Hun auto’s zijn in de sloot
gegooid. Die medewerkers zijn zo getraumatiseerd geraakt, dat ze
zeker een aantal maanden niet hebben kunnen werken.’
In de gespannen situatie besluit de burgemeester ter plaatse te gaan.
‘Het leek mij verstandig om naar Kootwijkerbroek te gaan om te zien of
ik de zaak kon sussen en iets kon betekenen voor de RVVmedewerkers die werden vastgehouden. Tijdens de Hoogwatercrisis
was ik burgemeester in Lobith. Toen had ik al ervaren dat het
belangrijk is om het contact met de bevolking in stand te houden. Als
je niet de paljas uithangt, maar open contact hebt met alle groepen en
lagen van de bevolking, dan weten zij wat voor vlees ze in de kuip
hebben. Mijn ervaring is dat de bevolking dan vertrouwen in je krijgt,
op basis waarvan je ze dan ook om een wederdienst kunt vragen.’
Aan de grens van Kootwijkerbroek wacht de politie de komst van de
burgemeester op. ‘Ze vroegen of ik begeleiding wenste. Er stond een
ME-bus in het buitengebied, waarmee we het gebied in konden om de
mensen van de RVV vrij te krijgen.’ De directeur van de RVV is een van
de andere aanwezigen in de pantserbus. ‘Terwijl wij in de pantserbus
met een delegatie van de boeren overleg voerden, werd op de
buitenkant door boze boeren op de bus gebonkt.’ Burgering stapt uit
en loopt richting de groep boeren, die zich ophouden bij een aantal
brandende strobalen. ‘Ik heb voorgesteld om naar buiten te gaan en in
gesprek te treden met de boeren. Ik had daarbij als strikte voorwaarde
gesteld dat ik niemand mee wilde hebben. Op enige afstand mochten
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eventueel een paar ‘stillen’ van de politie staan, maar verder mocht er
niemand mee.’ Burgering stapt uit de bus en loopt op de boeren af. ‘Ik
heb hen gezegd dat zij de volgende middag om 13.00 uur in het
dorpshuis van Kootwijkerbroek werden verwacht. Daar wilde ik met
hen en de directeur van de RVV de stand van zaken uitleggen. Niet nu
om vijf uur ‘s nachts. Daarna heb ik mij omgedraaid en ben ik
teruggelopen naar de pantserbus.’ In de bus steekt de directeur van de
Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees zijn verbazing niet onder
stoelen of banken. ‘De directeur had er een hard hoofd in dat de
medewerkers vrij zouden komen. Maar nog geen tien minuten later
werden de medewerkers van de RVV vrijgelaten. Ze waren urenlang
gegijzeld. Er was stevig fysiek geweld gebruikt en ze hadden zich
enorm bedreigd gevoeld. Achteraf gezien was het misschien ook geen
verstandig besluit om de medewerkers in de late avond de brieven te
laten bezorgen. Dat had ook bij het krieken van de dag gekund.’
Dorpshuis
Vlak voor de vergadering krijgt Burgering een teleurstelling te
verwerken, als de directeur van de RVV afbelt voor de bijeenkomst om
13.00 uur. ‘Hij stuurde een van zijn mensen, terwijl wij de boeren
hadden beloofd dat hij aanwezig zou zijn. Nu kwam het meeste op mijn
schouders terecht. In de bijeenkomst hebben wij benadrukt dat het
preventief ruimen noodzakelijk was om het verspreiden van het virus
te voorkomen. Het leverde spannende en onrustige momenten op in
het Dorpshuis.’ In het licht van de gespannen situatie wordt de pers
gevraagd om niet naar het dorp te komen. Toch staan enkele
journalisten bij de uitgang van het dorpshuis de boeren op te wachten.
‘De journalisten konden alleen rekenen op boze boeren. Ze werden
door de boeren opzij geschoven. Niemand had verder commentaar.’
De
crisis
leidt
tot een
sociale
saamhorigheid
onder
de
Kootwijkerbroekers. Er ontstaan twee gemeenschappelijke vijanden, de
boer waar MKZ is geconstateerd en de overheid. ‘De boer waar MKZ
was geconstateerd moest van zijn boerderij af, omdat het anders
verkeerd met hem zou kunnen aflopen. Ik heb het dringende advies
gegeven om een paar weken weg te gaan. Vanwege zijn eigen
veiligheid en om geen verdere onrust te veroorzaken. Zijn zoon zou
voor het vee zorgen. Uiteindelijk is hij nooit meer teruggeweest in het
dorp. Hij woont nu elders.’
Crisiscentrum
Vanaf de nacht van de brandende strobalen is het rumoerig en onrustig
in de gemeente. ‘Het ministerie had zijn draaiboeken duidelijk niet voor
elkaar. Ze waren verouderd. Ze openden wel een LNV-crisiscentrum op
de legerplaats in Stroe, maar ze hadden niet over de openbare
ordeproblemen nagedacht. De focus lag op het inkapselen van de
dierziekte in de regio niet op de honderden protesterende en woedende
mensen. Met een aantal tractoren, twee bulldozers en vele boeren
werden de boerderijen geblokkeerd waar de RVV het vee wilde enten.
Dat mocht het lokale bestuur oplossen.’ Burgering verwijst naar een
evaluatie die later over de crisis is gehouden. ‘In die evaluatie stond
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zelfs letterlijk de opmerking van een LNV-er dat “de burgemeester er
voor de dranghekken is”. Dat is zowel arrogant als te onbenullig voor
woorden.’
In het LNV-crisiscentrum komen de partijen een à twee keer per dag
bij elkaar om de situatie te bespreken. ‘Er kwam een stroom aan
vragen en zorgen op ons af van burgers en boeren. Daar hadden de
landelijke draaiboeken geen rekening mee gehouden. Het was onzes
inziens bittere noodzaak om als landelijke overheid op een fatsoenlijke
manier gebruik te maken van de kennis en kunde van de
gemeentelijke overheid, zoals kaarten en plattegronden. Om de crisis
op lokaal niveau beter te kunnen bestrijden, heeft de gemeente
Barneveld in Kootwijkerbroek op de brandweerkazerne een eigen
gemeentelijk crisiscentrum ingericht. In dat crisiscentrum zaten ook
vertegenwoordigers van boeren. Later schoof ook vertegenwoordiger
van LNV aan in het gemeentelijk crisisteam.’
Escalatie
Burgering ziet de crisis langzaam verder escaleren. ‘Ik kwam dagelijks
in Kootwijkerbroek en kreeg dan weer de volle laag over me heen. Bij
een crisis met een dergelijke sociale impact is het mij duidelijk
geworden dat de burgemeester niet alleen een rol heeft als boegbeeld,
burgervader en ordehandhaver, maar ook fungeert als schoppaal en
pispaal.’
De eerste burger schakelt hulp van hoger hand in om de woedende
boeren tot bedaren te brengen. ‘Op enig moment heb ik de toenmalige
minister van LNV opgebeld en gezegd dat hij de bevolking en de
boeren duidelijk moest maken dat er daadwerkelijk sprake was van
een MKZ-uitbraak in Kootwijkerbroek. De mensen twijfelden nog
steeds aan die lezing. Ik heb hem voorgesteld om het verhaal zelf
nogmaals te komen vertellen, omdat het ongeloof zo ontzettend diep
zat. Hij is uiteindelijk nooit geweest. Tot vier maal toe heb ik hem
benaderd. Het enige dat ik van de minister van LNV kreeg, was een
door hemzelf ondertekende brief met de mededeling dat er
daadwerkelijk MKZ was geconstateerd bij de betreffende boer. De brief
heb ik laten vermenigvuldigen. Die is vervolgens uitgedeeld in
Kootwijkerbroek. Meer kon ik en mocht ik niet doen.’
Een dreigend moment is de “bestorming van de Bastille”, zoals
Burgering het noemt. ‘Ik bedoel daarmee dat de boeren in groten
getale met tractoren naar het gemeentehuis in Barneveld reden. Dit
speelde allemaal nog in de aanloop naar de ruimingen, dus ik kon op
mijn vingers natellen dat het nog erger kon gaan worden. De boeren
bestormden het gemeentehuis in de poging om alles ongedaan te
maken. De aanwezige politie wist vrij goed wat er moest gebeuren. De
ME was ook vrij snel ter plekke. Wij hebben de boeren binnengelaten
en hen naar de kantine van het gemeentehuis gebracht. Het
Raadhuisplein stond vol met tractoren en andere landbouwvoertuigen.
De loco zei tegen mij: “Ze laten hier geen spaan heel.” En wederom
was ik de schoppaal en de pispaal. Er was zelfs een boertje dat met
zijn wandelstok mij bijna een oor afsloeg. Veel later heeft hij overigens
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wel zijn excuses aangeboden. Er was een oproerkraaier die zich
opwierp als spreekbuis. Hij vond dat ik naar Den Haag moest gaan om
daar te zeggen dat er in Kootwijkerbroek niet kon worden geruimd.’ De
burgemeester zegt toe dat hij contact zal opnemen met Den Haag,
waar de ministerraad op het punt van beginnen staat. ‘Ik wilde een
uitspraak vragen over de situatie in Kootwijkerbroek en de
maatregelen die Den Haag dacht te gaan nemen. Niemand wilde
weggaan totdat er een antwoord was.’ De penibele situatie in en rond
het gemeentehuis blijft nog even bestaan, maar bang voor zijn lijf en
leden is de inmiddels gepensioneerde burgemeester niet. ‘Als ik er aan
terugdenk, was mijn optreden soms misschien wel naïef, maar feit is
wel dat ze me nooit echt hebben aangeraakt.’ Uiteindelijk bedaart de
menigte en vertrekt, zonder een ministerieel antwoord te ontvangen.
Politiebescherming
Vanaf de moment van de oproer in het gemeenthuis staat Burgering
onder stevig toezicht van de politie. ‘Ik was soms wel en soms niet op
de hoogte van de politiebescherming. Het toezicht duurde een aantal
weken.’ In die tijd is er de nodige onrust rondom zijn woning.
Burgering is van mening dat ze overal mogen protesteren, maar wel op
een voorwaarde. ‘Als ze medewerkers van het ministerie tegenwerken,
dan wordt ingegrepen. De politie, brandweer en ook het openbaar
vervoer hebben te allen tijde een vrije doorgang nodig. De boeren
hebben zich keurig gehouden aan de voorwaarde. Veel later, toen de
ruimingen achter de rug waren, kwamen de bedreigingen terug. Er was
gedurende die hele periode de nodige opstandigheid en oproer, omdat
tijdens de crisis vele kortingen en boetes waren uitgedeeld. Op een
moment hadden de boeren met een optocht van tractoren en
spandoeken twee uur lang het politiebureau geblokkeerd. Dat werd
door ons niet getolereerd.’ De optocht van tientallen tractoren rijdt via
het gemeentehuis richting het huis van Burgering. ‘De politie gaf ons
telefonisch een seintje dat ze mogelijk richting ons huis zouden
optrekken.’ Even later stellen de tractoren zich inderdaad in slagorde
voor het huis op. ‘Het ging gepaard met veel lawaai. De grote
koplampen van de machines stonden dreigend op ons huis gericht. Er
waren enige politieagenten aanwezig, maar zij stonden machteloos. De
groep wachtte op een teken van de burgemeester, maar ik besloot
binnen te blijven.’ Na een uur volop het huis van de burgemeester in
de ‘schijnwerpers’ te hebben gezet, druipt de hele groep uiteindelijk af.
De demonstraties voor de woning van de burgemeester komen met
enige regelmaat terug. De boeren voor het huis proberen daarmee
Burgering uit zijn huis te lokken. ‘Dat heb ik een keer gedaan. Had ik
niet moeten doen, maar als je huis of je gezin erbij worden betrokken
dan is het moeilijk om niet te reageren. Als ze je mij als burgemeester
aanvallen op mijn woorden en argumenten, dan kan en mag dat. Maar
ze moeten wel uit mijn privéleven blijven. Ik kreeg dan wel steun en
bewaking van de politie, maar soms kwamen ze pas als het incident al
was gebeurd.’ Ik was dag en nacht bezig. Tijdens de crisis was ik ook
vaak van huis, zodat mijn vrouw alle “klappen” thuis alleen moest
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opvangen.’ De dreiging neemt dergelijk heftige vormen aan, dat men
sterk overweegt om de burgemeester tijdelijk met zijn vrouw op een
geheime plaats te huisvesten. ‘De politie heeft zelfs dagen- en
nachtlang “in de struiken” gelegen. Dag en nacht is er dan politie die je
in de gaten houdt. ’s Nachts werd ik tot tien keer toe wakker gebeld. Je
mag wel stellen dat de dreiging groot was.’
De bedreigingen waren dermate intimiderend, dat Burgering samen
met zijn vrouw nog lange tijd momenten heeft gehad waarop zij de
bedreigingen opnieuw beleefden. ´Dat gebeurde bijvoorbeeld wanneer
wij over de weg achter ons huis in Stroe tractoren hoorden of zagen
naderen. Als er soms ’s avonds tractoren voorbijkwamen, lagen wij
direct wakker! De herinneringen aan agressie werden dan ineens heel
vers.´
Tijdens de crisis roeren niet alleen de Kootwijkerbroekers zich, ook
komen allerlei oproerkraaiers van buiten Kootwijkerbroek naar het
dorp. ‘Met hun GSM-terreur hebben zij misbruik van de situatie
gemaakt. Die groepen van buiten hebben mede gezorgd voor
ontvlambare situaties. Gelukkig werd ik door de politie continu op de
hoogte gehouden van de dreigingen. Ik heb het nooit goed kunnen
begrijpen hoe mensen, die voor de MKZ wellevende burgers waren,
ineens zo in hun gedrag konden veranderen en betrokken raakten bij
excessen. Ik was opeens niet meer zo welkom in het gebied. Voor de
burgers was ik het gezicht van de crisis. Ik deed de contacten met
LNV. Ik was verantwoordelijk voor de openbare orde en ik was door
mijn vele rollen ook de centrale figuur die de mensen tegenkwamen.
LNV had mij in die rol gedwongen.’
Het ruimen begint….
Het volgende spannende moment ontstaat wanneer een begin wordt
gemaakt
met
de
ruimingen
in
Kootwijkerbroek.
‘Op
een
informatiebijeenkomst hing een broeierige sfeer. Desondanks
reageerden de boeren redelijk gelaten op mededelingen over de
ruimingen. Om die reden werd niet tot inzet van de politie besloten.’
Toch ontstaat op het moment van de ruimingen een explosieve
situatie. ‘Die bewuste zaterdagochtend 7 april 2001 ontving ik een
telefoontje: “We hebben geen doorgang, want Kootwijkerbroek is
afgesloten.” Rondom het hele dorp waren alle toegangswegen
afgegrendeld
met
tractoren,
zandvervoerwagens
en
ander
landbouwmateriaal. Ik heb toen ook persoonlijk, met een
politiemedewerker die alle sluipwegen in het dorp kende,
geconstateerd dat alles dichtzat. Alles zat dicht en de ruimingen
moesten over de openbare weg. We besloten de brandweermensen uit
het dorp te laten bemiddelen, om zodoende voor de ruimingsploegen
een vrije doortocht te creëren.’ De bemiddelingspogingen lijken weinig
succes te genereren. ‘Er bleek geen doorkomen aan. De dolle menigte
bekogelde zelfs de auto's van de ruimingsploegen. De situatie was
meer dan onveilig. De commandant van de politie drong erop aan om
de Mobiele Eenheid (ME) in te zetten. Ik wilde eerst wachten op
bemiddelingspogingen van de brandweer. De brandweercommandant
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meldde uiteindelijk dat er sprake was van enige terugtrekkende
bewegingen.’ Omdat de terugtrekkende bewegingen onvoldoende zijn
en er gevaar voor levens dreigt, besluit de burgemeester om de ME in
te zetten. ‘De ME werd bekogeld met stenen, balken en grint. Bij de
charges vielen daarom ook rake klappen. De auto’s van de
ruimingsploegen zijn in brand gestoken. Dat leverde een gevaarlijke
situatie op, omdat de auto’s ook de gevaarlijke stoffen vervoerden
waarmee het vee gedood moest worden. Een aantal medewerkers werd
te pakken genomen door de heethoofden, waarbij wederom moest
worden gevreesd voor hun leven. Letterlijk! Het ME-peloton heeft hen
ternauwernood kunnen ontzetten.’ Burgering beredeneert dat de
inschatting voorafgaand aan de situatie wellicht niet de juiste is
geweest. ‘Achteraf heb ik te lang hoop gehad op een diplomatieke weg.
De bemiddeling heeft te veel tijd in beslag genomen. Ik had eerder
voor de ME moeten kiezen.’ LNV ziet zich gedwongen om het geplande
ruimingswerk bij drie bedrijven te staken. ‘Wie precies betrokken
waren bij de rellen in Kootwijkerbroek is niet duidelijk geworden. Het
waren zowel mensen van binnen als van buiten.’
Burgering beklaagt zich over de rol van het ministerie van LNV. ‘Het
ministerie van LNV had niet het instrumentarium om te komen tot een
planmatige aanpak van het openbare orde-aspect van de MKZ-crisis.
De medewerkers kwamen volkomen onvoorbereid bij opstandige en
emotionele boeren aan. Ze wisten dat er geruimd moest worden en dat
er geënt moest worden. Sterker gezegd: ze wisten hoe ze een spuit in
een koe moesten duwen, maar meer niet. Ik constateerde bijvoorbeeld
dat de draaiboeken incompleet waren en alleen waren gericht op de
specifieke LNV-taken, zonder oog te hebben voor de openbare
ordeproblemen en de commotie die de ruimingen met zich
meebrachten. Het ministerie kon niet genoeg mensen leveren, laat
staan dat de juiste mensen op de goede plek werden neergezet. Er was
een tekort aan deskundige mensen. Ze hebben vooraf niet gekeken
waar in het land capabele mensen vandaan waren te halen. Zo had
men op tal van vlakken niets of te weinig voorbereid. Ook was
bijvoorbeeld niet berekend hoeveel wagens er beschikbaar moesten
zijn om de dode dieren te vervoeren. De hoeveelheid chauffeurs en
ander materiaal ten aanzien van de ruimingen dienen een plek te
krijgen in de draaiboeken. Laat staan dat dergelijke zaken op kleine
schaal waren geoefend.’ Burgering legt de vergelijking met de latere
uitbraak van Vogelpest in de regio. ‘In 2003 bleek dat LNV de nodige
lessen had geleerd. Toch bleek ook toen weer dat de focus vooral op de
eigen dierziektebestrijding lag en men nog steeds onvoldoende oog
had voor de maatregelen die genomen moesten worden om de
openbare orde niet in het geding te brengen.’
Het ruimen begint toch
Op maandagochtend 9 april 2001 bezint het ministerie van Landbouw
zich met de burgemeester van Barneveld, de Officier van Justitie en de
lokale politiechef op een plan van aanpak om de ruimingen in goede
banen te leiden. ‘Gedurende vele weken heb ik de beschikking gehad
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over zes pelotons ME. Wij hebben een noodverkondiging afgekondigd
om de ruimingen uit te kunnen voeren. Hierdoor kon ik formeel, via
een verwijderingsbevel, mensen sommeren te vertrekken.’ Die ochtend
gaat het er andermaal hard aan toe. Medewerkers van LNV durven
aanvankelijk maandagmorgen nog niet het dorp in te gaan. Vele
actievoerders verzetten zich tegen de voorgenomen ruimingen van vee
in Kootwijkerbroek. ‘Grote groepen jongeren, in het bezit van
knuppels, blokkeerden diverse kruispunten, hetgeen ze ondersteunden
door wegen te blokkeren met tractoren. Honderden ME'ers en agenten
probeerden wegen vrij te maken, waarbij de ME werd gehinderd door
jongeren die op straat gingen zitten. De ME zette vervolgens een
waterkanon in, terwijl de politie met een shovel probeerde de tractoren
te verwijderen.’ De dreiging dat de politie met de shovel de dure
landbouwapparatuur beschadigt, is voldoende voor de boeren om hun
apparatuur aan de kant te rijden. Tegen het middaguur zijn drie
kruispunten vrijgemaakt. ‘Maandagmiddag kreeg ik de garantie dat
LNV daadwerkelijk de vijf bedrijven kon binnengaan, omdat de
toezegging was gedaan dat politiebegeleiding mogelijk was. Ik kan mij
voorstellen dat de medewerkers van de ruimingsploegen zorgen
hadden, maar ze zijn toch gegaan.’
Steun
Het is voor de oud-burgemeester en zijn vrouw een dreigende periode
die aanhoudt tot ver in 2002. Beiden zijn het mikpunt van bedreigingen
en agressie-uitingen. ‘Er waren zelfs mensen die anderen aanzetten tot
het vernielen van onze woning. Talloze pesterijen hebben mijn vrouw
en ik moeten ondergaan: van tuinplanten tegen de ramen aan gooien,
het besmeuren van mijn huis tot en met spandoeken met zeer
bedreigende teksten richting mijn persoon.’ Het zijn niet uitsluitend de
boeren die bedreiging uitten. ‘Vaak zijn het andere oproerkraaiers die
dit doen. Ik noem het maar de terreur van de mobieltjes. Ze bellen
elkaar op. Als mensen in een labiele situatie zitten, is er maar weinig
voor nodig om hen tot iets aan te zetten. Om dat soort processen te
begrijpen hoef je niet te hebben doorgeleerd.’
Na afloop komt het verantwoordingsproces. ‘De afhandeling van de
crisis is besproken in de gemeenteraad. De raad steunde unaniem de
burgemeester, iets wat ik altijd erg belangrijk en bemoedigend heb
gevonden. Desalniettemin sta je, als het erop aankomt, moederziel
alleen. Je wordt gesteund, maar uiteindelijk zul jij het zelf moeten
doen. Er is niemand die zich in een dergelijke precaire situatie echt om
je bekommert. Voor het optreden van een burgemeester is het
noodzakelijk dat hij de volledige steun van andere autoriteiten heeft.
Niet alleen moet hij over doorzettingsmacht kunnen beschikken om
met gezag te kunnen optreden, maar hij moet ook steun en
vertrouwen ervaren in zijn omgeving.’ Anders ligt het met de steun van
collega’s. ‘Over collegiale steun heb ik niet te klagen gehad. De
minister van Binnenlandse Zaken, de minister van Defensie, de
Commissaris van de Koningin en zelfs de Koningin hebben mij laten
weten dat ze met mij meeleefden. De Koningin kwam bij ons op
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bezoek. Haar betrokkenheid was perfect. Ze is in het LNV-crisiscentrum
in Stroe geweest en heeft daar ook met een delegatie van de boeren
gesproken. In één woord “voortreffelijk”. Wat je als burgemeester wel
leert, is de centrale positie die je als gezagsdrager moet innemen als
handhaver van de openbare orde. Je bent niet een vertegenwoordiger
van LNV maar staat als lokaal vertegenwoordiger voor de openbare
orde in Kootwijkerbroek. Die positie moet je afdwingen. Dat kon ook
via de pers, die ik gemiddeld tweemaal per dag sprak op een
persconferentie. Daarbij was het opvallend hoe weinig interesse de
pers had in de aanpak van LNV. De pers was vooral geïnteresseerd in
de emoties in Kootwijkerbroek en het verloop van de oproer.’
Protesten gaan verder
Tot ver in 2002 blijft het broeierig en oproerig. ‘Er was fel protest
tegen de kortingen op de overeengekomen waarde van de geruimde
veestapels (in een geval was er sprake van honderd procent korting)
en
de
boetes
werden
uitgedeeld
omdat
boeren
hun
hygiënemaatregelen onvoldoende hadden genomen. Mijn inzet was
toen om in Den Haag vele malen te pleiten voor redelijkheid.’ De
bedreigingen aan Burgerings (privé)adres gaan door. ‘Nogal wat
mensen werden bij de Rechtbank in Arnhem verhoord voor hun rol in
de oproer. Ik ben daar vele malen, onder politiebegeleiding naar de
Rechtbank vervoerd, omdat ik opgeroepen was als getuige. Uiteindelijk
besloot de Rechtbank in november 2003 om het OM niet-ontvankelijk
te verklaren in de zaak tegen elf mensen die betrokken waren bij de
gijzeling van de drie medewerkers van RVV in de nacht van de
brandende strobalen. Toen was de volgende ramp, de Vogelpest,
alweer over ons heengekomen.’
Terugblikkend constateert oud-burgemeester Burgering dat de MKZcrisis een grote impact op hem en zijn privéleven heeft gehad. ‘Iemand
vroeg me eens hoe ik het heb kunnen volhouden. Eerlijk gezegd had
het ook niet langer moeten duren, want ik teerde op mijn laatste
reserves.’
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6. FONS HERTOG, oud-burgemeester van Haarlemmermeer en waarnemend burgemeester in Bergen (N-H)

‘Weet waar je eigen grenzen liggen’
In oktober 2005 komen op Schiphol elf mensen om het leven bij een
brand in het cellencomplex voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Nadat
een jaar later de Onderzoeksraad voor Veiligheid haar rapport met
bevindingen over de cellenbrand op Schiphol-Oost presenteert, besluit
Fons Hertog zijn politieke verantwoordelijkheid te nemen en zijn
ontslag in te dienen. Een gesprek met een burgemeester over de
brand, de nasleep en de verhoudingen tussen de gemeente enerzijds
en het Rijk anderzijds.
Met Schiphol in zijn spreekwoordelijke achtertuin heeft Fons Hertog de
nodige ervaring met crises, wanneer hij op 26 oktober 2005 wordt
gebeld met de melding dat een grote brand is uitgebroken in het
cellencomplex op Schiphol. ‘De aanwezigheid van de luchthaven zet je
doorlopend op scherp. Er is een vlucht geweest die onder begeleiding
van F16’s moest terugkeren naar Schiphol. Een andere keer moest een
bom uit de Tweede Wereldoorlog, die vlak naast de Polderbaan lag,
worden geruimd, waardoor het luchtverkeer rond Schiphol ernstig werd
verstoord met alle gevolgen van dien. Van tijd tot tijd hadden wij in
Haarlemmermeer onze spannende momenten.’
In bestuurlijk opzicht is het al ruim voor de brand spannend, wanneer
de relatie tussen de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), de beheerder
van het cellencomplex, en de gemeente Haarlemmermeer op scherp
wordt gezet. ‘Bij de opening van het pand bleek dat DJI al mensen had
gedetineerd, terwijl de gebruiksvergunning nog niet was afgegeven.
DJI werkte onder grote tijdsdruk, ingegeven door de wens van de
Tweede Kamer om de problematiek met de bolletjesslikkers snel aan te
pakken. De gemeente is toen op haar strepen gaan staan en heeft
bedongen dat de mensen in de nachtelijke uren niet in het
cellencomplex mochten verblijven. Als compromis kwam, in afwachting
van de af te geven gebruiksvergunning, uit de bus dat de
gedetineerden ’s nachts in arrestantenbussen zouden verblijven en
alleen overdag in het complex zouden worden ondergebracht.’
Crisisstaf
De melding op de 26e oktober 2005 zal Hertog niet licht vergeten. ‘Ik
was op dat moment in Taiwan, op reis met een handelsdelegatie uit de
Amsterdamse regio. Bij ons was het half zeven ’s ochtends, toen ik
door de regionaal commandant van de Amsterdamse brandweer werd
gebeld. Aan de verbinding merk je tegenwoordig niet dat je aan de
andere kant van de wereld zit. Nadat ik had uitgelegd dat de locoburgemeester waarschijnlijk een rol zou vervullen, hebben wij
opgehangen.’ De eerste melding maakt Hertog nog niet angstig. ‘Ik
had het beeld van een reguliere middelbrand. Dat was ook wat de
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eerste loco-burgemeester dacht. Die is van huis gegaan met de
melding “ik ben even naar een brand toe”. Vervolgens is hij twintig uur
in touw geweest, met de brand en de hele nasleep.’ Hertog krijgt later
die ochtend een telefoontje met specifiekere informatie. De brand is
uitgebroken in het gevangeniscomplex op Schiphol en daarbij zijn
waarschijnlijk doden gevallen. ‘De loco wist mij niet veel later te
vertellen dat de ministers Donner en Verdonk inmiddels een
persconferentie hadden gehouden, hetgeen de ernst van de situatie
onderstreepte. Met de nodige omwegen is het mij gelukt om diezelfde
avond weer terug naar Nederland te reizen, waar ik de volgende
ochtend aankwam.’
De volgende morgen zit Hertog het beleidsteam voor. Hijzelf is
vermoeid van de reis uit Taiwan, de andere aanwezigen zijn vermoeid
van een intensieve dag waarin de proporties van de crisis steeds
duidelijker werden. ‘Die ochtend hebben we het COT binnengehaald,
dat ons heeft geholpen met het structureren van de informatie die op
dat moment beschikbaar was. Er waren tal van vragen over de
vergunningverlening, de controles van het pand en de handhaving van
de afgegeven vergunningen. Het was in die optiek een atypische ramp.
Bij een standaardscenario prepareer je je op een grote brand en de
mensen die worden opgevangen in een sporthal. Als burgemeester ga
je daar naartoe en dan is het voorbij. In dit geval viel een groot deel
van dat pakket onder verantwoordelijkheid van Justitie. Justitie
ontfermde zich over de nazorg naar de slachtoffers van de brand. Wij
kwamen veel meer in de bestuurlijke lijn terecht, waarbij wij ons
concentreerden op de bestuurlijke feiten en de verantwoording over
hetgeen wij in de loop van de jaren hebben gedaan rond het
cellencomplex.’ Dat betekent niet dat de gemeente Haarlemmermeer
haar handen van de brand aftrekt. ‘Toen de Rechtbank op Schiphol in
2003 werd geopend door minister Donner, kregen alle aanwezigen een
beeldje, een replica van een kunstwerk van Ruurd Hallema uit Borne.
Het waren twee handen die om tralies heen waren gevouwen. Het
symboliseerde volgens minister Donner de zorgzame overheid. Sinds
die opening heeft het beeldje altijd op mijn bureau gestaan. Dat was
sindsdien voor mij een inspiratiebron om de zorgzame overheid te zijn
voor mensen die niet-zelfredzaam zijn. Bij de brand stond dat bij mij
nadrukkelijk op het netvlies.’
Feitenrelaas
Spoedig komt die ochtend de mededeling van de Rijksrecherche
binnen, die de dossiers over het cellencomplex opeist. ‘Wij hebben toen
als de wiedeweerga alles gekopieerd. Op basis van de kopieën hebben
wij een feitenrelaas opgesteld, waarin minutieus werd beschreven wat
de
gemeente
op
welk
moment
had
gedaan
rond
de
vergunningverlening van het complex. Er werd in verschillende teams
gewerkt, die allemaal een deelaspect van het feitenrelaas voor hun
rekening namen. Er is die dag heel hard gewerkt. Aan het eind van de
dag hadden wij een relaas dat wij aan de buitenwereld konden
presenteren. Het was enkel een overzicht van de feiten, zonder daar
vanuit de gemeente Haarlemmermeer een waardeoordeel aan te
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hangen. Wij zeiden niet of het goed of slecht was wat wij hadden
gedaan. Terugblikkend was dat de kracht van het document: heel
staccato werd weergegeven wat de stappen waren die de gemeente
had gezet, zonder daar zelf over te oordelen.’
Met het uitbrengen van het feitenrelaas kiest Hertog er bewust voor
om een eigen lijn uit te zetten. ‘Justitie was niet blij met ons
feitenoverzicht. Het was voor mij een enorme eyeopener toen uit het
feitenrelaas naar voren kwam dat wij Justitie al tien keer een
dwangsombeschikking hadden opgelegd. Dat wist ik tot op dat moment
niet, maar het sterkte mij in het gevoel dat wij niet kinderachtig bezig
waren geweest ten aanzien van de veiligheid van het cellencomplex.
Wij hadden op dat moment al het gevoel dat wij het niet zo slecht
gedaan benadert
Hertog
hadden.’ binnen zijn netwerk Jan Hendrikx, oud-Commissaris
van de Koningin in Overijssel, en Don Berghuijs, directeur van de
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, om gezamenlijk een onderzoek
uit te voeren naar de rol van de gemeente bij de vergunningverlening
en handhaving van het cellencomplex. ‘Wij wilden een kort onderzoek,
waar wij als gemeente verder mee konden. Wij vonden het nodig om
een eigen onderzoek op te zetten waaruit wij expliciete punten konden
destilleren die relevant waren voor de eigen organisatie. Daarbij
konden vragen aan de orde komen over de manier waarop
vergunningverlening en handhaving intern bij ons was geborgd. Dat
waren vragen die los stonden van het grotere onderzoek van Van
Vollenhoven, dat zich veel meer op de ramp zelf zou richten.’ De
commissie Hendrikx levert haar rapportage in januari 2006 op. ‘Op
hoofdlijnen kwam daar uit dat de gemeente in alle redelijkheid had
gedaan wat van haar in de gegeven omstandigheden verwacht kon
Terwijl het onderzoek loopt, formeert de gemeente teams, die zich op
worden.’
deelaspecten van de cellenbrand gaan richten. Voor de totale
ondersteuning maakt de gemeente een budget vrij van een half
miljoen euro. ‘In het begin dacht ik dat het een riant budget zou zijn
voor het werk dat ons te doen stond. Maar uiteindelijk hadden we het
geld hard nodig. We werkten met een bestuurlijk en ambtelijk team,
naar analogie van de Vuurwerkramp in Enschede. Die kwamen
veelvuldig bijeen, al werd dat steeds minder naarmate de tijd
verstreek. Daaronder zat een projectorganisatie, waarbij de taken
waren uitgesplitst over ambtenaren die zich ontfermden over de zorg
na de brand, de onderzoeken naar de ramp zelf, de rol van de
brandweer en de vergunningverlening. Die onderverdeling maakte de
totale nasleep behapbaar voor de ambtelijke organisatie.’ De
ambtenaren die worden ondervraagd door de Rijksrecherche en de
Onderzoeksraad voor Veiligheid krijgen begeleiding. ‘De interviews van
de Rijksrecherche als de Onderzoeksraad waren zwaar. Mensen gingen
naar de interviews toe en kwamen uren later soms gebroken terug. Ze
moesten een goede opvang krijgen, zowel juridisch als psychologisch.’
Herdenking
Terwijl de bestuurlijke lijnen rond het feitenrelaas en het onafhankelijk
onderzoek
worden
uitgezet,
wordt ook
gewerkt
aan
een
herdenkingsbijeenkomst voor slachtoffers en nabestaanden. ‘Ik ben op
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de dag dat ik aankwam in Nederland op de plek van de brand gaan
kijken. Ik vind het van belang om met eigen ogen te hebben gezien
wat er is gebeurd en te spreken met mensen van de Marechaussee die
daar aan het werk waren geweest. Later is mijn beeld van de brand
aangevuld met dingen die ik op televisie tot mij nam, zoals een
interview met een Oekraïense vrouw. Zij was haar man verloren bij de
brand. Ik zal die reportage nooit vergeten. Het sterkte me onder meer
in de gedachte dat wij een herdenkingsbijeenkomst moesten
organiseren voor de vele nabestaanden.’ Met de loco-burgemeester
reist Hertog af naar het ministerie van Justitie, om daar de
herdenkingsplechtigheid door te spreken. ‘Bij Justitie voelde men daar
in eerste instantie niets voor. Voor zover men al een plechtigheid wilde,
moest het in een kerk in Hoofddorp gebeuren, kilometers van de plek
van de ramp. Terwijl wij veel meer op de lijn zaten om een herdenking
zo dicht mogelijk bij de rampplek te houden en deze ook live via
televisie uit te zenden, zodat alle nabestaanden en vrienden van de
omgekomenen dat in de asielzoekerscentra in het land zouden kunnen
volgen.’ Uiteindelijk, na veel praten, gaat Justitie overstag en
organiseren Justitie en de gemeente samen een herdenking, waarbij
met name Justitie zich over de inhoud van de bijeenkomst ontfermt. Er
is ruimte voor alle geloven en Verdonk, Donner én Hertog houden een
toespraak. ‘De bijeenkomst was erg emotioneel. Er was bijvoorbeeld
een Roemeense vader aanwezig, wiens enige zoon was omgekomen.
Hij kwam uit een klein dorpje in Roemenië en sprak alleen Roemeens.
Via de tolk vroeg hij mij een videoband van de dienst, zodat hij die in
het dorp waar hij vandaan kwam kon laten zien. Het was het enige van
zijn zoon dat hij dan nog had. Dat zijn vreselijke dingen. Daar zit je
niet kil en gevoelloos bij.’
Het verschil in beleving tussen de Rijksoverheid en de gemeente komt
later nog diverse malen terug in het verhaal van Hertog. ‘Wij hadden
het gevoel dat Justitie in de crisis afstandelijker handelde. Dat zag je
ook terug in de manier waarop het Rijk transparantie betrachtte. Bij
ons in Haarlemmermeer zaten de tv-ploegen en schrijvende pers tot in
de kelder de archieven door te spitten op basis van de Wet
openbaarheid van bestuur. In Den Haag kreeg de journalistiek
doorlopend nul op het rekest. De Tweede Kamer werd in vergelijking
tot onze eigen gemeenteraad maar mondjesmaat geïnformeerd.’
Heropening complex
Terwijl het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid loopt,
speelt de vraag of een deel van het complex weer open kan. ‘Een deel
van het cellencomplex was bedoeld voor de vreemdelingen, een ander
deel was gereserveerd voor bolletjesslikkers. Justitie had er belang bij
om het deel met bolletjesslikkers zo snel mogelijk weer te heropenen.
Burgemeester en Wethouders en onze gemeenteraad wilden dat de
nodige voorzieningen werden aangebracht, om het complex weer veilig
te maken. In de ogen van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en Justitie
wàs het complex al veilig. Die waren er bang voor dat de rit zou
eindigen bij een complex waar meer bewakers dan bolletjesslikkers
verbleven. De gemeenteraad stelde zich op het standpunt dat het pand
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dicht moest als niets aan de veiligheid zou worden gedaan. De
gebruiksvergunning werd dan ook door de gemeente ingetrokken en
Justitie werd gesommeerd om het gebouw binnen 36 uur te ontruimen.
Dat heeft geleid tot het beroemde Koninklijk Besluit, waarmee Justitie
het besluit van de gemeente schorste. Het was een schorsing die
vooruit liep op een vernietigingsprocedure, die mij bekend werd
gemaakt via de Secretaris-generaal (SG). De SG van Justitie belde mij
met de woorden “burgemeester, Hare Majesteit heeft uw besluit
geschorst.” In de Tweede Kamer heeft minister Donner het uitgelegd
en daarmee ging de discussie over de gevolgde weg als een nachtkaars
uit. Dat hebben wij in Haarlemmermeer als heel bizar ervaren.’
Hertog legt de botsing tussen het ministerie enerzijds en de gemeente
anderzijds uit als een botsing van twee algemeen belangen. ‘Het
ministerie redeneerde dat de bolletjesslikkers érgens moesten worden
ondergebracht. Bovendien zou het in hun ogen gigantische
kapitaalvernietiging zijn om het complex niet meer te gebruiken. Wij
redeneerden vanuit het algemeen belang dat de veiligheid van de
mensen niet in het geding mocht zijn. In een kort geding heeft de
rechter uiteindelijk de afweging gemaakt welk belang voorrang diende
te krijgen.’ In de bewuste rechtzaak wordt het pleit in het voordeel van
Justitie beslecht. ‘De uitkomst vond ik ronduit teleurstellend. Om de
patstelling te doorbreken zijn wij in overleg met Justitie tot een
convenant gekomen over de manier waarop de heropening kon
plaatsvinden. Beide partijen wilden voorkomen dat wij in een reeks van
procedures terecht zouden komen.’
Op details blijft wrevel ontstaan tussen Justitie en de gemeente
Haarlemmermeer. ‘Wij wilden verbieden dat in het pand nog gerookt
werd, mede omdat wij indicaties hadden dat de brand door een
sigarettenpeuk was ontstaan. Het rookverbod druiste in tegen de
penitentiaire regels van Justitie. Uiteindelijk is de deal gemaakt dat in
de cellen niet mocht worden gerookt, met het risico dat een
gedetineerde tegen het rookverbod zou protesteren bij de interne
klachtencommissie.’ Om de verschillende standpunten van de beide
overheidsorganen te overbruggen, besluiten de gemeente en Justitie in
het kader van het convenant om een derde partij het onderzoek naar
de brandveiligheid uit te laten voeren. ‘Nadat we een rondje in
Nederland hadden gemaakt zijn wij bij de Universiteit van Gent
uitgekomen, omdat de belangrijkste deskundigen in Nederland
inmiddels al een rol vervulden in het onderzoek rond de brand in het
cellencomplex. Hetzij als adviseur vooraf, hetzij als adviseur bij de
nasleep, hetzij als adviseur die betrokken was bij het onderzoek van de
Onderzoeksraad voor Veiligheid. Toen de Universiteit van Gent met het
rapport naar buiten kwam, bevonden wij ons vlak voor de datum van
de publicatie van het rapport van Van Vollenhoven. Terwijl minister
Donner vond dat het complex weer open moest, adviseerden de
fractievoorzitters in de gemeenteraad het college met klem om het
complex gesloten te houden en de officiële eindversie van het rapport
van Van Vollenhoven af te wachten, voordat een definitief besluit zou
worden genomen. Wij waren opnieuw bang voor een Koninklijk Besluit,
maar Justitie reageerde deze keer niet.’
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Onderzoeksraad voor Veiligheid
Begin juli ontvangt de burgemeester het conceptrapport. ‘Donner was
er woedend over, dat het rapport juist tijdens het reces was
toegestuurd met een reactietermijn van vier weken.’ De
conceptconclusies zijn volgens Hertog bikkelhard. ‘Ik ben me kapot
geschrokken, mede doordat de conclusies beduidend verder gingen dan
de QuickScan die Hendrikx en Berghuijs hadden opgesteld. Waarbij ik
het overigens merkwaardig vond, dat Berghuijs ook deel uitmaakte van
de begeleidingsgroep van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Dat heb
ik nooit met elkaar kunnen rijmen.’ Op het conceptrapport ligt een
wettelijke geheimhoudingsplicht, maar in overleg met Van Vollenhoven
krijgt Hertog toestemming om het rapport in kleine kring te
verspreiden onder een selecte groep van adviseurs binnen het
raadhuis. ‘Met die groep zijn wij tijdens de zomer minutieus aan de
slag te gaan om het rapport op de feitelijkheden te toetsen. Alle
betrokken partijen kregen dus vier weken de tijd om een reactie voor
te bereiden. Die reactie hebben wij separaat van het ministerie van
Justitie geschreven, al hielden we elkaar wel op de hoogte van de
stappen die wij namen. Justitie koos de harde aanpak, wij de wat
minder confronterende aanpak. Wij trachtten op inhoudelijke gronden
een aantal onjuistheden te weerleggen. Ook zijn mensen van onze
brandweer nog naar de raad voor veiligheid toegegaan om daar het
een en ander nog een keer toe te lichten. Zo beschreef het
conceptrapport dat de brandweer naar het verkeerde hek op het
cellencomplex was gereden, waardoor onnodige vertraging in de
hulpverlening was ontstaan. Wij konden dat weerleggen en aantonen
dat weliswaar een nieuwe ingang was aangelegd, maar dat de
brandweer nooit op de hoogte was gesteld dat de oude ingang naar het
complex niet meer bruikbaar was. Bij elke conclusie hebben wij de
afweging gemaakt of het nodig was om elk detail te weerleggen, of de
focus te leggen op zaken die het meest van belang waren en volgens
ons écht niet klopten. Als je op alle slakken zout legt kan bij de buitenwereld het beeld ontstaan dat je de expertise van Van Vollenhoven
aanvalt. Dat is een strijd die je in de beeldvorming niet kunt winnen.
Wij hebben ervoor gekozen niet het hele rapport van A tot Z neer te
sabelen, maar op specifieke onderdelen zaken te weerleggen.´
Niet alleen het selecte groepje adviseurs wordt op de hoogte gebracht
van de inhoud van het conceptrapport. Na de NOVA-uitzending worden
ook de fractievoorzitters geïnformeerd.
Zij kregen de gelegenheid het concept rapport in te zien, waar slechts
enkelen van gebruik wilden maken. ‘Zij moesten in de gelegenheid
worden gesteld om te oordelen over de heropening van het gedeelte
voor de bolletjesslikkers. Ik wilde ze deze mogelijkheid ook bieden,
zodat ze eventueel op persvragen konden reageren.’
Er ontstond eerder een spannend moment. Er was ingebroken in de
auto van een GHOR-medewerker. Zijn tas met daarin een concept
hoofdstuk van het rapport was gestolen, maar het rapport lekte toen
niet uit. ‘Pas nadat wij onze reactie al naar de Onderzoeksraad hadden
71

gestuurd, wist NOVA de hand te leggen op de conclusies uit het
conceptrapport. Wij hebben de lijn vastgehouden dat wij daar niet op
reageerden, omdat het op dat moment gissen zou zijn of de conclusies
uit het conceptrapport ook overeind zouden blijven bij het eindrapport.’
Presentatie eindrapport
De dag voordat Van Vollenhoven het eindrapport op een
persconferentie in Nieuwspoort presenteert, ontvangt Hertog een
exemplaar. ‘Het rapport was ten opzichte van het conceptrapport
harder voor DJI en milder voor de gemeente Haarlemmermeer. Of dat
te herleiden was tot de andere aanpak die wij hadden gekozen bij de
reactie op het conceptrapport is moeilijk te achterhalen. Desalniettemin
was het nog steeds een rapport met stevige conclusies. Twee dingen
vond ik het ergst: allereerst de conclusie dat de verantwoordelijke
overheden onvoldoende in staat waren geweest om de veiligheid
gezamenlijk te regelen, daarnaast de conclusie dat minder doden
waren gevallen wanneer de brandweer eerder ter plekke zou zijn
geweest.’ Urenlang leest Hertog in het rapport. ‘Ik was verbijsterd. Ik
kreeg al snel het beeld dat dit foute boel zou zijn. Bestuurlijk zou ik er
niet mee wegkomen, mede omdat ik na het vertrek van een aantal
wethouders als enige bestuurder - naast de brandweer - ook de
vergunningen en de handhaving in mijn portefeuille had.’
De dag van de presentatie gaat Hertog ’s ochtends naar het raadhuis in
Hoofddorp, om daar met het college live op TV naar de persconferentie
van Van Vollenhoven te kijken. ‘Ik heb vele adviezen gevraagd over
mijn eigen positie. Bij mij kwam het omslagpunt toen het filmpje over
de brand werd getoond, dat het rapport moest ondersteunen. Ik voelde
me er niet lekker bij en begon voor mijzelf steeds duidelijker te krijgen
dat een mogelijkheid bestond dat ik na het raadsdebat, dat een week
later zou volgen, moest aftreden. Ik was al ver op het hellende vlak
van “ik houd er mee op”. Toen ’s middags een fractievoorzitter binnen
kwam stuiven met de mededeling dat minister Donner en minister
Dekker naar aanleiding van het rapport waren afgetreden, stond ik in
dubio. Enerzijds wilde ik aftreden, anderzijds wilde ik mij verdedigen in
het raadsdebat van de week erop.’
Afscheid in de raad
Die middag volgen de gebeurtenissen elkaar in hoog tempo op.
Minister Remkes belt met Hertog, om verslag te doen van het
kabinetsberaad. ‘Het werd me duidelijk dat àls ik wilde aftreden, ik het
diezelfde middag zou moeten doen. Anders zou het beeld kunnen
ontstaan dat ik mij had laten overhalen, omdat ik teveel aan het pluche
zou kleven, waar het natuurlijk helemaal niet om ging. Dat zou zich
tegen mij kunnen keren. Drie kwartier later had ik het besluit genomen
om diezelfde dag af te treden, waarop ik minister Remkes weer heb
teruggebeld.’ Hertog spreekt van een bizarre situatie. ‘Op het moment
dat ik het besluit tot aftreden had genomen, moest een aantal
praktische zaken worden geregeld. Voor aftredende ministers zijn de
zaken goed geregeld, voor aftredende burgemeesters niet. Er lag
weliswaar een wetsvoorstel in de Tweede Kamer om ook de afvloeiing
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van burgemeesters goed te regelen, maar dat was vanwege het
demissionaire kabinet door de Tweede Kamer als controversieel
bestempeld en was dus nog niet van kracht. Als ik zou aftreden zou het
in principe als een vrijwillig terugtreden worden gezien, op basis
waarvan ik geen rechten kon ontlenen. In overleg met de
fractievoorzitters is tot een oplossing gekomen, als ware ik onvrijwillig
ontslagen.’
Om half zeven ’s avonds, circa zes uur na de presentatie van het
rapport, houdt Hertog een emotioneel betoog in de gemeenteraad van
Haarlemmermeer, waarin hij zijn aftreden bekend maakt. ‘Je weet wat
je wilt zeggen. Maar naarmate je dichter bij die magische zin in je tekst
komt, krijg je een brok in je keel. Er was veel pers aanwezig. Via een
zijdeur ben ik na afloop snel naar mijn kamer gelopen, waar we nog
een minuut of vijf met het college hebben gepraat. Vervolgens ben ik
met mijn vrouw in de lift gestapt. Dat was een symbolisch moment; de
deuren sluiten en je zakt letterlijk naar beneden. In de parkeergarage
stond mijn auto, waarna we zijn weggereden. Het zijn momenten die je
altijd zullen bijblijven.’
De avond ervaart Hertog als bijzonder. ‘Wij zijn naar huis gegaan. De
buren, kennissen en familieleden zijn naar ons toegekomen. Het voelt
als een bijeenkomst na een begrafenis, waarin iedereen gezamenlijk
terugkijkt op wat er is gebeurd. Iedereen kwam, het werd, vreemd
genoeg, nog gezellig ook. Tot diep in de nacht zijn we bij elkaar
geweest.’ Ook de dagen erna krijgt Hertog de nodige steunbetuigingen
via de telefoon, post, mail en sms. ‘De mediaverzoeken waren talrijk.
Die heb ik in eerste instantie afgehouden, maar na een maand was ik
er zelf aan toe om ook de media te woord te staan. Ik ben in Pauw en
Witteman verschenen, De Ochtenden op radio 1, NRC Handelsblad
heeft mij geïnterviewd en zo meer. Overal heeft men mijn optreden als
integer en respectvol bestempeld.’
Lessen
Hertog vindt het een belangrijke les om je te realiseren tot op welke
niveau de expertise in huis is en wanneer het nodig wordt om externe
adviseurs in te schakelen. ‘De fout die veel bestuurders maken is te
denken dat iets hen niet zal overkomen. Zij maken één keer in hun
bestuurlijk leven iets groots mee en gaan dat dan op hun eigen manier
oplossen. Terwijl er mensen zijn met ervaring, omdat ze al tien keer
nauw betrokken zijn geweest bij een crisis. Zorg dat je de juiste
mensen om je heen verzamelt, zoals ik ook externe hulp heb
ingeschakeld. Ondanks het feit dat ik eerdere spannende momenten
had meegemaakt, zoals met Dance Valley en de begrafenis van Pim
Fortuyn in Driehuis, beiden in mijn tijd als burgemeester van Velsen,
voelde ik waar mijn eigen grenzen en de grenzen van de organisatie
lagen. Dat betekent dat je ook weet wanneer je hulp moet inroepen om
gezamenlijk de klus te klaren.’
Tot slot noemt Hertog een les die hij van een van zijn belangrijkste
adviseurs heeft overgenomen. ‘Rosenthal raadde aan om alles op te
schrijven wat ik meemaakte. Ik heb het niet de hele periode kunnen
volhouden, maar de belangrijkste momenten zijn vastgelegd en in een
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order opgeborgen. Mijn secretaresse heeft een groot gedeelte daarvan
uitgewerkt. Het had een tweeledig doel. Door een soort dagboek bij te
houden schrijf je zaken van je af. Daarnaast leg je dingen vast.
Terugblikkend is dat, zeker in het licht van de lange tijdspanne
waarover de nasleep zich uitstrekte, verstandig geweest.’
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7. JOS VAN KEMENADE,
Koningin van Noord-Holland

‘Wij waren als
overheidsorgaan,
betrokken’

Oud-Commissaris

van

de

provincie niet alleen als
maar ook als werkgever

Tijdens zijn imposante carrière beleeft minister van Staat Jos van
Kemenade menig crisis, maar de Dakotaramp neemt in de reeks een
hele bijzondere plek in. De vliegramp met een DC-3 - veelal Dakota
genoemd - van de Dutch Dakota Association, die op woensdag 25
september 1996 op een zandbank in de Waddenzee neerstort, staat in
zijn geheugen gegrift. Van Kemenade vertelt over zijn relatie met de
ramp, de herdenkingsdienst en de nasleep van de ramp.
Van Kemenade maakt in zijn periode als Commissaris van de Koningin
verschillende rampen mee. ‘De Bijlmerramp, de treinramp in
Hoofddorp, de cafébrand in Volendam en de Cinduramp in Uithoorn heb
ik allemaal vanuit mijn hoedanigheid als Commissaris van de Koningin
meegemaakt. Bij de ene ramp was ik intensiever betrokken dan de
ander. Toch neemt de Dakotaramp voor mij een aparte plaats in,
omdat het ongeval betrekking had op ‘mijn’ medewerkers. De vlucht
was namelijk een personeelsuitje van medewerkers van de provincie
Noord-Holland. Het waren onder andere brugwachters die elk jaar een
provincie-uitje hadden. Onze provinciemedewerkers hadden veel contact met medewerkers van Ballast Nedam, die zelf weer relaties hadden met de Dutch Dakota Association (DDA). Zodoende regelde de
DDA voor medewerkers van Ballast Nedam en de provincie een retourvlucht naar Texel met een oude Dakota. Het bijzondere aan de Dakotaramp was daarmee dat wij als provincie niet alleen als overheidsorgaan, maar ook als werkgever betrokken waren.’
Van Kemenade is onderweg naar een afspraak in Utrecht op het
moment dat hij het bericht over het vliegtuigongeluk ontvangt. ‘Hoewel
het bijna tien jaar geleden is, kan ik mij het moment nog goed
herinneren. Ik stapte net uit de dienstauto om naar binnen te gaan bij
een vergadering, toen de kabinetschef mij belde. Hij vertelde dat de
provincie het bericht had ontvangen dat een vliegtuig was neergestort
in de Waddenzee. Het zou waarschijnlijk om een Dakota gaan, met aan
boord mogelijk een groot aantal van onze medewerkers. Het was in
een oogopslag duidelijk dat er iets ernstigs aan de hand was. Ik ben
even kort naar binnengegaan om me te verexcuseren, om daarna
direct door te rijden naar Den Helder.’
‘De vlucht ging van vliegveld Den Helder naar Texel International
Airport en van daaruit weer terug naar Schiphol. Op de terugreis van
Texel naar Schiphol viel boven de Waddenzee de linkermotor uit. Korte
tijd later, tegen vijf uur ongeveer, stortte het toestel neer op een
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zandplaat ten noorden van Den Oever, op een aantal kilometer van
Den Helder.’
Opvangcentrum
Eenmaal aangekomen in het opvangcentrum vlakbij de Marinebasis in
Den Helder, heeft Van Kemenade contact met de burgemeesters
Hoekzema en Baas van respectievelijk Den Helder en Wieringen. ‘Het
vliegtuig bleek neergestort te zijn op het gedeelte van de Waddenzee
dat bij de gemeente Wieringen behoort. Burgemeester Baas was zo
verstandig om direct de burgemeester van Den Helder te vragen om de
ramp van hem over te nemen. Hij besefte dat hij er weliswaar formeel
over ging, maar dat Den Helder meer materieel en mensen tot zijn
beschikking had. Bovendien had de burgemeester van Den Helder
contact met de marine, wat in de gegeven omstandigheden een
voordeel was. Vanaf dat moment is de hele afhandeling in handen van
de gemeente Den Helder geweest.’ De oud-Commissaris is nog steeds
onder de indruk van deze moedige beslissing. ‘Normaal is men geneigd
om te zeggen “dit is mijn gebied, dus ik ga het doen.” In de praktijk zie
je wel dat mensen een crisis claimen als “hun crisis”. Nu werd de
burgemeester van Den Helder leidinggevend op het grondgebied van
zijn collega burgemeester van Wieringen.’ Om verantwoording aan zijn
eigen gemeente te kunnen afleggen, blijft de burgemeester van
Wieringen wel betrokken. Samen met de twee burgemeester bespreekt
Van Kemenade de aanpak van de ramp. ‘Je moet je niet onnodig op
een operationele manier gaan bemoeien met de aanpak van een ramp.
Wel zorgde mijn kabinetschef voor goede contacten met de
burgemeesters. Die samenwerking en afstemming werd de basis voor
een goed verloop van de hulpverlening.’ Zo verneemt het drietal, de
twee burgemeesters en de Commissaris van de Koningin, dat
familieleden van de slachtoffers op Schiphol stonden te wachten. ‘Deze
mensen wilden uiteraard naar Den Helder. Wij hebben toen bussen
laten regelen om die mensen op te halen en naar Den Helder te laten
komen.’ Naast de bussen met nabestaanden rijden ook mensen zelf
richting de Marinebasis in Den Helder. Om de toestroom van mensen
op te vangen wordt een informatiecentrum ingesteld. Het drietal neemt
contact op met de leiding van het opvangcentrum en laat broodjes en
koffie regelen. ‘Vervolgens zaten we daar uren met de nabestaanden.
Het was veel wachten, wachten en nog eens wachten. Inmiddels
kwamen ook anderen van de provincie ons bijstaan in het
opvangcentrum, namelijk de kabinetschef en een medewerker van
Personeelszaken en een van Verkeer en Vervoer. Wij zijn tussen de
mensen gaan zitten om broodjes met ze te eten, te praten en vooral te
troosten. Veel meer konden we op dat moment niet doen. We lieten
wel doorsijpelen dat het beeld er somber uitzag.’ Tegelijkertijd maken
de bestuurders aan de familieleden duidelijk dat ze nog geen officiële
mededeling kunnen doen over eventuele overlevenden van de ramp.
‘We wisten ’s avonds alleen dat het vliegtuig was neergestort. We
hadden sterke vermoedens dat er geen overlevenden zouden zijn,
maar konden daar geen uitspraken over doen. We konden de namen
van de overledenen niet vrijgeven. De pers begon zich af te vragen wat
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er was gebeurd. De media ontvingen echter nauwelijks informatie,
mede omdat wij zelf onvoldoende informatie hadden.’
Persconferentie
Uiteindelijk wordt besloten om een gezamenlijke persconferentie te
geven en de kleine brokjes informatie die wij hadden met de pers te
delen. ‘Tot die tijd is er voor velen sprake van een zogenaamde black
box. Men wist niet meer dan hetgeen zij op de radio hadden gehoord.
Daarbij speelde mee dat er nauwelijks beeldmateriaal was, omdat de
ramp zich buiten het gezichtsveld van de media had afgespeeld. De
Dakota was neergestort op zee, zodat de media er niet gemakkelijk bij
konden komen. Dat zou anders zijn geweest wanneer het vliegtuig op
het land zou zijn neergestort. Nu was men veel afhankelijker van de
autoriteiten om aan informatie te komen.’
Ondertussen zijn de inzittenden van de Dakota aan land gebracht. Het
Rampen Identificatie Team (RIT) identificeert de lichamen op het
marineterrein. ‘Pas na de identificatie konden gegevens worden
vrijgegeven. Dit zorgde voor een hectische toestand, want de
familieleden zaten radeloos te wachten op informatie over hun
familielid.’ Om elf uur ’s avonds komt de trieste mededeling dat er
geen overlevenden zijn bij de ramp met de Dakota. Tweeëndertig
mensen zijn omgekomen. ‘Dit lijkt een lange periode alvorens we het
bekend konden maken, maar bedenk wel dat de crash op zee
gebeurde. De marine moest uitvaren, de mensen zoeken en aan land
brengen om ze vervolgens te identificeren. Het identificeren van alle
inzittenden was om elf uur nog niet volledig afgerond, maar het was
duidelijk dat alle 32 inzittenden om het leven waren gekomen,
waaronder de zeskoppige bemanning. Daarvan is één passagier op weg
naardehet
Na
persconferentie
ziekenhuis overleden.’
gaat iedereen naar huis. ‘Voor alle aanwezigen
was duidelijk dat er geen overlevenden meer waren. De familieleden
zijn met bussen naar Haarlem gebracht. In de bussen waren door ons
geselecteerde personeelsleden aanwezig, die als begeleider zijn
meegegaan. Voor diegene die met de auto waren gekomen en niet in
staat waren te rijden, hebben we een taxi geregeld.’
Lijnen uitzetten
Het personeel van de provincie wordt de ochtend na de ramp op het
Provinciehuis bijeengeroepen en geïnformeerd. Achter de schermen
tracht Van Kemenade de eerste twee dagen afstemming te krijgen
tussen de drie betrokken partijen van de ramp: de provincie, Ballast
Nedam en de Dutch Dakota Association (DDA). ‘We hebben als
provincie een drietal momenten onderscheidden, waarop de aard van
de werkzaamheden diende te veranderen. De eerste fase was de tijd
van het vliegtuigongeluk tot identificatie en vrijgave van de lichamen
van de slachtoffers. De tweede fase was de rouwperiode tot en met de
uitvaarten en de herdenkingsbijeenkomst. De laatste was de
nazorgfase, waarin men langzaam omschakelde naar het gebruikelijke
leefritme en de tijd van verwerking zou aanbreken.’ Als snel wordt in
langs deze lijnen de crisisaanpak opgezet. ‘Een aantal teams is toen
samengesteld, zoals een crisisberaadgroep, een communicatiegroep en
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een nazorggroep, die zich op de deelaspecten van het crisisplan
richtten.’
Vanuit de provincie wordt de aansturing gecoördineerd door het
bestuurlijk crisisberaad, onder voorzitterschap van de Commissaris van
Koningin. In dit crisisteam worden afspraken gemaakt over alle zaken
die een gezamenlijke coördinatie vereisen. ‘Het ongeluk gebeurde op
woensdagmiddag. Het bestuurlijk beraad kwam donderdag en vrijdag
twee keer per dag bijeen. De daaropvolgende dagen volgde een keer
per dag of een keer per twee dagen een overleg. Naast het provinciale
crisisberaad vond ook het coördinatieoverleg plaats. Dit overleg vond
ongeveer twee keer per dag plaats, tot aan de herdenkingsbijeenkomst
van 2 oktober.’ Het coördinatieoverleg komt op verzoek van de
provincie tot stand. ‘Wij hechtten eraan om de communicatie op elkaar
af te stemmen, zodat er geen verschillende geluiden zouden ontstaan.
Aanvankelijk functioneerden drie afzonderlijke crisisteams, maar de
dag na de ramp, donderdag dus, is besloten om een gezamenlijk
crisisteam in te richten. Zodoende is er één aanspreek-, overleg- en
coördinatiepunt tot stand gekomen.’ Van Kemenade hecht veel waarde
aan een dergelijk centraal communicatiepunt. ‘Ik heb contact
opgenomen met de voorzitter van de DDA en met die van Ballast
Nedam en hen gezegd dat wij de communicatie wilden oppakken,
onder de strikte voorwaarde dat wij hen volledig op de hoogte zouden
houden. Dit vereiste wel het nodige overleg. Logischerwijs was het
voor de DDA funest dat een vliegtuig van hen was gecrasht. Ze hadden
er belang bij om het verhaal “mooi” te houden. Ballast Nedam had dat
belang niet.’ Vanwege de specifieke belangen van DDA blijkt het lastig
om de vereniging te overtuigen om de gezamenlijke lijn vast te
houden. ‘Uiteindelijk accepteerde ook de DDA dat we in het belang van
de nabestaanden geen gedonder moesten krijgen. Daar speelde ook
het voordeel bij mee dat de voorzitter van Ballast Nedam direct met
mij akkoord ging, waarmee het als het ware twee-tegen-één werd.
Uiteindelijk
werd
het
provinciale
bureau
Communicatie
verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie en droeg
dat bureau ook zorg voor de afstemming in de gezamenlijke
berichtgeving met de DDA en Ballast Nedam.’ In een latere fase
stemmen de drie partijen ook de nazorg af.
Herdenkingen
Zoals voor de afwikkeling van de ramp een projectorganisatie wordt
opgezet, geldt dit ook voor de herdenkingsbijeenkomst die een week
na de ramp zal plaatsvinden. ‘Het vergde een geweldige organisatie.
Dergelijke grote zaken regelde een coördinatiegroep.’ De datum geeft
een zorgpunt voor de organisatie. ‘Ten eerste moest men rekening
houden met de planning van de uitvaarten van slachtoffers. Daarnaast
speelde de herdenking van de Bijlmerramp op vrijdag 4 oktober mee.
En op 3 oktober werd, cru genoeg, het rapport over de Herculesramp
openbaar. Tegelijkertijd wilden wij met de herdenkingsbijeenkomst niet
te ver in de tijd gaan schuiven, mede met het oog op het rouw- en
verwerkingsproces. Tot slot was er nog een minimum aan tijd nodig
om de bijeenkomst te organiseren.’ Na veel wikken en wegen valt de
keuze uiteindelijk op 2 oktober.
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De provincie doet haar uiterste best om de privacy van nabestaanden
tijdens de herdenking te beschermen. ‘Er zouden veel media komen.
De NOS verzorgde een rechtstreekse uitzending van de herdenking. Er
zijn goede afspraken gemaakt over een respectvolle verslaglegging van
de bijeenkomst. De schrijvende en fotopers kregen van ons beperkte
bewegingsruimte, wederom vanwege de privacybescherming van de
nabestaanden. De nabestaanden zijn met een bus of taxi opgehaald en
vervolgens van het provinciehuis in Haarlem naar het stadhuis
gebracht. NZH (Noord-Zuid Hollandse Vervoer Maatschappij uit
Haarlem ) stelde hiervoor zelfs bussen beschikbaar. Vanaf het stadshuis is men in een lange stoet over de Grote Markt richting de Sint
Bavo gelopen. We hebben geregeld dat alle wegen en pleinen
gedurende de herdenkingsdienst rondom de Grote Markt stil waren.
Met de verkeersleiding op Schiphol is afgesproken dat er op het
moment van de herdenking geen vluchten zouden overkomen. Omdat
de Sint Bavo niet iedereen kon herbergen, is de kerkdienst ook in een
nabijliggend concertgebouw via video walls uitgezonden. Al met al
waren er ongeveer vijfhonderd aanwezigen van nabestaanden en
collega-personeel.’
Hulpverlening
De hulpverlening is afgestemd op een aantal categorieën personen met
elk een aangepaste aanpak. ‘De eerste groep was uiteraard de groep
nabestaanden. De tweede groep waren de directe collega’s en de derde
groep bestond uit de mensen die zelf bij de hulpverlening betrokken
waren geweest. Voor de directe collega’s is een aantal kleinschalige
bijeenkomsten georganiseerd om speciale aandacht te schenken aan
de rouwverwerking.’ Rondom het thema “zorg voor eigen werknemers”
haalt de oud-Commissaris een algemene les uit zijn andere
crisiservaringen aan, namelijk om kalm blijven en niet te zeer
betrokken te raken bij de ramp. ‘Om te kunnen organiseren en te
kunnen besluiten moet je de nodige afstand bewaren. Om emotionele
toestanden te vermijden hebben we ook geen directe collega’s in de
hulpverlening gezet.’ Op dinsdag 8 oktober is een bijeenkomst
georganiseerd voor alle provinciale medewerkers die een rol hebben
gespeeld bij de hulpverlening. ‘Het was aardig om te zien dat veel
mensen van de provincie zich verbaasden over de hoeveelheid
aanwezige provinciale medewerkers. Het gevoel van verslagenheid in
de organisatie was aanwezig, maar doordat iedereen er op dat moment
stond, kreeg men een heel sterk wij-gevoel. Velen van de direct
betrokkenen maakten die dagen na de ramp vele overuren. Maar het is
tekenend dat veel van deze uren door de medewerkers vanuit een
bepaalde betrokkenheid nooit in rekening zijn gebracht.’
Werkgever
Van Kemenade memoreert de rol van de provincie als werkgever, die
de situatie extra bijzonder maakte. ‘Dit had een aantal keuzes tot
gevolg. Over de te volgen lijn met betrekking tot de kosten was het
bestuur helder, want ze vond dat een werkgever royaal en goed moet
zijn richting nabestaanden van haar werknemers. Een andere keuze
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handelde over de opvang in “eigen” zorg of “publieke” zorg. We hebben
in overleg met de Arbodienst bewust gekozen voor de eerste optie.’
Nazorgtraject
Twee weken na de ramp, op 10 oktober, wordt het nazorgtraject
ingezet. ‘De provincie heeft ten behoeve van nabestaanden getracht
invulling te geven aan het idee van ‘caring government’. Vanuit onze
verantwoordelijkheid als overheid, maar vooral van die als werkgever,
hebben we aandacht besteed aan immateriële en materiële zorg voor
de nabestaanden. “Niet alleen woorden, maar ook daden” was ons
doel.’ Het opzetten van een nazorggroep was voor de provincie van
belang om de contacten te kunnen blijven onderhouden met
familieleden van de omgekomen personeelsleden. ‘We hebben ervoor
gezorgd dat een team van twee mensen de contacten onderhielden
met de nabestaanden van elk van de omgekomen personeelsleden. De
teams van de provincie en de Arbodienst, de zogenaamde AP-teams,
verzorgden in eerste instantie de hulpverlening. De teams werden
samengesteld op basis van de koppeling aan de gezinnen van de
nabestaanden. Dat was een moeilijke klus voor de teams: enerzijds
was er de duidelijke behoefte aan betrokkenheid en anderzijds was er
de noodzaak om de nodige afstand te bewaren om op een
professionele manier hulp en bijstand te kunnen verlenen.’ In de
navolgende weken regelen de AP-teams de psychische, medische en
financiële problemen van de familieleden. ‘Met de ramp kwamen ook
de nodige financiële problemen om de hoek kijken. Veel nabestaanden
wisten niet wat de betreffende medewerker had geregeld rond zijn
pensioenvoorziening of levensverzekering’ Dit nazorgaspect kost de
provincie niet alleen veel menskracht, maar ook veel geld. Na
zorgvuldige afweging besluit de provincie, hoewel er geen juridische
plicht toe bestaat, tot een zogenaamde 18-procent regeling. Via deze
regeling krijgen de nabestaanden een tegemoetkoming om het
pensioen dat zij van hun dierbaren ontvangen aan te vullen.
De hulpverlening gaat een jaar lang op dezelfde voet verder, waarna
een geleidelijke afbouw wordt ingezet. ‘Maar met sommige
nabestaanden heeft het contact wel twee of drie jaar geduurd.’ De
totale financiële som, los van personele inzet, schat Van Kemenade op
twee miljoen gulden (0,9 miljoen euro).
Problemen en emoties
Vlak na het ongeluk wordt door de Raad voor de Luchtvaart een
onderzoek ingesteld. Ook anderen beginnen een eigen onderzoek naar
de ramp. ‘Er kwam zelfs een rapport waarin stond dat er veel te veel
ambulances op de kades stonden. Vanuit mijn perspectief was dat heel
onlogisch, omdat niemand vlak na de ramp wist wat er precies aan wal
zou komen.’ Uit het onderzoek van de Raad voor de Luchtvaart blijkt
niet waarom het toestel is neergestort. ‘Een Dakota kan namelijk goed
op één motor vliegen. De propeller moet dan in de vaanstand worden
gezet, maar dat is waarschijnlijk niet gelukt.’
Een van de nabestaanden van de ramp doet aangifte tegen de DDA.
‘Het was een beschuldiging richting Martin Schröder, de oprichter van
Martinair. Hij zou een goedgekeurde motor van het ramptoestel te
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hebben laten vervangen door een ongekeurde motor, om de goede
motor in een andere Dakota te kunnen laten zetten.’ Het zijn
problemen die zich in de emotionele toestanden na een ramp kunnen
voordoen. Een ander gevoelig probleem ligt in het feit dat er veel
brugwachters bij betrokken zijn bij de Dakotaramp. ‘De bruggen
moesten worden bediend, zodat we in overleg met de nabestaanden
vacatures hebben opgesteld. Voor nabestaanden was dit een zeer
gevoelig punt.’
Herdenkingsmonument
In de fase van nazorg start de provincie ook het proces op om tot een
herdenkingsmonument te komen. Het blijkt niet eenvoudig om met een
grote groep nabestaanden over de vormgeving van het monument te
moeten overleggen. ‘Iedereen heeft daar zijn eigen ideeën bij.’
Uiteindelijk wordt gekozen voor een monument dat wordt gemaakt
door beeldhouwer Theo Mulder. Het bestaat uit een sokkel van basalt,
een glasplaat met de namen van de slachtoffers en een beeld van
bronzen vleugels. ‘Toen de kunstenaar aan alle nabestaanden zijn
ontwerp toelichtte, bleek het zo’n groot succes dat men hem spontaan
omarmde.’ Niet alleen de vorm, ook de plaats van het monument is
een punt van discussie. ‘Velen wilden een monument in Den Helder of
Texel, maar dit is praktisch gezien veel te ver voor het merendeel van
de nabestaanden. Vervolgens wilde men een monument in de haven,
maar dit bleek niet beheersbaar in verband met het openbare
grondgebied. Om een monument te plaatsen op openbare grond moet
ten eerste de gemeente toestemming geven, maar daarnaast moet je
er zeker van kunnen zijn dat het monument niet door een vandaal
bewerkt wordt. Wij zochten daarom naar een beheersbaardere plek.’
Uiteindelijk valt de keuze op de tuin van het provinciehuis in Haarlem,
waar het monument op 25 september 1997 wordt onthuld door twee
geestelijk verzorgers van de Koninklijke Marine, die na de ramp de
nabestaanden hebben opgevangen. ‘De tuin van het provinciehuis ging
weliswaar ’s avonds dicht, maar men mocht op elk tijdstip bellen als
men even bij het monument wilde kijken.’
Diezelfde dag wordt ook op de luchthaven van Texel een monument
onthuld, bestaande uit een bronzen beeld van een DC-3 boven een in
roestvast staal uitgevoerd silhouet van het eiland Texel. ‘Er was een
groep die per se een monument in de vorm van een vliegtuig wilde, en
wel op Texel. Wij hebben dit gerespecteerd en gezegd: “Prima, doe dat
vooral, en wij betalen dat ook.” Op 30 november 1996 zijn we ook nog
met een aantal nabestaanden de Waddenzee opgegaan. Op de plek
waar het ongeluk was gebeurd, zijn bloemen in zee geworpen.’ In de
jaren na de ramp vindt er tot 2006 elk jaar een herdenking plaats.
‘Voor de provincie is het misschien na twee of drie jaar organisatorisch
afgelopen, maar bij de nabestaanden gaat de pijn nooit weg. In hun
ogen is de Dakotaramp, net als de Herculesramp in Eindhoven, de
vergeten ramp van Nederland.’
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8. KAREL LOOHUIS, burgemeester van Haaksbergen

‘De stroomstoring leidde tot een enorme sociale
verbondenheid’
Op vrijdag 25 november 2005 zorgt hevige sneeuwval en een
stormachtige wind voor chaos en 800 kilometer file op de Nederlandse
wegen.
In
verschillende
delen
van
Nederland
ontstaan
stroomstoringen, waarbij Haaksbergen de twijfelachtige eer toekomt de
stroomstoring met de grootste impact te mogen weerstaan. Een
stroomstoring waardoor ongeveer 25.000 inwoners gemiddeld 30 uur
en maximaal 61 uur zonder stroom zitten. Een gesprek met Karel
Loohuis over de stroomstoring in het weekend van 25, 26 en 27
november 2005 in Haaksbergen.
Het crisisweekend in Haaksbergen doet de gemeente beseffen dat niet
alles is te voorspellen. ‘We hadden wel eens geoefend met
stroomuitval, maar dat scenario speelde zich middenin de zomer af.
Wonderwel deden ook alle communicatiemiddelen het toen bij wijze
van spreken nog. Stroom is een essentieel onderdeel van de
infrastructuur. Als er dertig of veertig hoogspanningsmasten omvallen,
zou het land plat liggen. Gebeurt dit probleem in de winter, dan is het
probleem nog groter. Het besef dat stroomuitval zoveel problemen met
zich meebrengt die zich tegelijkertijd voordoen was er tot op dat
moment niet. Maar het bleek dus wel te kunnen.’
Sneeuwval
Het KNMI voorspelt vrijdagmorgen, de dag van de stroomuitval, al
slecht weer. De tekenen geven geen blijk van datgene wat later die
dag aan sneeuw zal vallen. Burgemeester Loohuis merkt ’s ochtends al
dat een enorme hoeveelheid sneeuw files veroorzaakt op de
Nederlandse wegen. ‘Ik had een cursus over interactief besturen in
Amersfoort van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Ik
moest daar om tien uur zijn. Ik ben om acht uur uit Haaksbergen
weggegaan en was pas om twaalf uur in Amersfoort.’ Vlak na tweeën
ontvangt de Haaksbergse burgervader een telefoontje van zijn locoburgemeester. ‘Hij meldde mij dat er voor de tweede keer een
stroomstoring was geweest. De eerste keer, rond de klok van twaalf,
was het probleem redelijk snel opgelost. Maar de tweede storing was
om één uur ’s middags begonnen. Een uur later was de stroomstoring
nog steeds aan de gang. In het gemeentehuis draaide de apparatuur al
op het noodaggregaat. De loco-burgemeester verwachtte een
stroomstoring tot in de avond. Hij stelde voor om het beleidsteam
bijeen te roepen om een aantal zaken te regelen. Middenin zijn verhaal
viel de verbinding weg.’ Loohuis belt direct terug, maar krijgt de
bezettoon. Dezelfde toon hoort hij vervolgens als hij probeert te bellen
met de brandweercommandant, de alarmcentrale, de andere loco’s en
de gemeentesecretaris. ‘Het was één en al tuut-tuut-tuut.’ In
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Haaksbergen neemt de loco-burgemeester de beslissing om het
beleidsteam bijeen te roepen. Een verstandige beslissing, meent
Loohuis. ‘De loco is dan full in charge, wat betekent dat hij niet steeds
hoeft en moet terugkomen bij mij als “echte burgemeester”.’
De burgemeester van de gemeente Losser, ook aanwezig op de cursus,
lukt het wel om contact te krijgen met zijn gemeentehuis. Voor Loohuis
is de informatie uit dat gesprek voldoende aanleiding om zo snel
mogelijk weer terug naar Haaksbergen te rijden. Om half drie - ‘het
duurde een tijdje voordat ik mijn ingesneeuwde auto sneeuwvrij had
gemaakt’ - rijdt de burgemeester richting zijn gemeente. ‘Terwijl ik
reed, kreeg ik al vrij snel weer contact met het gemeentehuis. Met de
loco-burgemeester heb ik afgesproken dat hij mij om het uur zou
bijpraten. In vond het op dat moment wel jammer dat ik ’s ochtends
richting Amersfoort was vertrokken. Crisisbeheersing is één van mijn
taken. Hoewel ik me besef dat het niet van mijn persoon afhangt, had
ik er toch graag vanaf het begin van de crisis bij willen zijn.’ Tussen de
gesprekken door luistert Loohuis naar de verkeersinformatie. Via de
autoradio verneemt hij dat de auto’s op de A1 en A50 inmiddels
stilstaan. Terwijl de ANWB melding maakt van een verkeersinfarct en
her en der in het land in totaal 900 kilometer file staat, kiest de
burgemeester ervoor om via Zwolle naar Twente rijden. ‘Uiteindelijk
heeft de terugreis mij zes en een half uur gekost. Over de afstand
Amersfoort Haaksbergen, normaal een reis van een uur en tien
minuten, heb ik van half drie tot kwart voor negen gedaan.’ De
suggestie van de politie om de burgemeester op te halen, veegt hij
snel van tafel. ‘Een helikopter kon in deze stormachtige
omstandigheden niet. Een motoragent moest je naar mijn idee al
helemaal niet de weg op willen sturen. Je moet oppassen dat je
onverstandige dingen gaat doen. Ik heb tijdens het rijden geen risico’s
genomen, want ik hield mij voor dat ik maar beter heel maar later aan
kon komen, dan helemaal niet.’ Maar wellicht een nog belangrijker
argument om niet met kunst-en-vliegwerk naar Haaksbergen te willen
rijden, is het vertrouwen dat Loohuis in zijn beleidsteam heeft. ‘We
hadden
regelmatig
geoefend
met
het
beleidsteam.
De
verantwoordelijke loco-burgemeester Rob Wensing was altijd aanwezig
geweest bij alle oefeningen. Ik wist dat het gewoon goed zou lopen.
Rob is een politieman van beroep die heel zakelijk en staccato zaken
kan organiseren. Daarmee was de juiste persoon op de juiste plek in
de doorgaans hectische beginfase van de crisis. Ik was ervan overtuigd
dat de eigen mensen ter plekke in staat zouden zijn om de crisis het
hoofd te bieden.’
Onderweg lukt het Loohuis om vanuit de auto ook de mobiele telefoon
van zijn dochter te bereiken. De zekerheid dat ook zijn gezin in goede
handen is, maakt hem nog een stuk rustiger. ‘Ik vertelde dat ik
onderweg was en dat het wat langer kon gaan duren. Ik heb
aangegeven dat ik hoogstwaarschijnlijk nog de hele nacht aan het werk
zou zijn. Dat was op dat moment niet zeker, maar het zag er wel naar
uit dat de crisis nog even zou aanhouden.’ Het gezin gaat naar de
buren, die nog over een oude telefoon beschikken die niet afhankelijk
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is van de elektriciteit. De Haaksbergse burgervader kan op die manier,
gedurende de crisis, contact leggen met zijn thuisfront. ‘Bovendien
hadden onze buren ook een gaskachel, zodat ik me ook daarover niet
zoveel zorgen hoefde te maken.’
Prioriteiten top 5
Op het moment dat Loohuis ’s avonds het gemeentehuis binnenstapt,
draait het crisisteam op volle toeren. ‘Ik kon op een rijdende trein
stappen. Men was bezig met het vaststellen van de prioriteiten voor de
gegadigden die een noodstroomvoorziening en aggregaat zouden
mogen krijgen. De simpele vraag van Essent, wie als eerste en wie als
laatste moest worden aangesloten, lag niet klaar in een draaiboek.
Omdat het duidelijk werd dat we de stroom die avond en nacht niet
meer zouden terugkrijgen, moesten we zelf een afweging gaan maken.’
Het stellen van prioriteiten begint met het opstellen van een lijst met
hulpbehoevenden. ‘We waren ons er bewust van dat de problemen
zouden toenemen naarmate de stroomstoring langer zou duren.
Mensen die van stroom afhankelijk zijn kunnen in de moeilijkheden
komen. We zijn ons gaan voorbereiden op het ergste. Zolang de
stroom niet terug was kon de opschaling volgens ons het beste zo
breed mogelijk worden ingezet.’ De eerste prioriteit legt het
beleidsteam bij de mensen die voor hun gezondheid afhankelijk zijn
van stroom. ‘Dat betekende dat we huisartsen, verzorgings- en
verpleeghuizen moesten bevragen of ze noodstroom hadden en of die
naar behoren functioneerde. Zo niet, was de aanvoer van noodstroom
dan al geregeld? De andere groep die onder dezelfde prioriteit vielen
waren de hulpbehoevende thuisblijvers, zoals mensen die thuis aan het
infuus liggen of afhankelijk zijn van beademingsapparatuur of een
dialyseapparaat.’
In
het
gemeentehuis
is
geen
lijst
van
hulpbehoevende personen voorhanden, zodat via de regionaal
geneeskundig functionaris contact wordt opgenomen met de
ziekenhuizen, het maatschappelijk werk en de thuiszorg om de
benodigde informatie te verzamelen. Het beleidsteam komt uiteindelijk
tot de
1. volgende
hulpbehoevende
prioriteitenlijst:
personen,
2. de veeteeltsector in het buitengebied (pluimvee-, melk- en dan
varkensboeren),
3. het centrum (waarbij de prioriteit ligt bij de supermarkten),
4. de woonwijken,
5. de industrie (gezien het weekend weinig activiteiten).
‘In de veeteeltsector gaat het niet om mensenlevens maar om
dierenlevens en het welzijn van de dieren. Dat was volgens ons een
tweede prioriteit. Zowel de varkensboeren als de kippenboeren hebben
heel snel stroom nodig vanwege de ventilatie. De melkveehouders
hadden al één of twee melkbeurten gemist. Met een derde melkbeurt
op komst, moeten die zo snel mogelijk van stroom worden voorzien.
Als derde groep zijn de winkels die open moesten. De vierde waren de
mensen in de woonwijken en als vijfde en laatste kwam de industrie,
want in het weekend wordt grotendeels toch niet gewerkt.’ Later, als
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bekend wordt dat een tweede stroomloze nacht zal volgen, worden de
nummers vier en vijf van de prioriteitenlijst omgedraaid.
Op vrijdagavond besluit het beleidsteam opvangcentra in te richten. ‘In
het opvangcentrum konden mensen informatie halen. Ook konden ze
daar hun verhaal kwijt en om hulp vragen. In Haaksbergen werden het
politiebureau en het gemeentehuis aangewezen als opvangcentrum. In
de twee kerkdorpen buiten Haaksbergen kregen de twee kroegen de
functie van opvangcentrum. De centra werden meteen voorzien van
noodstroom, zodat de teams ter plekke de mensen op een goede
manier konden opvangen en vragen konden beantwoorden.’
De volgende morgen wordt de Twentsche Courant Tubantia voorzien
van een flyer. ‘In de flyer kregen de wijkbewoners uitleg over de stand
van zaken. Tevens zijn in het centrum overal posters met dezelfde
boodschap opgehangen. Verder hebben we mensen de mogelijkheid
gegeven om bij het gemeentehuis, het politiebureau en de kroegen
informatie op te halen. Uiteindelijk hebben we op die manier plus de
geluidswagens en de reguliere berichtgeving via de media heel wat
mensen weten te bereiken.’
Deadline
Aangezien in de regio Twente meerdere stroomstoringen zijn of dreigen
te ontstaan, wordt op zaterdagmiddag in Hengelo een Regionaal
Operationeel Team (ROT) ingericht. Het beleidsteam in Haaksbergen
heeft regelmatig telefonisch contact met het ROT, waar ook een
medewerker van Essent aanwezig is. Op basis van de informatie die
vanuit het ROT naar het gemeentehuis komt, ontstaat de verwachting
dat Haaksbergen op zaterdag om uiterlijk 18.00 uur weer van stroom
voorzien zal zijn. ‘Later bleek dat 18.00 uur toch niet haalbaar was.
Essent stelde achteraf dat ze nooit een garantie heeft afgegeven,
hoewel mensen in het ROT en het Beleidsteam aangeven dat het wel is
gebeurd. Het ware beter geweest als iemand mij ter plekke had
kunnen informeren. Als ik iemand recht in de ogen had kunnen kijken
en kunnen vragen of hij zeker wist dat 18.00 uur haalbaar zou zijn,
dan was ik daar naar gaan handelen. Nu ging het team aan de slag
vanuit de verwachting dat om 18.00 uur alles weer normaal zou zijn,
terwijl
In
het beleidsteam
dat niet gebeurde.’
in Haaksbergen schuift die zaterdagmiddag ook een
vertegenwoordiger van Essent in het beleidsteam aan. ‘Terugkijkend
zou Essent eerder hebben moeten aanschuiven. Ik heb daar later
contact over gehad met Essent-directeur Boersma. Ik had meer op
mijn strepen moeten staan dat wij de informatie uit eerste hand nodig
hadden om het beleid in het beleidsteam te kunnen bespreken.
Achteraf was het beter geweest dat vooraf te regelen. Het is voor mij
een belangrijk leermoment geweest, om vroeg in een crisis te
analyseren wie erbij betrokken zijn, wat de belangrijke partijen zijn,
welke hulpdiensten aan tafel moeten zitten.’ Naarmate de tijd
verstrekt, wordt het die middag in het beleidsteam duidelijk dat de
deadline van 18.00 uur niet gehaald gaat worden. Het aantal
beschikbare noodaggregaten blijkt ontoereikend te zijn en een
reparatie kan vanwege de barre weersomstandigheden niet worden
uitgevoerd. Bij het horen van het nieuws steekt de Haaksbergse
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burgemeester zijn boosheid niet onder stoelen of banken. ‘Een aantal
uren daarvoor moet het bij Essent al duidelijk zijn geweest dat 18.00
uur niet haalbaar was. Tegelijkertijd waren wij druk met de bevolking
aan het communiceren dat om 18.00 uur de stroom weer terug zou
zijn. Mensen hielden daar rekening mee, gingen niet naar vrienden
maar bleven thuis omdat de stroom elk moment weer terug kon
komen. In het beleidsteam heb ik mij gericht op de liaison van Essent.
Ik heb gezegd dat ik het kon begrijpen dat de reparaties niet lukten.
Maar dat er geen noodstroom kon worden geleverd had men van
tevoren moeten kunnen weten. Wat mij betreft waren er generatoren
uit Timboektoe aangerukt. Het interesseerde me niet waar die dingen
vandaan moesten komen, als ik ze maar kreeg. Ik heb aangegeven dat
het tijd kost om de operationele informatie boven tafel te krijgen. Ik
had mensen nodig die mij een zinnig antwoord konden geven op de
vraag hoe lang deze situatie nog zou gaan duren.’
Loohuis heeft ervaren dat het belangrijk is om je partners in de crisis
te kennen. ‘Ken in elk geval de grote bedrijven in de omgeving, zoals
bij ons Essent, Vitens maar ook een landelijke partij als de Gasunie.
Neem die bedrijven mee in het beleidsteam en betrek ze bij
oefeningen. Laat deze bedrijven zien wat in een beleidsteam gebeurt.
Niet alle bedrijven zullen weten wat de rol van de burgemeester is. De
burgemeester is opperbevelhebber. Hij is de baas tijdens crises en
calamiteiten en kan daarmee direct of indirect ingrijpen in de
bedrijfsprocessen. Bedrijven kunnen hoog of laag springen, mij niet
leuk en niet aardig vinden, maar ik ben op die momenten wel degene
die de leiding heeft en bepaalt wat er gaat gebeuren. Om de juiste
beslissingen te kunnen nemen is het mijns inziens van belang om de
het bedrijf aan tafel te krijgen en mensen met verstand van zaken uit
te nodigen om deel te nemen aan het beleidsteam.’
Tweede nacht zonder stroom
Haaksbergen gaat een tweede nacht in zonder stroom, nadat ’s
middags met man en macht is gewerkt om de mensen op de hoogte te
brengen van de deadline van 18.00 uur. ‘Het was een groot vraagstuk
hoe we de communicatie met de bevolking moesten vormgeven. Het
bleek ondoenlijk om bij iedereen op hetzelfde moment hetzelfde
bericht af te geven. Ook het ronddelen van bewonersbrieven bleek een
lastige klus op de door de sneeuw dichtgeslibde wegen. De meeste
mensen konden geen internet, radio, televisie of mobiele telefoon meer
gebruiken, behalve dan de oude telefoons, eventuele transistorradio’s
op batterijen en de autoradio’s. Her en der in Haaksbergen zag je
mensen in stilstaande auto’s zitten om via de autoradio naar het
nieuws te luisteren.’
Dat communiceren zonder of met weinig communicatiemiddelen
moeilijk is, weten ze inmiddels in Haaksbergen. ‘We probeerden met
flyers, maar ook via persberichten en RTV Oost de bevolking te
bereiken met het bericht dat om 18.00 uur weer stroom beschikbaar
zou zijn. Het op de weg sturen van geluidswagens bleek ook niet het
meest effectieve middel. De huizen zijn tegenwoordig goed geïsoleerd,
zeker in de winter, zodat de uitgezonden boodschap vanuit
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geluidswagens niet altijd de huiskamer binnendringt. Een ander nadeel
is dat een geluidswagen heel erg langzaam door de straat moet rijden,
omdat de mensen anders geen tijd hebben om de boodschap te horen.
Op een gegeven moment bracht het rijden van plaats naar plaats meer
commotie en verwarring teweeg dan dat het een toegevoegde waarde
had, zodat het beleidsteam besloot de wagens niet meer te laten
rijden.’
De zelfredzaamheid van de bewoners in het buitengebied verrast de
burgemeester. ‘Zij blijken veelal zelf op pad te zijn gegaan om
informatie over de stroomstoring te zoeken en aggregaten in te slaan.
De zelfredzaamheid, maar ook de sociale verbondenheid, zijn de
positieve effecten van de stroomcrisis geweest. Mensen ondersteunden
elkaar, door bijvoorbeeld bij hun oude buurvrouw te kijken en
medicijnen te halen voor een patiënt die niet naar de apotheek kon.’
Geen rampenzender
RTV Oost wordt niet formeel als rampenzender geactiveerd, hoewel
journalisten van RTV Oost in Haaksbergen aanwezig zijn. Met de zin ‘de
volgende keer wordt RTV Oost als rampenzender gebruikt voor het
doorgeven van duidelijke boodschappen,’ geeft Loohuis aan dat hij
hiervan heeft geleerd. ‘Een volgende keer zou ik wel minder vrijheid
aan journalisten geven en er beter op toezien hoe de boodschap wordt
overgebracht. Die controle heb je meer wanneer je de regionale zender
als rampenzender inzet.’
Uit de voorlichterspool van Twente zijn medewerkers gekomen uit
Almelo en Enschede. Loohuis noemt het professionele voorlichters die
niet over zich heen laten lopen. ‘Ze gaven de ruimte aan de pers, maar
wel met duidelijke en heldere afspraken.’ De relatie met de pers is in
Haaksbergen wordt aan beide kanten als positief ervaren. ‘De pers had
kunnen bakkeleien over het feit dat er in het gemeentehuis geen kabel
lag met een noodnet, maar ook dat gebeurde niet. Men heeft zich
prima gedragen. Daarbij speelde ook mee dat wij weinig tot niets te
verbergen hadden.’ Ook de relatie tussen de journalisten onderling
blijkt goed te zijn. ‘Een journalist van Radio 2 mocht overnachten bij
een journalist van de Tubantia. Omdat we niets te verbergen hadden,
had hij bij ons in het gemeentehuis overal bij mogen zijn. Het had hem
een uniek kijkje in de keuken gegeven. Hij schudde mij na afloop van
de crisis een hand. Hij had nog nooit zo’n mooie crisis meegemaakt.’
Adrenaline
Voldoende rust houden en afstand nemen zijn lessen die bestuurders in
trainingen en van collega-bestuurders te horen krijgen. ‘Dat blijkt in de
praktijk toch niet altijd even eenvoudig. Ik heb ervaren wat adrenaline
met mensen kan doen. Voor de stroomstoring zou ik het niet hebben
geloofd. Een crisis word je ‘ding’. Eén of ander stofje gaat in je lichaam
werken. Het geeft je een kick en je blijft doorgaan. Je wilt pas
ophouden als de crisis is afgerond. Je wilt overal bij zijn. Zeker omdat
ik met een achterstand begon, doordat ik vanaf de cursus in
Amersfoort al zes uur onderweg was geweest om überhaupt in
Haaksbergen te komen. Achteraf gezien had ik mijzelf toen een halt
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moeten toeroepen, maar het voelde toen alsof de crisis nog maar net
begonnen was.’ De Haaksbergse burgemeester kan zich er ook
eigenlijk geen voorstelling van maken hoe het zou zijn gelopen
wanneer hij zich na de autorit niet in het beleidsteam had laten zien.
‘Op het moment dat ik de crisis van de loco-burgemeester overneem,
had ik moeilijk kunnen zeggen “jongens, ik draag het meteen weer
over aan de loco, want ik ga eerst naar huis om te slapen.” Dat kan
toch niet? Menselijkerwijs en vanuit je professionele betrokkenheid als
burgemeester kun je dat niet maken.’
De eerste nacht, van vrijdag op zaterdag, gaat Loohuis tot één uur ’s
nachts door. In de nachtelijke uren vergadert het beleidsteam minder
frequent en neemt de tweede loco het tijdelijk over. ‘Ik voelde me niet
moe, dat gevoel kwam pas in de loop van die zaterdag. Ik heb in het
gemeentehuis op twee stoelen geslapen, in de veronderstelling dat het
snel zou zijn afgelopen. Slapen kun je het niet noemen. Het was vier
uur dommelen en dan weer verder. Ondanks de begrijpelijke spanning
van het moment zou ik dat een volgende keer anders doen.’
De adrenaline ebt pas maandagmorgen weg, wanneer de crisis achter
de rug is. ‘Het heeft tot donderdag geduurd voordat ik me überhaupt
kon concentreren om iets te lezen. Het was echt twee, drie dagen
afkicken alvorens ik weer terug was op mijn normale niveau. Pas toen
kon ik weer geconcentreerd stukken lezen en had ik aandacht voor
andere zaken dan de stroomuitval.’
Structuur
Gedurende de crisis werd in Haaksbergen de structuur in het
beleidsteam aangepast. ‘Het is in tegenspraak met wat in de boekjes
en plannen staat, maar wij hebben binnen het college besloten om in
duo’s in het beleidsteam te gaan zitten. Het leek ons verstandig om
elkaar scherp en in de gaten te houden.’ Hoewel het werken in duo’s
aanvankelijk ter ondersteuning is bedoeld, zorgt het ook voor
persoonlijke feedback. ‘Een van de wethouders wees mij er op een
gegeven moment op dat ik verslapte. Ze merkte op dat ik in een van
de vergaderingen minder scherp en kort was. De discussies liet ik
lopen. Wellicht is dat te wijten aan vermoeidheid, was ik op het
moment dat het speelde iets minder scherp of iets minder ad rem. Het
was goed dat iemand dat zo tegen mij kon zeggen.’ Of het werken in
duo’s ook een toegevoegde waarde heeft bij een ingewikkelde crisis
moet volgens Loohuis per crisis worden bepaald. ‘In elk geval is het
belangrijk dat iemand aanwezig is die je scherp houdt en het durft aan
te geven wanneer je aandacht verslapt. Juist op het moment dat je
denkt dat alles goed gaat, kan je aandacht afnemen. Dat besef heb je
zelf niet altijd.’
Twee agendapunten: bevolking en media
Terugkijkend stelt Loohuis dat hij gedurende het crisisweekend slechts
twee wezenlijke punten op de agenda heeft staan. ‘Mijn zorgen richtten
zich op de bevolking en de media. Mijn eerste aandacht ging uit naar
de bevolking. De burgervaderrol was in dat kader een belangrijke rol.
Ik moest een moment vinden om mijn gezicht in de samenleving te
laten zien. Dat moment is zondagmorgen gekomen. Eigenlijk hadden
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we dat in de loop van zaterdagmiddag of zaterdagavond willen doen,
maar toen speelde juist de hectiek rond de deadline en de dreiging dat
we nog een tweede nacht zonder stroom zouden zitten. Zaterdagavond
ben ik op weg naar huis langs het opvangcentrum gereden, om daar
mijn gezicht te laten zien. Zondag hebben we de supermarkten, de
boeren in het buitengebied en de opvangcentra in de dorpen bezocht.
Overal gingen we even een half uurtje naar binnen om de mensen
aandacht te schenken en te vragen hoe het ervoor stond. De bezoeken
gaven mij een goed beeld van wat er buiten gaande was. Je merkt dat
je op het gemeentehuis min of meer vast zit tussen de vier muren.
Buiten ervaar je hoe de samenleving reageert op de crisis en op
datgene wat je tot dan toe als gemeente hebt gedaan.’ De
burgemeester krijgt tijdens de bezoeken ook feedback. ‘Bij een
agrariër zaten ook de kinderen aan tafel. Zij vertelden me dat ze mij
op de radio hadden gehoord. Ze vonden het goed dat ik in mijn
interviews niet om de hete brij heen draaide, maar aangaf wat ik
vond.’
Als tweede punt staan de media prominent op de agenda van de
burgemeester. ‘Het zijn de reguliere vragen als “wat moeten we ze
vertellen?”, “wat mag er naar buiten?”, “wat kunnen we nu zeggen?”
en “wat weten we niet en wat weten we wel?”.’ De burgemeester heeft
niets te verbergen in zijn contacten met de media en nodigt hen uit om
mee te gaan met de bezoeken die hij aflegt. ‘Via de media kon ik mijn
betrokkenheid laten zien. Het is iets dat je als burgemeester bijna
automatisch doet. Desondanks, als je geen betrokkenheid toont zul je
daar later enorm op afgerekend worden.’ Loohuis is zich er terdege van
bewust dat dit gegeven een burgemeester kan maken of breken. ‘De
VPRO heeft een artistieke uitzending gemaakt over de stroomcrisis in
Haaksbergen. De makers konden niemand vinden die in het kader van
de stroomstoring kritiek op me kon leveren. Ik heb blijkbaar toch een
goede snaar geraakt bij de mensen. Mensen verwachten en verlangen
dat je er voor ze bent. Ik heb geprobeerd om zo goed mogelijk aan dat
verwachtingenpatroon te voldoen.’
Onderzoek en evaluatie
De
stroomstoring
in Haaksbergen
is
onderzocht
door
de
Onderzoeksraad voor Veiligheid en de Inspectie Openbare Orde en
Veiligheid. Daarnaast is het volgens Loohuis wenselijk om ook zelf een
evaluatie van de gebeurtenissen op te zetten. ‘Kom zelf met een beeld
van hoe jij vindt dat de crisis is verlopen. Maar dan wel met een aantal
voorwaarden, namelijk open, eerlijk en kritisch. Besef dat je van zo’n
weekend altijd weer kunt leren, want het gaat niet altijd 100% goed.’
De gemeente heeft haar eigen feedback geregeld door op een aantal
bijeenkomsten inwoners uit te nodigen, waarop men ervaringen,
belevingen, suggesties en andere tips voor de gemeente kon geven.
‘Daar is met uitzondering van de ondernemers mondjesmaat gebruik
van gemaakt. Ook kregen we tips via e-mail en ingezonden brieven in
de krant. Zo stelde iemand voor om in het kader van de
informatievertrekking gebruik te maken van wijkraden. Dat zijn
wijkcomités die in Haaksbergen als liaison voor de gemeente fungeren.
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Zij zijn goed in staat om een deel van de communicatie met de
bevolking voor hun rekening te nemen. Mensen kunnen zelf de
informatiebrieven uitdelen door ze op de hoek van de staat een stapel
te geven, zodat ze hun eigen blok kunnen doen. Dat zijn tips waar wij
in voorkomende gevallen iets mee kunnen.’
Bestuurlijke steun
Tijdens de crisis legt Loohuis ook contact met burgemeester Bloemen
van het naburige Berkelland, om te informeren naar de stand van
zaken in die gemeente. Ook andere bestuurders nemen contact op met
de burgemeester van Haaksbergen, onder andere burgemeester Den
Oudsten van Enschede, voorzitter Bijleveld van de Veiligheidsregio en
Commissaris van de Koningin. ‘De Commissaris van de Koningin
informeerde meerdere keren hoe de vlag erbij hing. Op zondagmiddag
is hij ook nog langs geweest op het gemeentehuis. Die belangstelling
werd door het crisisteam als een steun in de rug ervaren.’
Op zondagmiddag informeert Loohuis ook de gemeenteraad. Ook dat
moment geeft hem energie, omdat hem duidelijk wordt dat hij op de
goede weg zit. ‘Na de bijeenkomst kreeg ik van iedereen applaus. Dat
was een heel vreemd moment, omdat je in een gemeenteraad nooit
applaus krijgt. Ik schoot vol met emoties. Zelfs een stroomcrisis bleek
mij emotioneel te kunnen raken. De één zal sneller geraakt zijn dat de
ander, maar een crisis brengt altijd emoties met zich mee. Om vanuit
de raad de steun te ervaren en van collega’s te vernemen dat ze er
waren als het nodig zou zijn, heeft me gedurende de afhandeling van
de crisis op een voortreffelijke wijze gesteund.’
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9. KAREL MAJOOR, oud burgemeester van Weert

‘Zouden bij het ministerie lessen zijn geleerd
van de vogelpestcrisis?’
Op 28 februari 2003 wordt in de Gelderse Vallei de vogelpest
geconstateerd. Vogelpest (aviaire influenza) is een ziekte die voorkomt
bij vogels en griepachtige verschijnselen veroorzaakt, met sufheid,
tranende ogen en opgezette kelen. De ziekte is dodelijk voor kippen en
kalkoenen. Een maand later raakt op 5 april 2003 een bedrijf in het
Limburgse Nederweert ernstig besmet. Twee dagen daarna wordt Karel
Majoor, destijds de burgemeester van Weert, aangesteld als
coördinerend burgemeester voor de regio Noord- en Midden-Limburg.
Een gesprek over de moeilijke samenwerking met de nationale
overheid, de rollen van een coördinerend burgemeester en het
(psychische) leed van getroffenen.
Als eind februari 2003 in de Gelderse Vallei de vogelpest opduikt,
neemt in Noord-Limburg al snel de angst toe dat de ziekte ook daar zal
uitbreken. Een reële kans voor het pluimveerijke gebied, want het
vogelpestvirus kan zich door de lucht via grote afstanden verplaatsen.
Ook kan het virus zich verspreiden via contact tussen vogels of indirect
via bijvoorbeeld uitwerpselen en transportmiddelen. Als op 3 april 2003
een ernstige verdenking is van besmetting nabij de gemeente Weert
lijkt de angst bewaarheid te worden. ‘Ook voor 3 april waren er enkele
keren verdachte bedrijven in onze regio, maar deze bleken telkens
ongegrond te zijn. Nu was het wel echt menens. Op 5 april werd
bekend dat een bedrijf in Nederweert-Eind ernstig besmet was.’
Coördinerend burgemeester
Aanvankelijk ligt het coördinerend burgemeesterschap niet in handen
van Majoor. ‘In beginsel zou ik de coördinerend burgemeester zijn,
maar de crisis brak uit in het weekend dat ik er niet was. De eerste
dagen nam wijlen collega-burgemeester Suttorp van Nederweert de rol
van coördinerend burgemeester op zich. Hij had al ervaring opgedaan
als coördinerend burgemeester tijdens de varkenspestcrisis.’ Na het
weekend neemt Majoor de taken alsnog over van Suttorp.
Als de crisis zich later verder uitbreidt komt ook een andere discussie
op tafel. ‘Vooraf was namelijk afgesproken dat er één coördinerend
burgemeester per district zou worden aangesteld. Maar bij een
uitbreiding richting district Venray vroeg men zich hardop af of
burgemeester Waals van Venray daar als coördinerend burgemeester
diende op te treden. De discussie eindigde met het besluit dat ook daar
ik de coördinerende rol op me zou nemen.’
Majoor en zijn collega’s stonden op scherp nadat de eerste uitbraken in
de Gelderse Vallei hadden plaatsgevonden. ‘Er werd al snel rekening
gehouden met de mogelijkheid tot verdere uitbreiding vanuit de
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Gelderse Vallei naar Noord- en Midden-Limburg. Die regio is een
concentratiegebied van kippen, kalkoenen en ander gevogelte. Er
heerste een bepaalde waakzaamheid.’ Toch is de waakzaamheid op
gemeentelijk niveau in het begin vooral een sluimerende. ‘In eerste
aanleg werd er wat bagatelliserend over gedaan, vooral veroorzaakt
doordat het departementsbeleid van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (LNV) zich nog kenmerkte door een ad hoc
benadering. Het was immers een crisis van landelijke omvang waar het
beleid door de minister werd bepaald.’ Op het moment dat Majoor het
roer overneemt, windt LNV geen doekjes over de rol die men hem
toedicht. ‘Vanaf het begin was duidelijk dat het departement van LNV
in de persoon van minister Veerman de leiding had. Wij waren de
uitvoeringsorganisatie op lokaal niveau, waarbij we terugvielen op de
werkwijze zoals deze in de landelijke rampenstaf was voorzien.’ Het
beleid zorgt ervoor dat de oud burgemeester van Weert in een soort
spagaatstand komt te staan. ‘Je werd aan de ene kant aangesproken
als uitvoerder van landelijk beleid. Aan de andere kant zocht je naar
mogelijkheden om dat landelijke beleid in te passen en op je eigen
manier rekening te houden met de plaatselijke omstandigheden.’
De oud-burgemeester van Weert heeft de rol van LNV enerzijds en de
lokale verantwoordelijkheden anderzijds als een spagaat ervaren.
‘Doordat wij als burgemeesters slechts faciliterend waren in het overleg
met LNV, konden we de burgervaderrol en de rol van verantwoordelijke
voor openbare orde en veiligheid minder goed waarmaken. Wij werden
als lokale overheid wel door iedereen aangesproken, maar moesten
elke keer uitleggen dat we geen beleidsmakende partij waren en dat de
besluitvorming op Haags niveau lag. Dat was niet altijd eenvoudig uit
te leggen.’
Praktische problemen
Op basis van ervaringen in het verleden, zoals de MKZ-crisis en de
varkenspest, is vanaf het moment van de uitbraak een Regionale
Operationeel Team (ROT) actief in de Gelderse Vallei. ‘Om een voor mij
onbekende reden is het departement van LNV de crisis in Limburg
blijven behandelen vanuit dat coördinatiecentrum in Gelderland. Dit
betekende voor ons dat we continu achter de feiten aanliepen.’
Hierdoor laat met name de communicatie richting burgers en boeren in
het begin te wensen over, constateert Majoor achteraf. De
informatievoorziening blijft in het begin het probleemkindje. ‘Nieuwe
uitbraken werden laat of werden niet gemeld. Verder kwam het een
keer voor dat er bepaalde informatie aan ons werd verstrekt, die niet
spoorde met de toespraak van de minister die op exact hetzelfde
moment live op televisie verscheen. Het resultaat was een grote
inbreuk op de geloofwaardigheid van de Nederlandse overheid, zowel
lokaal als landelijk. Bovendien plaatste de wijze waarop wij via
Gelderland de informatie tot ons kregen voor een vertraging, waardoor
burgemeesters en hulpdiensten in een reactieve positie werden
geplaatst.’
Een ander probleem vormt de invulling van het vervoersverbod. ‘Niet
alleen is het voor ons in het begin onduidelijk geweest wat het
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departement van LNVV zich exact voorstelde bij het vervoersverbod,
ook had de politie onvoldoende capaciteit om de wegblokkades te
handhaven.’ Het een en ander leidde in Noord- en Midden-Limburg tot
het besluit om het Nederlandse leger in te schakelen. ‘Op dat moment
ging het ministerie van Justitie dwarsliggen. Het ministerie wenste
geen inzet van militairen, omdat deze geen opsporingsbevoegdheid
bezaten. Dit betekende dat militairen bij een wegblokkade niets
mochten doen. Eind van het liedje was dat - ondanks het dwarsliggen
van Justitie – wij wel gebruik hebben gemaakt van de Nederlandse
militairen in ons gewest. Op allerlei plekken zaten militairen langs de
weg in tuinstoelen vriendelijk te zwaaien naar alles wat er langs kwam.
Er gebeurde dus - inderdaad - verder helemaal niets. Later ging ook
het ministerie van Justitie akkoord met het inschakelen van het
Nederlandse leger, mits de inzet gebeurde onder verantwoordelijkheid
van politiefunctionarissen. Met name in de eerste dagen was de
betekenis van het vervoersverbod en de betekenis van het toezien
daarop volstrekt onduidelijk bij ons in de regio.’
Collega-burgemeesters
Samen met het opstarten van een eigen ROT wordt ook een regionaal
beleidsteam ingericht. ‘Het regionaal beleidsteam kwam in eerste
instantie niet bij elkaar, maar fungeerderde met name als
voorbereidend
orgaan
voor
het
burgemeestersberaad.
Het
burgemeestersberaad is het periodiek informele overleg van de
coördinerende burgemeester met zijn betrokken collega’s. Het
ministerie van Landbouw was in dit beraad aanwezig. Gedurende de
vogelpestcrisis maakt het beleidsteam en het burgemeestersberaad
geen agenda’s of verslagen. ‘Daardoor is het lastig om terug te kijken
naar het exacte verloop van de afhandeling van crisis.’ Wel staat het de
oud-burgemeester helder voor de geest dat de overleggen tussen
burgemeesters en LNV niet altijd soepel verliepen. ‘Dat kwam niet
alleen doordat het ministerie ons dwong om operationele problemen te
melden die in de normale crisisstructuur in een Operationeel Team
thuishoorden, maar ook doordat wij moesten reageren op nieuw
ministerieel beleid, waarvan we de implicaties voor onze gemeenten
nog burgemeestersberaad
Het
niet helder hadden.’ lijkt voor LNV dan ook vooral de functie van
forum te hebben; het forum waarlangs gemeenten worden
geïnformeerd. ‘Dat was erg jammer, omdat hierdoor de besluitvorming
ontbrak om tot een gezamenlijke aanpak van de crisis te komen. Maar
aan de andere kant waren er door gebrek aan voorbereiding,
ontbrekende agenda’s en verslagen nauwelijks beslispunten om in te
brengen.’ Als extra opmerking geeft Majoor het volgende mee.
‘Burgemeesters in het burgemeestersberaad zouden zich niet moeten
richten op allerlei operationele vraagstukken, omdat die in het
operationele team thuishoren. Het overleg had zich veel meer moeten
richten op de beslispunten die ook via de beleidsteams in het
burgemeestersberaad werden ingebracht.’
Majoor geeft aan begrip te hebben voor het feit dat landelijke partijen
een rol spelen bij landelijke crises, maar maakt daarbij wel een
kanttekening. ‘Indien een crisis of de bestrijding ervan gevolgen heeft
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voor de openbare orde ter plaatse, dan dient dit in de
crisisbesluitvorming
worden
meegenomen.
Dat
is
een
besluitvormingsproces dat bij de lokale verantwoordelijken thuishoort.
Het lijkt erop dat LNV daar ten tijde van de vogelpest te eenvoudig
overheen stapte.’
Ruimingen
De tijd rondom de daadwerkelijke ruimingen levert bij het merendeel
van de boeren spanningen en problemen op. ‘Vooral omdat bij de start
van de daadwerkelijke ruimingen er onduidelijkheden waren over
compensatie, over de mate waarin het ruimen moest gebeuren en ook
over de wijze waarop de ruimingen zouden plaatsvinden. In bepaalde
gevallen ontstonden er openbare orde problemen, bijvoorbeeld bij een
boer die weigerde om het ruimingsteam op zijn bedrijf toe te laten. Als
burgervader had ik daar een rol moeten vervullen, maar wij hadden
heel uitdrukkelijk het consigne gekregen om weg te blijven. Wij waren
in beginsel namelijk potentiële virusdragers. Veel mensen gaven later
heel nadrukkelijk aan dat ze het gevoel hadden dat ze in de steek
waren gelaten.’ De kritiek is er ook al gedurende crisis. ‘Dit uitte zich
ook in de interviews van mensen op de radio.’ Op tal van andere
momenten ervaart Majoor het omgaan met deze ondergeschikte rol als
lastig. ‘In het kader van de emotionele stress, het in de steek gelaten
voelen, het niet adequaat kunnen reageren en de teleurstelling van
mensen over de manier waarop we daarmee zijn omgegaan, zou ik bij
een volgende landelijke crisis graag een andere aanpak zien.’
Lessen uit het leger
Als coördinerend burgemeester van de vogelpestcrisis in Limburg valt
Majoor terug op zijn kennis uit de militaire diensttijd. ‘Ik heb twee jaar
een staffunctie vervuld. Ik ben daar onder de indruk geraakt van de
manier van organiseren van oefeningen. Het is een kwestie van met
fantasie en ervaring draaiboeken opbouwen. Op de oefeningen worden
vervolgens een higher en lower control gezet. Ik heb regelmatig
deelgenomen aan deze oefeningen, maar ze zijn niet te vergelijken
met gemeentelijke oefeningen. Het departement zou het voortouw
moeten nemen om zorg te dragen voor adequate bemanning van alle
posities tijdens oefeningen. Door een constructie toe te passen zoals
het leger hanteerde, zorg je ook dat je van boven en van onderen ziet
waar zaken fout en goed gaan.’
Majoor pleit op basis van zijn ervaringen uit zijn legerperiode ook voor
het creëren van een linking pin tussen nationaal en regionaal niveau.
‘Als in een gebied of in een regio wordt gesproken over
uitvoeringsmaatregelen, dan is het wezenlijk dat er ook iemand
aanschuift als liaison naar het centrale beleidsveld. In het leger maakte
ik dat in elk geval wel mee. Daar zat iemand bij de hogere staf die
puur en alleen rondliep om te vragen hoe het met een aantal zaken
stond. Deze persoon legde daarbij de relatie tot de consequenties voor
het beleid op een lager niveau. Hij was als het ware de linking pin
tussen het hogere en het lagere niveau. Het frustreert mij nog dat
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ondanks alle pogingen het destijds niet gelukt is zo’n linking pin te
realiseren.’ Het heeft Majoor verbaasd dat de contacten aan de kant
van LNV zo stroef verliepen. ‘Op een bepaald moment kwam een
medewerker van de afdeling voorlichting van het ministerie naar
Limburg. Die voorlichter had drie uur in de trein gezeten, maar bleek
onderweg nauwelijks te zijn bijgepraat. Terwijl de betreffende
voorlichtingsfunctionaris in de trein wel aan een persbericht had
gewerkt. Bij aankomst bleek dit persbericht om allerlei redenen
onbruikbaar. Ik moet zeggen dat dergelijke zaken enorm frustrerend
werken, wanneer je vanuit de regio gezamenlijk met het Rijk een crisis
tot een goed einde wenst te brengen.’
Gebrekkige communicatie
Naast de ministeries van LNV, Justitie en Defensie, wordt ook het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de crisis
betrokken. ‘Op een gegeven moment overleed een dierenarts aan de
klassieke vogelpest. Daarmee werd duidelijk dat zich mogelijk
bijkomende effecten voor de volksgezondheid konden voordoen. Maar
de berichtgeving over de risico’s van vogelpest na het overlijden van
de dierenarts sloot niet aan op de beleving van burgers. Wij hadden
met de ministeries de afspraak dat wij vragen naar de ministeries
zouden doorsluizen, omdat zij in principe leidend waren vanwege het
landelijke karakter van de vogelpest. Als ik toch met de media sprak,
probeerde ik zo goed en kwaad als het kon duidelijk te maken in welke
lastige uitvoerende rol we als gemeente zaten.’ Majoor constateert dat
de ministeries vooral met landelijke media werkten en niet met de
regionale media. ‘Terwijl bij ons in het gebied de regionale media toch
als het belangrijkste communicatiemedium worden gezien. Bovendien
bleek de voorlichting vanuit het ministerie van LNV niet altijd
voldoende. Dat had vooral te maken met het gebrek aan
gebiedskennis. Inwoners die contact opnamen met het landelijke
telefoonnummer kregen geen of onvoldoende antwoord op hun vragen,
of werden af en toe doorverwezen naar hun gemeenten. Verder was de
gegeven informatie soms te technisch en juridisch. Naarmate de crisis
vorderde kregen de gemeenten daardoor de neiging om zelf maar een
antwoord te geven op de gestelde vragen.’
Nadat
de
burgemeesters
genoeg
hebben
van
de
communicatieproblemen, stelt het burgemeestersberaad voor om de
communicatie anders aan te pakken. ‘Dat was een verstandig besluit,
al zeg ik het zelf. We zetten een multidisciplinaire werkgroep op,
waarin onder andere LNV zitting had. Die werkgroep bedacht een plan
over ‘wie’ communiceert ‘wat’ en ‘met welke specifiek groepen’. Daarbij
maakten wij onderscheid naar de communicatie over specifieke
ruimingen en de communicatie over de algemene stand van zaken.’
Vooral de positie van hobbyboeren blijkt een van de sporen in de crisis
te zijn waar spanningen ontstaan en maatwerkcommunicatie gewenst
is. ‘Het is één van de punten geweest waar het beleid van LNV botste
met het beleid van de lokale overheid. Dat werd duidelijk op 24 april
2003, toen het besluit viel om ook de dieren van hobbyboeren te gaan
ruimen. De hobbyboeren werden door middel van een flyer en brieven
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op de hoogte gebracht van de ruimingsplannen. De hobbyhouders
werden aangespoord zich te melden via het landelijke meldnummer,
indien ze dit nog niet hadden gedaan. De ruiming zou op een centrale
dodingsplek binnen elke één kilometerzone plaatsvinden, alsmede
binnen het beschermingsgebied Nederweert dat werd begrensd door de
3 km-zone rond een bedrijf waar vogelpest had geheerst. Alle dieren
zouden levend door de particulieren moeten worden ingeleverd op
centrale dodingsplaatsen. Het operationele team oordeelde dat de
werkwijze van LNV onuitvoerbaar zou zijn. Wederom drongen we aan
om samen te werken met het ministerie, zodat de ruiming van
hobbypluimvee sneller en effectiever zou gaan.’
De aangekondigde ruiming van het hobbypluimvee leidt tot een
controverse onder de hobbyboeren. Een deel van hen wil op loyale
wijze meewerken, terwijl een ander deel actie voert en/of de dieren
verstopt. ‘Bij veel mensen heeft de inzameling van hobbymatig
gehouden dieren veel emoties losgemaakt. Het zorgde voor een
wankelmoedigheid van het beleid. Je zag het beleid iedere dag een
beetje opschuiven. Achteraf stel ik vast dat we onvoldoende rekening
hebben gehouden met de enorme psychologische en emotionele impact
van een ruiming onder hobbypluimvee.’
Nadat de regionale rampenstaf en de crisisorganisatie van LNV elkaar
hebben gevonden, blijkt samenwerking op operationeel en bestuurlijk
vlak beter te gaan. Op 5 mei 2003 valt in het regionaal
coördinatiecentrum het besluit om een nieuwe procedure voor het
ruimen in te stellen. ‘De procedure werd later ook door het
burgemeestersberaad bekrachtigd. Het resulteerde in de beslissing om
op vergaande wijze mee te werken aan de ruiming van hobbypluimvee.
Daarmee toonden we als burgemeesters aan de crisis zo snel mogelijk
achter de rug te willen hebben, zodat er weer een normale situatie kon
ontstaan. Pas na het aangaan van een samenwerkingsrelatie tussen de
voorlichters van het ministerie en van de regio werd er met betrekking
tot de communicatie informatie uitgewisseld. De inbreng van de regio
was overigens slechts organisatorisch, want de inhoud werd nog steeds
volledig bepaald door LNV.’ Uiteindelijk is Nederweert op 9 en 10 mei
samen met Deurne de eerste gemeente waar de ruimingacties onder
het hobbypluimvee plaatsvinden. In Weert is daartoe het actiecentrum
brandweer ingericht. ‘De brandweer droeg zorg voor de veiligheid van
de ruimingen. Door de brandweer is ondersteuning verleend bij de
ruimingen met koolmonoxide.’ Achteraf rijzen de nodige twijfels over
de noodzaak om de hobbydieren te ruimen. ‘Het door LNV
aangekondigde
handhavingstraject
en
de
speurtocht
naar
achtergebleven pluimvee zijn niet uitgevoerd. Dat heeft de emoties
verder versterkt. Desondanks voelden wij ons in de kou gezet, omdat
wij juist trachtten het landelijke beleid zo goed mogelijk uit te voeren.’
Evaluaties
Na de Vogelpestcrisis zijn evaluatiestudies onontkoombaar. Majoor is
zelf betrokken bij meerdere evaluaties. ‘De eerste evaluatie was voor
elke afzonderlijke organisatie die heeft meegewerkt in de
vogelpestcrisis, zodat men er zelf iets van kon leren. In deze eerste
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evaluatie van de rampenbestrijdingsorganisatie hebben we de
vogelpestcrisis bezien als een ‘normale’ ramp, waarbij verschillende
processen zijn geactiveerd.’ De evaluaties onderstrepen het beeld dat
de samenwerking met de gemeenten in Zuid-Oost Brabant goed is
verlopen. ‘Dit was te danken aan het perfect functioneren van het
netwerk van AOV’ers aldaar, maar eveneens aan de liaison in het
operationele team en het beleidsteam. Ik maak daarop uit dat liaisons
in het operationele team en beleidsteam essentieel zijn. De
complexiteit van rampen maakt dat de lokale structuur met haar grote
hoeveelheid kennis en kunde en organisatievermogen in crisistijd zeer
bruikbaar zijn.’
Een andere evaluatie lichtte de samenwerking tussen het ministerie
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de regio en gemeenten
tijdens de crisis door. ‘De laatste evaluatie ging voornamelijk over de
rol van nationale overheid ten opzichte van de lokale overheid. Hieruit
blijkt dat de interactie tussen landelijk, regionaal en lokaal een punt is
wat verbetering behoeft. Op operationeel gebied is samenwerken met
LNV vruchtbaar gebleken. Uiteindelijk vond een bundeling van kennis
plaats, die tot effectieve maatregelen leidde. De verbeterpunten
richtten zich met name op het beleidsmatige vlak en de manier waarop
informatie tussen de verschillende lagen wordt afgestemd. Er was geen
vaste vertegenwoordiger van LNV bij ons team in Limburg, waardoor
de informatie te vaak over te veel schijven moest om nog effectief te
kunnen zijn.’
Einde crisis
De wijze waarop de Vogelpestcrisis is afgerond, is een laatste leerpunt
dat Majoor wil meegeven. Aan het einde van de vogelpestcrisis
vernemen gemeenten namelijk via de krant dat de ophokplicht is
beëindigd. ‘Dat was voor ons een bizarre gewaarwording. Uiteraard
leidde dit tot de nodige bestuurlijke verontwaardiging. De minister
heeft enige keren het gebied bezocht. Daar heeft hij een paar keer de
hitte van de dag kunnen voelen en meemaken. Hij heeft daar een
aantal toezeggingen gedaan, waarvan hij sommige – moet je achteraf
vaststellen – niet heeft waargemaakt. Mijn algehele pleidooi zou zijn
dat een ministerie sneller contact moet zoeken met de regio. Nu liepen
wij achter de feiten aan. Ik had weinig invloed op de manier waarop de
crisis bij ons werd aangepakt, waardoor ook mijn rol als boegbeeld
naar de lokale samenleving werd uitgehold. Als ik nu nog in het ambt
zat, had ik het interessant gevonden om eens te kijken in hoeverre de
lessen van toen zijn geïmplementeerd. Zou men op het ministerie
lessen hebben getrokken uit de vogelpestcrisis? Is men begonnen met
het organiseren van geloofwaardige oefeningen? En begint het
ministerie van Binnenlandse Zaken op dit punt (eindelijk) zijn
verantwoordelijkheid te nemen?’
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‘Een bestuurder op een Waddeneiland heeft
speciale vaardigheden nodig’
In 1993 begint Rob van der Mark als burgemeester van Vlieland, de
dunstbevolkte gemeente van Nederland. Het Waddeneiland kenmerkt
zich door een uitgesproken rustig karakter. De rust op dit eiland wordt
in 2005 echter ruw verstoord door diegenen die normaliter zorg dragen
voor het bewaken van de rust en de openbare orde: het politieteam.
Een bijzonder verhaal over de cultuur van een eiland met
elfhonderdenvijftig inwoners en de ruzie tussen politieagenten,
burgemeester en bevolking gedurende de laatste maanden van Van der
Marks burgemeesterscarrière.
Burgemeester Rob van der Mark graaft in de geschiedenis van Vlieland,
om de context van zijn verhaal goed uiteen te kunnen zetten. ‘In de
loop der eeuwen heeft Vlieland het altijd op eigen kracht gered. In
1736 verdween het dorp West-Vlieland in de golven, waarna het eiland
nog maar uit één dorp bestond. Later werd niet het water, maar
armoede de grote vijand van het eiland. Toen de Vlielanders na de
opening van het Noordzeekanaal niet meer konden rondkomen van de
zeevaart en visserij, vatte de overheid eind negentiende eeuw zelfs het
plan op het eiland te ontruimen. Ook die klap kwam men te boven.
Ondernemende economische vluchtelingen uit Noord-Holland, Friesland
en Groningen wisten dat uiteindelijk, half twintigste eeuw, te
voorkomen door het toerisme op Vlieland op te bouwen.’
De omstandigheid dat Vlieland een eiland is, klinkt volgens Van der
Mark overal in door. ‘Politiek op Vlieland is een Dorpsstraatdemocratie, met een neiging naar belangenbehartiging, heb ik wel
eens in een interview gezegd. Elfhonderd mensen zitten op elkaars lip
en houden elkaar in de gaten. Dat maakt de onderlinge omgang en de
verhoudingen tussen de bewoners anders dan aan de wal. De rol van
de overheid en de positie van de burgemeester is per definitie anders
dan aan de wal. Het doet een beroep op speciale vaardigheden. De
kust ligt 15 mijl bij ons vandaan. Dat heeft ertoe geleid dat Vlielanders
zichzelf altijd alleen hebben moeten redden en ook vanuit die houding
handelen. Zodra in Harlingen een belastinginspecteur aan boord stapt,
is zijn komst op Vlieland al bekend en heeft men anderhalf uur de tijd
om orde op zaken te stellen. De Vlielanders hebben de overheid niet
nodig, totdat het tegendeel bewezen is.’
Van der Mark refereert ook aan de dorpssfeer, die zijns inziens
kenmerkend is voor de cultuur op het eiland. ‘Mijn collegaburgemeesters aan de wal zagen af en toe een politieauto
voorbijrijden. Een agent op straat was een uitzondering. In het
weekend zijn er in Noord-Friesland misschien twee politieauto’s op
straat. De politie was op Vlieland echter dagelijks in beeld, aangezien
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het hele team van politiefunctionarissen ook op het eiland woonde. Wat
dat betreft had ik natuurlijk niets te klagen. Tegelijkertijd had het
dorpse karakter van Vlieland invloed op de speelruimte die de politie op
het eiland had. Een politieagent die ’s morgens een boete uitreikt,
komt dezelfde persoon ’s avonds weer tegen op de repetitie van het
Zeemanskoor. De politiefunctionarissen waren geen geboren eilanders,
maar als je langer dan een paar jaar op Vlieland woont en ook een fors
aantal winters hebt overleefd, dan begint de bevolking je mondjesmaat
als een eilander te beschouwen.’
Politieteam
Van der Mark blikt terug op de permanente reorganisatie binnen de
politie. ‘De politie was al voor de regionale indeling van 1993 bezig met
reorganisaties. Eerst kwamen de bezuinigen, later de pogingen om de
organisatie optimaler te laten functioneren, om later weer te
bezuinigingen en opnieuw in te zetten op een optimaler functioneren.
Het was een doorlopende reeks van bezuinigingen en efficiencyslagen.
Deze
reorganisaties
zorgden
voor
verschuivingen
in
het
personeelsbeleid. Elke keer werden andere argumenten gevonden om
politiefunctionarissen door te schuiven naar een bepaalde standplaats.
Bij mijn aanstelling in 1993 waren vier agenten op het eiland
werkzaam: een groepschef, een administratief medewerker en twee
executieve dienders.’ Van der Mark gaat in op de reeks van wisselingen
die leidden tot het team dat in 2005 op Vlieland actief was. ‘De
groepschef die er in 1993 zat, was inmiddels groepschef geworden in
Leeuwarden. Een van de executieve agenten had ontslag genomen en
was baas van camping Stortemelk geworden. Een ander is vertrokken,
omdat hij het wel gezien had op het eiland. Kortom: er waren plekken
om kiem
De
op te van
vullen.’
de spanningen die in het politieteam in 2005 ontstaan,
zijn volgens Van der Mark te herleiden tot het besluit om één
gezamenlijke groepschef voor Terschelling en Vlieland aan te stellen.
‘Het was sowieso al een bijzondere keuze om één teamchef aan te
stellen, die afwisselend op een van de beide eilanden verbleef.
Daarnaast speelde mee dat de persoonlijkheid van de groepschef er
niet toe heeft bijgedragen dat het team op Vlieland als een geoliede
machine ging draaien. Mijn eerste ontmoeting met de nieuwe
groepschef vergeet ik niet gauw. Ik ging op uitnodiging van de
districtschef met de nieuwe groepschef praten. Ik stapte de kamer in
en zag een politieman die bij nader inzien twijfels bij me opriep of hij
geschikt zou zijn voor een politiefunctie op het Waddeneiland. Hij had
voornamelijk zijn ervaringen opgedaan in de regio Den Haag. De eerste
indruk was zogezegd niet een indruk van iemand die altijd al op een
vredig Waddeneiland wilde werken. Op dat moment kreeg ik geen
hoogte van de reden waarom hij zo graag op Vlieland wilde komen
werken. Het beeld dat buitenstaanders van de Wadden hebben is vaak
rooskleurig, terwijl het vakantiegevoel snel verdwijnt als je je
dagelijkse brood op de eilanden moet verdienen.’
De eerste indruk die Van der Mark heeft opgedaan wordt bevestigd,
wanneer de groepschef op het eiland in zijn nieuwe functie start. ‘Hij
werd bij de veerboot opgehaald door een Vlielander politieman, die in
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een politieauto naar de Veerdam was gereden. Toen de agent van de
boot wilde wegrijden, zei de nieuwe groepschef: “Stop! Volgens mij
doen we in Nederland altijd de gordel om als we wegrijden!” De
groepschef had feitelijk uiteraard gelijk, maar de manier waarop hij
zich profileerde was ongekend op Vlieland. De algemene teneur was
dat het prima was om de regels op het eiland aan te scherpen, maar
dat het niet op deze wijze moest. Het moment was verkeerd en het
toontje was verkeerd. Helaas was de man zó. Het verhaal ging in mum
van tijd door het dorp, waarmee zijn aanstelling misschien wel van
meet af aan tot mislukken was gedoemd.’
Naast de groepschef stelt de Politie Fryslân ook een getrouwd
politiestel aan op het eiland. ‘Twee executieve agenten die getrouwd
waren, dat leek mij direct al niet zo handig. Een niet-bestuurder zou
het ‘dom’ noemen. Het zijn dingen waar je ontzettend weinig invloed
op hebt. Een dergelijke aanstelling zul je moeten accepteren.’ Van der
Mark gaat verder met het uiteenzetten van invulling van het team. ‘Een
andere nieuwe mannelijke executieve agent was eveneens getrouwd
met een vrouwelijke agent. Deze politieagente was niet-executief,
maar had de functie van administratief medewerkster bij het district.
Zij maakte al sinds jaar en dag de roosters, per definitie een functie die
je binnen de politie niet populair maakt. Tot slot is er nog een mevrouw
in het politieteam doorgestroomd vanuit de parkeerpolitie in Franeker.
Vanaf het moment dat ze voet op het eiland zette, werd ze bij de
bakker, de slager en de supermarkt steevast met “mevrouw Wielklem”
aangesproken. Die is er niet gelukkiger op geworden in de periode dat
ze op het eiland woonde.’
Het verblijf van de groepschef is niet van lange duur. ‘Hij verbleef
veelvuldig op Vlieland, maar is er niet geliefd geworden. Zijn eerste
indruk is onuitwisbaar gebleken. Uiteindelijk besloot de Politie om hem
van Vlieland af te halen en hem aan te stellen als groepschef voor
Terschelling. Waarmee op Vlieland een nieuw probleem ontstond, omdat een nieuwe groepschef moest worden aangesteld. Het regionale
politiekorps besloot om een aardige man van de wal eenmaal per week
naar het eiland te sturen, om daar te ‘kijken’ en te zien hoe het liep.
De andere dagen zou een politieagent die gelijk met het echtpaar op
het eiland was aangetreden de honneurs waarnemen. Deze politieagent
werd dus aangewezen om - iets meer te zijn dan zijns gelijken - leiding
te geven.’ De rust is van korte duur. Ook deze nieuwe vervangende
‘groepschef’ blijkt een spanning te veroorzaken op het eiland. ‘De man
ging scheiden van zijn vrouw. Niet alleen de wijze waarop de scheiding
ging veroorzaakte opschudding, maar ook het feit dat een huis
beschikbaar moest worden gesteld om hem onderdak te verlenen
leverde fricties op. Huizen zijn immers schaars op het eiland. Een
nieuwe rel was geboren. Dat gebeurde dan allemaal in die periode voor
2005.’
Distantie
‘Op een eiland als Vlieland moeten bestuurders en agenten de nodige
distantie tot de bevolking bewaren’, aldus Van der Mark. ‘Je moet
oppassen met socialiseren. Niet alleen wàt je doet, maar ook hoe je
dat doet en vooral met wie je vrienden bent telt zwaar op het eiland.
104

Tot op zekere hoogte bestaan op het eiland verschillende clans die niet
altijd even goed met elkaar door een deur kunnen. Je kunt je niet met
Jan en Alleman inlaten, omdat het ooit het uitoefenen van de functie
zal gaan belemmeren. Voor burgemeester en politie is het lastig om de
boeman uit te hangen en de wet zwart-wit te nemen, want je moet
hier ook nog leven.’
Een probleem met de oud-dienders ligt in het gegeven dat zij nadat zij
uit dienst zijn getreden op Vlieland blijven wonen. ‘In het dorp
ontstond een wijkje van agenten die executief waren, agenten die nietexecutief waren en mensen die niet meer bij de politie werkzaam
waren, maar hier wel bleven wonen. De executieve politieagenten
voelden zich bekeken door de oud-politieagenten die op het eiland
bleven wonen en respect hadden onder de rest van de bevolking. Het
was een samenspel van ontwikkelingen die uiteindelijk tot een
onwerkbare situatie heeft geleid’, zegt de oud-burgemeester. ‘De
problemen zijn geëscaleerd nadat de politiechef was verdwenen en er
geen fulltime leidinggevende aanwezig was die bepaalde hoe en wat er
werd gedaan. Hoewel rust, ruimte en natuur het handelsmerk van
Vlieland zijn, haalde het eiland in 2005 vooral de pers vanwege interne
strubbelingen en ruziënde agenten. De rust was even ver te zoeken.’
Als burgemeester krijgt Van der Mark in toenemende mate signalen dat
de situatie binnen het Vlielander team langzaam verergert. ‘Ik ben niet
van het type burgervader, maar meer een bestuurder. Formeel gezien
houd je je als burgemeester niet bezig met spanningen in het
politieteam. Ik vernam wel van de spanningen, maar vond dat het als
bestuurder niet mijn taak was om de agenten aan te spreken op wat ze
wel en niet moesten doen. De districtschef voerde het
personeelsbeleid, met hem besprak ik de toenemende spanningen wel.’
In korte tijd lopen de spanningen binnen het team op en wordt het
voor de buitenwereld duidelijk dat de situatie onhoudbare proporties
begint aan te nemen. ‘Er ontstonden ruzies binnen het team, in de
trant van “Als hij dienst heeft, dan kom ik niet” en “Met hem ga ik niet
in één auto zitten”.’ De burgemeester voelt zich dan wel gedwongen
om in te grijpen, omdat de openbare orde in het geding begint te
komen. ‘Ik constateerde dat het vastgestelde beleid niet meer werd
uitgevoerd. Dat veranderde de zaken. De politie diende vorm te geven
aan het vastgestelde beleid. Daar kwam de klad in door de verstoorde
onderlinge verhoudingen. De onderlinge spanningen werden op enig
moment zo zichtbaar dat ook de oudgedienden zich gingen bemoeien
met de politietaak.’
In die rumoerige tijd heeft de burgemeester veel contact met de agent
die van afstand leiding geeft aan het team op Vlieland. ‘Hij dacht
precies hetzelfde over de situatie als ikzelf.’ De burgemeester schrijft
vervolgens, na een gesprek met de plaatsvervangend korpschef, een
vertrouwelijke brief richting de korpsleiding. ‘Ik heb daarin geschreven
dat ik achter het advies stond van de korpsleiding om de hele bezetting
te vervangen. Een enkeling van het eiland halen kon in mijn ogen niet,
want dan zouden mensen blijven zitten en bleef een deel van het
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probleem bestaan. Of het advies zou worden opgevolgd was een
tweede, maar ik wenste in mijn hoedanigheid als bestuurder dat het
vastgestelde beleid door de politie zou worden uitgevoerd, hetgeen niet
mogelijk bleek met het huidige team. Ik heb dit niet in afstemming
gedaan met de gemeenteraad, omdat openbare orde puur mijn
portefeuille betrof.’ De vertrouwelijke brief aan de korpsleiding lekt uit.
‘Ik kwam de brief overal tegen, bij de slager en bij de bakker. Overal.
Als een brief over functiewisselingen gaat, dan is dat vrij dodelijk. In
het advies stond onder meer dat het getrouwde politiestel
voorwaardelijke strafontslag zou krijgen. Het tweetal heeft vervolgens
een klachtbrief naar de gemeenteraad gestuurd. De burgemeester was
daarin de grote boeman. Ik werd wel meer dan dertig keer met naam
genoemd in de brief. De gemeenteraad was geschokt en heeft een
heftige discussie met mij over het voorval gevoerd. Ik hamerde erop
dat het, door de gemeenteraad vastgestelde beleid, niet werd
uitgevoerd. De agenten deden wel allemaal dingen op het
politiebureau, maar voerden het vastgestelde beleid niet uit. Ik heb ze
meegedeeld dat ik de situatie graag hersteld zou zien. Wat mij betreft
werden de agenten overgeplaatst naar Zuid-Limburg, zolang hier maar
agenten kwamen die het door de gemeenteraad vastgestelde beleid
uitvoerde.’
Van der Mark staat nog steeds achter de keuze van de korpsleiding van
de Politie Fryslân om de complete politiepost, bestaande uit zes
mensen, te vervangen. ‘Ik kan me niet herinneren dat eerder in de
geschiedenis een volledig team van een eiland moet vertrekken. Maar
als agenten niet bij elkaar op het bureau kunnen werken, dan heb je
daarmee een onhoudbare situatie. De wellicht moedige keuze was een
onvermijdelijk gevolg van iets dat al een klein jaar speelde. Dit is wel
het gevolg van de unieke positie die Vlieland inneemt, want de
burgemeester van Sneek kan de werkster in het politiebureau nog niet
eens wegsturen. Mij werd verweten dat ik de agenten had
weggestuurd. Evenwel is dat niet gebeurd, maar heb ik slechts een
advies gegeven om het besluit te nemen. De burgemeester heeft niet
de bevoegdheid om een dergelijk besluit te nemen.‘
Gemeenteraad
De gemeenteraad legt de verantwoordelijkheid van de politiële onrust
in de schoenen van de burgemeester. ‘Korpsbeheerder Dales was het
wel volstrekt eens met mijn visie. Maar de gemeenteraad vroeg mij
waarom ze vooraf niet in kennis waren gesteld van het advies. Ik heb
de raad gezegd dat zij daar niet over gingen, net zo min als zij bij mij
konden klagen dat de boottijden niet goed waren vastgesteld, omdat ik
ook daar niet over ging. De raad bleef erbij dat ik verantwoordelijk
was.’
De gemeenteraad blijft Van der Mark aanvallen, maar draagt geen
oplossing aan voor het probleem. ‘Dat hoeft misschien ook niet, want
gemeenteraden zijn niet de baas in het duale systeem. Het is hun
functie om toe te zien op het uitvoeren van het beleid.’ De negen leden
van de gemeenteraad zitten volgens Van der Mark gevangen in de
positie die de raadsleden innemen op het eiland. ‘Niemand wil eigenlijk
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in de gemeenteraad. Als je namelijk in de gemeenteraad zit, word je
voor dat je aan het einde van de Dorpstraat zes keer aangesproken,
waarvan vier keer onvriendelijk. Zo gaat dat op een eiland. Het is een
vak apart om een bestuursfunctie te hebben op een Waddeneiland.
Mijn voorganger had bedacht om zich rustig te houden, zodat nergens
een dossier van hem kon worden opgebouwd. Hij zat er dus duidelijk
iets anders in dan ik. Ik heb altijd geprobeerd om tegen de
Dorpsstraatdemocratie te vechten op het eiland. Het kan niet zijn dat
je voor de een andere regels gaat hanteren dan voor een ander. Men
moest eens ophouden met dat geklets in de straat, want dat leidt
slechts tot rariteiten. Als er al een verschil in beleid was, dan
probeerde ik dat op basis van argumenten uit te leggen.’
Besloten wordt om vanaf 1 mei 2005 een nieuw team op het eiland te
zetten, zodat de drukke zomerperiode op Vlieland in ieder geval niet
zonder politie voorbijgaat. ‘Ondanks dat we op ons eiland altijd een
rustig vakantiepubliek hadden, was dat een goed vooruitzicht.’ Het
blijven evenwel rumoerige tijden voor de burgemeester. ‘De
gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders lagen
met elkaar in de clinch over de sluitingstijden van de cafés op het
eiland. De gemeenteraad besloot cafés te onderwerpen aan het
zogenoemde 1-2-3 regime. Dat betekent dat om één uur de deur
dichtgaat en mensen niet meer worden toegelaten, om twee uur het
licht aangaat en de muziek wordt uitgedaan en om drie uur het café
dichtgaat. De raad hoopte daarmee dat de bezoekers gespreid de cafés
zouden verlaten. Wij als college wensten dit 1-2-3 regime niet uit te
voeren. Helemaal nadat wij een proef met het beleid hadden gedaan,
waaruit bleek dat de overlast groter werd in plaats van kleiner. Ik werd
in die periode voor van alles uitgemaakt, zelfs voor rotte vis. Bij mij
werd daarmee een grens overschreden. Ik vind het immoreel wanneer
een raadslid zich zo over de burgermeester uitlaat.’
Twaalf jaar lang zit Van der Mark dan al op het ambt van burgemeester
in Vlieland. De discussie over de sluitingstijden zorgen voor een
enerverend einde van zijn ambtsperiode van Van der Mark, die een half
jaar daarvoor reeds heeft aangekondigd te willen stoppen als
burgemeester. ‘Het is mijn les om als burgemeesters op een eiland of
in een bepaalde hechte gemeenschap niet gelijk alle problemen te
moeten willen oplossen. Neem liever kleine, voorzichtige stappen. Als
je in een dergelijke situatie verzeilt raakt, zorg dan dat je een of enkele
betrouwbare adviseurs om je heen verzameld, die niet in de omgeving
wonen of daar bekend zijn, en als klankbord gebruikt. ’
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11. JAN-FRANS MULDER, burgemeester van Hulst

‘Transparantie is niet altíjd de beste oplossing’
Jan-Frans Mulder is bekend met de risico’s in zijn gemeente aan de
Westerschelde. Geprepareerd op aanvaringen en strandingen stond hij
op Prinsjesdag 2005 aan het roer van het crisismanagement rond de
gestrande Fowairet, een containerschip varende onder de vlag van
Quatar. Krap drie maanden later was het opnieuw raak. Dit maal geen
stranding, maar een stroomstoring van een hele dag. Een gesprek met
de burgemeester over twee uiteenlopende crises.
Op dinsdagochtend 20 september 2005 strandt omstreeks 05.15 uur
het containerschip Fowairet op de Westerschelde. Het 270 meter lange
schip is geladen met 1952 containers, waarvan meerdere containers
gevaarlijke stoffen bevatten. De Fowairet is op weg van Londen naar
Antwerpen als het ter hoogte van de voormalige veerhaven van
Perkpolder aan de grond loopt. Onder invloed van het zakkende
waterpeil van de Westerschelde begint het schip na een aantal uren te
plooien. In de romp van het schip ontstaat een scheur waaruit
stookolie en ballastwater weglekt. Omdat de hulpdiensten vrezen dat
ook containers met gevaarlijke stoffen in het water terechtkomen of in
brand vliegen wordt een GRIP3-situatie afgekondigd. Nadat de
‘gevarencirkel’ over het grondgebied van gemeente Hulst en gemeente
Reimerswaal wordt getrokken, wordt overgeschakeld naar GRIP4.
‘Na een eerder ongeval met het schip de Pelican I in het Nauw van
Bath is in onze regio de overlegstructuur bij calamiteiten veranderd.
Rijkswaterstaat zit nu standaard in het beleidsteam. Op hoofdlijnen zijn
de afspraken zo dat de gemeente aan bod komt wanneer
Rijkswaterstaat er met het schip niet uitkomt. Wanneer er een
potentieel effectgebied is dat de dijk overkomt, dan is ook de
gemeente aan zet. Verder zijn er vergaande afspraken gemaakt met
Rijkswaterstaat en de havenbedrijven, onder meer over de rol van de
bergers en de slepers die op de Westerschelde actief zijn. De monding
is een enorm druk bevaren gebied met grote belangen voor de haven
van Antwerpen. Alle partijen zullen bij calamiteiten proberen om de
calamiteit te beperken en tegelijkertijd een veilige doorgang voor het
overige scheepvaartverkeer te behouden.’ Bij de ongevallen op de
Westerschelde merkt de burgemeester dan ook weinig van
belangentegenstellingen, ook niet tussen de overheidsorganisaties aan
de ene kant en het bedrijfsleven aan de andere kant. ‘Iedere partij
heeft zijn eigen belang, de slepers voorop. Die verdienen geld door een
gestrand schip vlot te trekken. Voor de gemeente kost het tijd en
daarmee geld. Maar toch merk je in het beleidsteam dat iedereen
vanuit de grondhouding werkt dat op basis van rationele afwegingen
een besluit moet worden genomen. Operationele mensen met verstand
van zaken lichten de burgemeester voor over de mogelijke scenario’s,
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de kans dat een schip gaat scheuren, de mogelijkheden om een schip
te stabiliseren et cetera. Bij dat overleg is iedereen op elkaar
ingespeeld, worden geen overhaaste beslissingen genomen en staat de
veiligheid van de burgers en de medewerkers rond het schip voorop.’
Paracetamol
In het beleidsteam tracht Mulder de brei aan gegevens, die vanuit de
verschillende diensten binnenkomt, te categoriseren. ‘Ik wilde weten
wat de informatie was die we zeker wisten en wat de informatie was
waar onzekerheid over bestond. Als je een aantal zaken als
‘zekerheden’ kunt wegzetten, dan verheldert dat de discussie.
Bovendien geeft het je in media-optredens meer vertrouwen wanneer
je je bewust bent van de zekerheden.’
In de media houdt de burgemeester zich danig op de vlakte over de
lading van de Fowairet. ‘De media wilden als eerste weten wat er in de
containers zat. Ik weigerde de lading te noemen. Het is in mijn ogen
hetzelfde als een paracetamol. Wanneer je de bijsluiter leest, zie je
diverse enge bijwerkingen die je kunt overhouden aan het slikken van
een aspirine. Ik wilde voorkomen dat het enkel vrijgeven van de lading
zou leiden tot wilde spookverhalen over wat dan de eventuele gevolgen
zouden kunnen zijn. Mijns inziens moet je voorkomen dat de gevaren
een eigen leven gaan leiden. Transparantie over de ladinglijst is niet
altijd de beste oplossing. Het schip vervoert 200 verschillende stoffen,
waarvan een stof van één kilogram mogelijk gevaarlijker kan zijn dan
een andere stof van een aantal tonnen. Dan wordt het onmogelijk om
tot in de finesses uit te leggen wat realistisch gezien de risico’s zijn.
Het enige dat je voedt zijn de geruchten. Als een journalist op internet
de mogelijke effecten van alle 200 stoffen bestudeert en daarover
bericht, zal dat de geruchten verder aanwakkeren. Ik heb mij die dag
voorgehouden dat een stopcontact ook pas gevaarlijk is wanneer je je
vingers erin stopt. Koste wat het kost wilde ik voorkomen dat er een
heisa ontstond over gevaren die nergens op gegrond waren. Het leidde
tot leuke taferelen. Op de gang kwamen SBS6 en RTL4 elkaar tegen. Ik
hoorde ze aan elkaar vragen “weet jij al wat voor stoffen het zijn?”’
De nuchtere houding van de burgemeester vertaalt zich in de manier
waarop hij de media te woord staat. ‘Ik heb de media op het hart
gedrukt dat wij wisten wat wij moesten doen en dat wij in staat waren
om een groot gebied te evacueren, wanneer de situatie veranderde.
Wij hadden de hulpdiensten klaar staan om een evacuatie te starten
wanneer het plotseling nodig zou zijn. Maar vooralsnog was er geen
sprake van een gevaarlijke situatie. De containers lagen op een schip
op een zandbank voor de kust in plaats dat zij op een schip lagen dat
langs Hulst voer. Dat leverde als zodanig geen extra gevaar op. De
containers waren uiteraard bestand tegen het water, maar het ging in
dit geval om de lading en om het feit dat deze in aanraking zou kunnen
komen met water. Voor bepaalde in de containers aanwezige stoffen
zou de container het wellicht niet hebben gehouden bij een explosie.’
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Ramptoeristen
Ondanks de grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen die dagelijks over
de Westerschelde worden vervoerd, maakt burgemeester Mulder zich
niet snel zorgen bij calamiteiten. ‘Bij het vervoer van gevaarlijke
stoffen weet je dat de verpakking erop is gemaakt dat deze tegen een
stootje kan. Als Rijkswaterstaat weet wat zich aan boord bevindt en in
staat is om het probleem aan boord op te lossen, is er nauwelijks een
rol voor de gemeente weggelegd. Als het schip zou zijn gebroken, zou
Rijkswaterstaat in charge zijn geweest. Als de containers tot overlast
en gevaar zouden hebben geleid, was het vooral het domein van de
gemeente. In de praktijk kom je bijeen en werk je samen in het
beleidsteam en operationele team. Als ik een besluit moet nemen, wil
ik eerst een advies van het operationele team. In veel gevallen is dan
Rijkswaterstaat als beste in staat om het advies te geven in een
bepaalde situatie die zich op de Westerschelde voordoet. Maar in dit
geval was natuurlijk ook de brandweer en dan met name de Adviseur
Gevaarlijke Stoffen goed in staat om de burgemeester van advies te
dienen. Van de brandweer kwam het advies over de zogenaamde
'gevarencirkel'.’
Kort nadat het beleidsteam op het gemeentehuis van Hulst bijeenkomt
over het ongeval met de Fowairet, geeft het team desalniettemin
opdracht om voorbereidingen te treffen in het buitengebied. ‘Het schip
was ’s nachts op de zandbank terechtgekomen. ’s Morgens waren de
nodige ramptoeristen op een stoeltje aan de dijk gaan zitten, om te
zien hoe het schip weer zou worden vlotgetrokken. Er was geen directe
aanleiding tot een grootschalige evacuatie; wel is besloten om een deel
van de pier uit voorzorg te ontruimen. Als het schip zou breken of
wanneer containers alsnog in het water zouden vallen, zou het te lastig
zijn om de pier in korte tijd te ontruimen. Voor het dijkvak waar de
mensen zaten te kijken hadden we voorbereidingen getroffen,
waarmee het mogelijk was om het hele stuk in circa twee tot drie minuten leeg te halen als daar aanleiding toe zou zijn. Zolang er niets
aan de hand was konden ze daar blijven zitten.’ Terugdenkend aan de
stranding van de Fowairet refereert Mulder aan de tegenstrijdige beelden die het ongeval oproept. ‘Het beleidsteam vergadert over de risico’s, de mensen zitten in het zonnetje aan de dijk, de pers is aan het
vissen naar de lading van het schip en de Koningin houdt de bordesscene op Paleis Noordeinde. Het was al met al een vreemde combinatie.’
ERC-ondersteuning
Als een van de eerste gemeenten in Nederland heeft Hulst bij deze
crisis ook het Expertisecentrum Risico- en Crisiscommunicatie van het
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingeschakeld.
Het expertisecentrum biedt tijdens crises hulp op voorlichtingsgebied
aan. ‘Het ERC biedt ter plekke ondersteuning voor het
voorlichtingsteam en kan op afstand ook de website crisis.nl in werking
stellen en vullen met plaatselijke informatie. Ze waren toen net gestart
met hun activiteiten. De crisis rond de Fowairet was de eerste
calamiteit waarbij gebruik werd gemaakt van de faciliteiten van
crisis.nl. Op een gegeven moment kwam er ook een taxi aanrijden met
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een aantal voorlichters daarin, die ons vanuit het ERC kwamen
ondersteunen. Ze moesten nog even zoeken naar de plaats die
voorlichting in het crisismanagement inneemt. Ze waren enthousiast
maar hadden wel enige sturing nodig; voorlichting is belangrijk tijdens
een crisis maar er is meer dan voorlichting alléén. Desondanks ben ik
blij geweest met hun ondersteuning, net zoals ik ook blij was met de
ondersteuning van de voorlichters uit de omringende gemeenten. Met
alleen je eigen voorlichters kom je handen tekort om zowel de
persvoorlichting als de publieksvoorlichting vorm te geven.’
Vlottrekken
De eb en vloedwerking in de Westerschelde zorgt ervoor dat het
vlottrekken maar op een beperkt aantal momenten kan gebeuren. Om
iets na halfvier ’s middags nadert een nieuwe deadline. Het
beleidsteam geeft, op basis van een bergingsplan, toestemming om
met sleepboten de Fowairet vlot te trekken. De boten van
Rijkswaterstaat gaan bovenwinds op circa twee kilometer afstand van
de Fowairet liggen. Rond 16.30 uur komt er enige beweging in het
schip, dat om 17.15 uur uiteindelijk los komt. De stabiliteit is volgens
de
deskundigen
goed.
Onder
begeleiding
van
de
nodige
oliebestrijdingsvaartuigen en een helikopter die van bovenaf mogelijke
vervuiling kan signaleren wordt het schip naar de haven van Vlissingen
gesleept. Voor Hulst en omgeving is op dat moment het gevaar
geweken.
Stroomstoring
Twee maanden na de Fowairet staat voor burgemeester Mulder alweer
de volgende crisis voor de deur. In het weekend waarin ook
Haaksbergen wordt geteisterd door sneeuwstormen en stroomuitval,
valt ook in Hulst en omgeving de elektriciteit langdurig uit. ‘Het jaar
2005 was sowieso een roerig jaar. Eerder hadden wij al problemen
rond een verzorgingstehuis dat tot drie keer toe ontruimd is vanwege
brandmeldingen in de meterkast. De mensen moesten met
hoogwerkers uit het pand worden gehaald. Dat heeft ons wel alert
gemaakt voor het feit dat er bij calamiteiten ontzettend veel werk moet
worden verricht. Als belangrijkste les heb ik uit die reeks van
calamiteiten meegenomen dat je te allen tijde duidelijk moet zijn.
Alleen zaken communiceren als die ook echt iets toevoegen en verder
zo nuchter
De
communicatie
mogelijk
tijdens
blijven.’
een stroomstoring blijkt niet eenvoudig. ‘De
gemeentelijke organisatie is door de politie opgeroepen om naar het
gemeentehuis te gaan. Daar moesten we de communicatie opzetten en
in kaart brengen wat de problemen waren. Daarbij spelen als eerste
door je hoofd de mensen die afhankelijk zijn van apparatuur, zoals
beademing. Ook ging onze eerste zorg uit naar kwetsbare groepen die
niet of moeilijk tegen de kou konden. Onze eerste prioriteit was het
instellen van meldpunten, zodat mensen daar naartoe konden wanneer
ze de gemeente of hulpdiensten nodig hadden. Vanuit de meldpunten
werden acties opgezet.’
Mulder vaart op gezond verstand bij het aanpakken van de crisis. ‘Bij
een stroomstoring komt er steeds meer op je af. Als eerste valt op dat
de verwarming is uitgevallen. Daarna verneem je dat de
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alarmsystemen van de banken weliswaar een accu hebben, maar het
slechts een paar uurtjes zullen volhouden. De politie moet worden
geïnstrueerd om dat soort zaken in de gaten te houden. Zo groei je in
de crisis. Het belangrijkste is, net als bij de Fowairet, om een snelle
inschatting te krijgen van de stand van zaken, de ontwikkelingen en de
mogelijkheden die je als team hebt. ’s Nachts hebben wij op het
gemeentehuis flyers voorbereid, die we huis aan huis wilden uitdelen.
Allereerst dachten we ze mee te geven met de post, maar de post
werkte niet omdat het postsorteercentrum was uitgevallen. De politie is
het dorp rond gegaan om mensen op de hoogte te brengen.
Uiteindelijk gaat het dan toch als een lopend vuurtje door de stad.
Iedereen is dan binnen twee uur tijd op de hoogte van de maatregelen
die de gemeente getroffen heeft.’ Een bijzondere ervaring heeft Mulder
met de regionale omroep, die als rampenzender in het gebied actief
was. ‘Ook de journalisten zijn beperkt door de stroomuitval en komen
moeilijker aan de laatste informatie dan dat onder normale
omstandigheden het geval zou zijn. Daardoor hoorde je op de radio
interviews die op het moment van uitzenden al achterhaald waren.
Maar de journalist wist niet beter, want hij werkte op basis van de
informatie die hij zelf had afgehaald bij het gemeentehuis of de
meldpunten.’ Mulder adviseert om de vergaderklok van het
beleidsteam en het operationele team nauwgezet af te stemmen met
een persbriefing. ‘Je wilt voorkomen dat men op basis van oude
informatie een verhaal maakt en daarmee een verkeerd beeld wordt
geschetst. Daarom is mijn pleidooi, zeker bij stroomstoringen, om na
iedere cyclus van het beleidsteam een persbriefing te geven. Dan weet
je dat ze met de laatste informatie op pad gaan en geen interviews
houden over thema’s die twee uur daarvoor speelden maar inmiddels
al lang en breed zijn opgelost.
Collega-burgemeesters
Naast dit punt zijn er in de aanpak van de crises weinig zaken die
Mulder een volgende keer anders zou aanpakken. ‘Wel zou ik een
volgende meer contact onderhouden met collega-burgemeesters in
omringende gemeenten. Tijdens de stroomstoring hebben wij in Hulst
lange tijd in de veronderstelling geleefd dat wij als enige met de
stroomuitval te kampen hadden. Ik had ’s morgens kort gesproken met
mijn collega in Reimerswaal. Vlak daarna viel bij hem ook de stroom
uit, maar dat hoorde ik pas toen we in de middag contact met de
provincie hadden. Tijdens crises kun je elkaar nodig hebben, net zoals
er tijdens de Fowairet ook ondersteuning van voorlichters of
ambtenaren openbare orde en veiligheid uit andere gemeenten
kwamen helpen. Daar hoef je wat mij betreft geen ingewikkelde
convenanten voor af te sluiten. Als je buurman brand heeft, help je die
gewoon. Zo simpel is het. Als je weet dat meerdere gemeenten met
stroomuitval kampen, kun je wellicht gezamenlijk iets regelen met de
noodaggregaten of elkaar op een andere manier ondersteunen.’
Oefenen
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De recente crises onderstrepen voor Mulder de noodzaak van
regelmatige oefeningen. ‘In Hulst hebben we profijt gehad van de vele
oefeningen. Ik vind dat de gemeentelijke organisatie zijn taken moet
kennen ten tijde van rampen. Wij proberen de oefeningen in Zeeland
altijd realistisch te maken. De bestuurlijke oefening moet niet alleen
een papieren oefening zijn. Ik wil het kaartmateriaal op tafel hebben
en een brandweercommandant die aangeeft hoe hij de gevarencirkel
trekt. Tijdens een oefening ontstond bij ons de verwarring over de
grootte van de cirkel. Sommigen dachten dat er met de cirkel de totale
diameter werd bedoeld, anderen gingen uit van de grootte van de as.
Ik heb liever dat dergelijke zaken tijdens een oefening naar boven
komen, dan dat het tijdens een echte crisis gebeurt. Van oefeningen
valt veel te leren. Het nieuwe college laat ik eveneens oefenen, omdat
juist de acties aan het begin bepalend zijn voor het verloop van de
crisis. Mijn les is: zorg dat je rampenorganisatie er staat, dan kun je
tegen een stootje. Als je op het moment van de crisis nog energie
moet steken in het vormgeven van je eigen rampenorganisatie, dan is
dat verloren energie die je op dat moment beter ergens anders voor
had kunnen gebruiken.’
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12.
HANS
OUWERKERK,
Lekkerkerk en Groningen

oud-burgemeester

van

‘Organiseer je eigen kritische omgeving’
Na een carrière als Ombudsman bij de Vara, waar hij de belangen van
burgers tegen falend overheidsbeleid behartigt, besluit Ouwerkerk om
het burgemeestersambt te aanvaarden. Een gesprek met een
burgemeester, die eerst in Lekkerkerk en vervolgens in Groningen
werd geconfronteerd met twee grote incidenten.
Voor Hans Ouwerkerk staat het vanaf zijn veertiende jaar al vast dat
hij later burgemeester wil worden. Na een aantal jaren voor de
televisie te hebben gewerkt, stroomt Ouwerkerk binnen in de
gemeente Lekkerkerk. ‘Binnen het college van Burgemeester en
Wethouders kwam al vrij snel na mijn aantreden een rapport op tafel
over de toestand van het gasnet. Ik keek ervan op, omdat ik niet
verwachtte dat elders in Nederland dergelijke rapporten werden
opgesteld. In een kort overleg met de gemeentesecretaris bleek dat
het rapport uit voorzorg was opgesteld. Er was een woonwijk gebouwd
op een oude vuilstort. Om de stank van de stort uit de kruipruimten
weg te laten hadden tal van bewoners lucifersdoosjes tussen de
brievenbus geplaatst. Op dat moment begon ik al te vermoeden dat
een en ander nog wel tot iets zou kunnen leiden.’ Ouwerkerk doet
navraag bij de Inspecteur van de Milieuhygiëne, die bevestigt dat in de
grond iets aan de hand is. ‘De Inspecteur constateerde enkel dat er
gassen vrijkwamen, maar deed geen suggesties voor een oplossing.’
Op 15 september 1979 gaat het dramatisch mis. De hoofdwaterleiding
in de Jan Ligthartstraat in Lekkerkerk blijkt te zijn aangevreten door
het gif en springt. De combinatie van het gas in de kruipruimten en de
gesprongen waterleiding bevestigt het beeld bij de bewoners dat er iets
ernstigs gaande is. ‘Er werd een onderzoek gestart. In maart 1980
kwam een rapport naar buiten dat beschreef dat “bodem en
grondwater in sloottracé’s onder de hele woonwijk verontreinigd
waren” en dat “in de kruipruimten van de huizen tolueen, xyleen en
mogelijk ook benzeen waren aangetroffen”.’
Buffelen
Het college zet als een team de schouders onder de problemen in
Lekkerkerk-West. ‘Slechts één wethouder is in de tijd dat er gestort
werd wethouder geweest. Die voelde zich redelijk ongelukkig. Verder
waren er, behalve de gemeentesecretaris, geen functionarissen meer
die op het moment dat het afval gestort werd actief waren. Wij hebben
besloten om elkaar te steunen. Het algemene gevoel was te
omschrijven als ‘wat zijn wij zielig’. We hebben de schouders eronder
gezet en samen lopen buffelen om de problematiek het hoofd te
Begin
bieden.’
april
maakt
burgemeester
Ouwerkerk
tijdens
een
bewonersbijeenkomst
in
de
Gereformeerde
Kerk
nieuwe
114

onderzoeksresultaten bekend. De bodem van de hele wijk Lekkerkerk
West is ernstig vervuild. Tijdens de bijeenkomst is de spanning om te
snijden. ‘Als je een dergelijke bijeenkomst ingaat, moet je de mensen
een beetje de kans geven om stoom af te blazen. Iedereen zit met een
hoop spanning. Wanneer je mensen vertelt dat zij hun huis uit moeten,
dan kom je aan de kern van hun bestaan. Ook al ben je dan slechts de
boodschapper, de mensen hebben totaal geen begrip meer voor je. Het
duurt enige tijd voordat de relatie met de bevolking weer is hersteld.’
De onderzoeken volgen elkaar vervolgens in hoog tempo op. Op 13
april 1980 brengt het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid een
interim-verslag uit over “de verontreiniging van de lucht door
aromatische koolwaterstoffen in woonhuizen en een school te
Lekkerkerk West”. Daaruit blijkt dat géén sprake is van benzeen en er
geen
aantoonbare
gevolgen
voor de
volksgezondheid
zijn.
Desalniettemin besluit de burgemeester om de wijk te ontruimen en de
bodem te reinigen. Het gevaar dat gasleidingen en rioolbuizen net als
de drinkwaterleiding zijn aangetast maakt de situatie in de wijk
levensgevaarlijk.
Haagse druk
De eerdere ervaring als Vara-ombudsman komt Ouwerkerk als
geroepen. ‘In zo’n klein plaatsje als Lekkerkerk waren voor dit soort
dingen natuurlijk geen draaiboeken. Zeker in die tijd stonden de
rampenplannen nog in de kinderschoenen. Door mijn vooropleiding,
ervaring in de politiek en het werken bij de media had ik een
voorsprong. Toen het nieuws naar buiten kwam hebben wij een
perscentrum ingericht in het leegstaande café tegenover het
gemeentehuis. Ik heb volledige openheid betracht richting de media,
waardoor speculaties werden voorkomen en de media snel aan mijn
kant kwamen staan. De media hebben in ons voordeel gewerkt bij het
opvoeren van de politieke druk in Den Haag om een oplossing voor het
vraagstuk teweet
Ouwerkerk
zoeken.’
met behulp van de media ook de Haagse politiek te
bewegen. Den Haag komt over de brug met geld en middelen om het
gif snel en grondig uit de bodem te laten verwijderen. ‘Ik had een goed
contact met het NOS Journaal. Als die ’s avonds over Lekkerkerk
berichtten, dan zat ik de volgende ochtend een stuk plezieriger in de
vergadering op het departement.’
De burgemeester kent het Haagse wereldje goed en is op zijn qui vive
als er toezeggingen in de richting van de gemeente worden gedaan.
‘Minister van Binnenlandse Zaken Wiegel deed op enig moment de
toezegging dat de bewoners van de koopwoningen een ruimhartige
interpretatie van de onteigeningswet tegemoet konden zien. Die
toezegging heb ik ogenblikkelijk door mijn gemeentesecretaris
schriftelijk laten bevestigen. De huiseigenaren kregen beduidend meer
dan de marktprijs. Niet veel later zag je her en der in Lekkerkerk de
meest bizarre en dure auto’s rondrijden. Het was duidelijk dat men de
spanning kwijt moest en van het geld een nieuwe auto had gekocht.
Een aantal inwoners wilde het toen niet horen, maar uiteindelijk is
niemand echt slechter geworden van de vervuiling in Lekkerkerk-West.’
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Benzenidorm
Onderwijl wordt driftig gewerkt aan een groot evacuatieplan, om de
bewoners over te brengen naar tijdelijke woningen elders in het dorp.
‘De wijk moest worden afgegraven, de grond moest worden afgevoerd
en weer worden aangevuld met schone grond. Iedereen werkte met
man en macht om de grond schoon te krijgen. Onder het uitvoerend
personeel was de sfeer ook goed, mede doordat er drie sociale
happenings zijn georganiseerd voor de vrouwen, zodat die ook een
beeld kregen van wat er in Lekkerkerk gaande was.’ Terwijl het
afgraven voortduurt, verblijven de bewoners op een noodcamping aan
de andere kant van het dorp. De tijdelijke camping krijgt in de
volksmond al snel de naam Benzenidorm. ‘De mensen hadden het op
die tijdelijke opvang niet naar hun zin. Ik werd de verpersoonlijking
van de lokale overheid, die de problemen voor hen moest oplossen. ’s
Ochtends vroeg werd ik dan gebeld met de mededeling dat het water
op was, alsof ik de campingbaas was die voor hen de problemen moest
Grinnikend voegt Ouwerkerk toe dat een ramp pas een echte ramp is
oplossen.’
wanneer de Koningin op bezoek is geweest. ‘Koningin Beatrix kwam op
haar eerste buitenprotocollaire uitstapje bij de bewoners in de caravans
op bezoek. Het kabinet van de koningin wilde dat wij voor haar bezoek
een draaiboek maakten. Ik heb stellig gezegd dat ik daar geen tijd voor
had in deze crisis. Uiteindelijk is het bezoek vrij informeel verlopen. Ze
heeft de bewoners in de caravans bezocht. Het feit dat de koningin bij
hen thuis op bezoek kwam heeft bij de bewoners als een medicijn
gewerkt.’
Eind 1980 keren de eerste bewoners weer terug naar hun huizen.
Zestienhonderd vaten met chemisch afval zijn uit de grond gehaald, de
vervuilde grond is afgegraven en afgevoerd. Een jaar nadat de
waterleiding is gesproken is de hele operatie afgewikkeld en heeft
Lekkerkerk de schoonste wijk van Nederland. Nadat Ouwerkerk ook
zorg heeft gedragen voor de financiële afwikkeling, wordt het voor hem
tijd om door te schuiven naar een volgende post. Via Emmen en
Zaanstad treedt hij in 1991 aan als burgemeester van Groningen. De
post in Groningen is een jongensdroom. Aldaar blijft hij tot 1998,
wanneer hij besluit af te treden na de rellen in het Oosterpark.
Oosterparkrellen
In de nacht van 30 op 31 december 1997 vinden in de Groningse
Oosterparkbuurt ongeregeldheden plaats. De rellen gaan de
geschiedenis in als de 'Oosterparkrellen'. De gebeurtenissen in die
nacht passen in een bestaande traditie, waarbij de jaarwisseling
doorgaans onrustig verloopt. Jaarlijks worden vreugdevuren gestookt
en vinden vernielingen plaats. De onrusten in 1997 zijn echter sterker
dan in de voorgaande jaren en lopen op de avond voor oudjaar uit de
hand. De jongeren richten zich vooral tegen buurtbewoner en SPStatenlid Sjon Lammerts, die zich kritisch over de jongeren heeft
uitgelaten. Bij rellen worden zijn huis en twee andere woningen
vernield. ‘Toen ik de volgende ochtend belde met de vraag hoe de
afgelopen nacht was verlopen, bleek dat noch de korpschef noch ikzelf
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gebeld waren. Het was tegen de afspraak in, omdat wij de avond
ervoor hadden afgesproken dat wij op de hoogte zouden worden
gehouden als in de Oosterparkbuurt de spreekwoordelijke vlam in de
pan zou slaan. Ik ben direct naar het hoofdbureau gegaan en heb het
college van Burgemeester en Wethouders bijeen laten roepen.’ Oudburgemeester Ouwerkerk trekt de vergelijking met de Bossche rellen in
de Graafse wijk. ‘Op de keeper beschouwd is er die nacht weinig
gebeurd. Er zijn drie bomen omgezaagd en er is brand gesticht bij Sjon
Lammers. Het meest schokkende was evenwel dat de politie lange tijd
afzijdig bleef. De Mobiele Eenheid (ME) was die nacht opgetrommeld,
maar twee van de drie commandanten besloten om de wijk niet in te
gaan omdat zij het te gevaarlijk achtten. Ik heb gezegd dat ik het
beschamend vond. Maar uiteindelijk ben je als burgemeester wel
verantwoordelijk voor de afwegingen die de ME ter plekke heeft
gemaakt.’
De ontwikkelingen in Groningen volgen elkaar vervolgens op de voet.
Lokale politici vragen om opheldering, terwijl een politiewoordvoerder
laat weten dat eerder ingrijpen niet verantwoord was omdat er geen
ME'ers direct paraat waren. In de krant benadrukt Ouwerkerk dat hij
het “onbestaanbaar'' vindt dat het “schild van veiligheid'' dat de
overheid moet bieden in Groningen afwezig is geweest. Op 2 januari
1998 besluiten gemeente en politie een onderzoek in te stellen naar
het geweld in de Oosterparkbuurt. Vier dagen later vermengt de
nasleep van de Oosterparkrellen zich met de affaire-Lancée, de affaire
rond de politieagent op Schiermonnikoog die in april 1996 met veel
machtsvertoon van zijn bed wordt gelicht. De politieagent blijkt
brandschoon en minister Sorgdrager moet door het stof en kondigt een
onderzoek aan naar de hele affaire. Het rapport lekt op 6 januari 1998
uit, een week na de Oosterparkrellen. De onderzoekers vellen een
vernietigend oordeel over de Groninger korpschef Veenstra en het
functioneren van politie en justitie. Ook korpsbeheerder Ouwerkerk en
hoofdofficier van justitie Daverschot oogsten kritiek.
‘Het rapport was sterk ten faveure van justitie geschreven. In
Lekkerkerk had ik de wind mee, en nu de wind tegen. Ik heb
overwogen om nog advies in te winnen bij Noortje van Oostveen, die
onder meer tijdens de Bijlmerramp de voorlichter van Ed van Thijn is
geweest. Ik heb het helaas niet gedaan. Daar heb ik nog spijt van.’
Door de opeenstapeling van factoren begint Ouwerkerk langzaam zijn
grip op de situatie te verliezen. ‘De samenwerking tussen de
hoofdcommissaris en mijzelf liep niet lekker. Op een gegeven moment
merkte ik dat ik de regie kwijtraakte en zelf onderdeel werd van het
probleem. De dag nadat het rapport was uitgelekt besloot
hoofdcommissaris Veenstra zijn functie ter beschikking te stellen. Hij
beschuldigde justitie in Groningen ervan het rapport-Bakkenist te
hebben gelekt om zo de aandacht af te leiden van het geblunder van
het openbaar ministerie in de zaak-Lancée. Later kwam daar nog bij
dat procureur-generaal Steenhuis zelf een betaalde bijbaan had bij
bureau Bakkenist, het bureau dat het onderzoek naar de zaak-Lancée
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had opgesteld. In de hele discussie rond Lancée en de Oosterparkrellen
kwam ook mijn positie als korpsbeheerder onder vuur te liggen.’
Gemeenteraad
Hans Ouwerkerk besluit op 29 januari zijn lot in de handen van de
gemeenteraad te leggen. Wanneer hij slechts door een kleine
minderheid in de gemeenteraad wordt gesteund, besluit hij zijn functie
neer te leggen. Met gevoel voor dramatiek houdt Ouwerkerk zijn
betoog in de raad: “deze burgemeester, met het hart en ziel voor de
stad, altijd functionerend maar één keer niet adequaat reagerend, bij
nacht en ontij werkend, voor iedereen bereikbaar, kijkt u recht in de
ogen, deze burgemeester dient morgen zijn ontslag in bij de
Commissaris van de Koningin.'' Wanneer hij het stadhuis van
Groningen verlaat, ontvangt hij applaus van de tientallen Stadjers
(Groningers) die hem bij de auto staan op te wachten. ‘Ik heb op dat
moment een houding aangenomen die in Nederland uniek was. Niet
eerder legde een benoemde burgemeester zijn lot in de handen van de
raad. Minister van Binnenlandse Zaken Dijkstal noemde de beslissing
om op te stappen moedig, consequent en constructief.’ Los van de
principiële opstelling bij een dergelijk ontslag wijst Ouwerkerk ook
fijntjes op de persoonlijke implicaties. ‘In de dagen voorafgaand aan
het raadsdebat werd ik gebeld door een collega, lid van Abva/Kabo, die
mij wees op mijn rechtspositie. In die tijd werkte het zo dat je in de
bijstand terecht zou komen, wanneer je zelf ontslag zou nemen. Omdat
het veeleer een politieke kwestie betrof is daar uiteindelijk in
samenspraak met de Commissaris van de Koningin en Binnenlandse
Zaken een oplossing voor gevonden.’
Kritische omgeving
Als belangrijkste les noemt Ouwerkerk het organiseren van een
kritische omgeving. ‘De mensen om je heen hebben de neiging om je
te beschermen en je niet langer van kritische noten te voorzien.
Wanneer je in een dergelijke bestuurlijke crisis wordt opgezogen, is het
van belang dat je om je heen mensen verzamelt die met een
objectieve blik naar de wereld kunnen kijken. Juist onder kritische
omstandigheden is het belangrijk dat iemand je een spiegel voor kan
houden en aan de bel trekt wanneer je eigen blik op de wereld
vertroebeld
De
eenzaamheid
raakt.’ die collega-burgemeesters tijdens crises ervaren,
heeft Ouwerkerk niet gevoeld. ‘Als het erop aankomt dan ben je wel op
jezelf aangewezen, maar het is overdreven om dat als “eenzaamheid”
te bestempelen. Mijn ervaring is dat je naar buiten moet op de
momenten dat je twijfelt. Door te sparren met de Commissaris van de
Koningin of een collega-burgemeester kun je elkaar weer op weg
helpen. Maar uiteindelijk zul je als burgemeester zelf de beslissingen
moeten durven nemen.’
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13. JAAP POP, oud-burgemeester van Haarlem

‘De inspectie en het korps leefden in twee
totaal verschillende werelden’
Op zondagavond 23 maart 2003 komen bij een grote brand in de
Haarlemse Koningkerk drie vrijwillige brandweermensen om het leven.
Zij worden bedolven onder een muur die instort. Een gesprek met de
oud-burgemeester van Haarlem Jaap Pop over de impact van die fatale
nacht op het korps.
De brand breekt even na negen uur ’s avonds uit. In korte tijd staat de
kerk in lichterlaaie. Niet alleen de brandweer van Haarlem rukt uit, ook
komen buurkorpsen uit Bloemendaal, Velsen en Beverwijk assistentie
geven. Oud-burgemeester Pop is op dat moment op bezoek bij
vrienden in Alkmaar. ‘In eerste instantie was er geen sprake van
mogelijke slachtoffers. De zaak leek onder controle. Kort daarna volgde
een tweede, alarmerender telefoontje. De brand was beduidend groter
geworden. Dat was het moment dat ik besloot om weer terug te gaan
naar Haarlem.’ De burgemeester rijdt rechtstreeks door naar de kerk.
Daar aangekomen zoekt hij de bevelvoerder en krijgt hij het bericht
dat er vermisten zijn. ‘Het was niet bekend wie er vermist waren. Niet
veel later kwam een van de collega-brandweerlieden met het
naamplaatje dat de brandweerlieden in hun uniform dragen. Toen was
het in een klap duidelijk dat het een hele ernstige situatie was.’
Brandweerkazerne
Het is de eerste keer in de geschiedenis van het korps Haarlem dat drie
brandweermensen tijdens hun werk om het leven zijn gekomen. De
drie vrijwilligers komen om nadat een muur van de kerk ineenstort. De
verslagenheid binnen het korps is groot. De burgemeester besluit om
niet naar huis te gaan en zich bij de manschappen op de kazerne te
voegen. ‘Ik wilde mijn gezicht bij de brandweer laten zien. De collega’s
zaten verslagen bij elkaar in wat zij de ‘huiskamer’ noemen, de ruimte
waar zij verblijven tijdens de 24-uurs dienst. Je kunt daar weinig
anders doen dan je hart laten spreken.’ De burgemeester licht toe dat
zijn aanwezigheid bij de brandweer op dat moment werd gewaardeerd.
‘Men kent mij bij de brandweer. Als ik niet in het land zou zijn geweest,
zou de loco-burgemeester zijn gegaan. Zij kende daar heg noch steg
en was ook bij de manschappen onbekend. Ik ben ervan overtuigd dat
zij daardoor minder de ‘burgervader’-rol voor de brandweerlieden zou
hebben kunnen vormgeven.’
Tegelijkertijd wordt in de uren na de brand het nodige aan
communicatie en voorlichting opgetuigd. ‘Het informeren van de familie
liep op dat moment al. Dat vereiste ook de nodige coördinatie, omdat
collega’s zelf op het punt stonden om contact op te nemen. Later heb
ik van de familie begrepen dat zij vanaf het begin van die nacht al in
twijfel hebben gezeten. Normaal gesproken belde hun man altijd even
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op om te vertellen hoe het blussen ging. Dat gebeurde niet en de
familie kreeg geen contact met zijn mobiel. Vanaf dat moment heeft de
familie het gevoel gehad dat er iets ernstigs gebeurd kon zijn.’
Op de kazerne probeert Pop de communicatie in goede banen te leiden
en nadrukkelijk vooruit te kijken. Nadat de familie is geïnformeerd
houdt hij met de commandant van het Haarlemse korps een
persconferentie. ‘Tijdens de persconferentie hebben we getracht om
feitelijk te vertellen wat er is gebeurd. Het is een mengeling van ratio
en emotie. Rationeel lichtten wij toe wat er was gebeurd en wat er
stond te gebeuren. Emotioneel waren wij betrokken bij de familie en
het korps die een zwaar verlies te verwerken kregen. Van tevoren
hadden wij besproken wat elk van ons zou zeggen. Er waren op dat
moment geen voorlichters die ons terzijde stonden. Later in het traject
zijn er voorlichters betrokken geweest bij de cruciale momenten,
bijvoorbeeld toen de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV)
haar bevindingen over de brand en het korps presenteerde. In die
nacht van de brand hebben wij ons medeleven geuit en een eigen
onderzoek aangekondigd naar de oorzaak van het ongeluk. De
volgende dag zijn alle brandweerlieden bij elkaar geroepen om het leed
ook binnen het korps met elkaar te delen. Om de brandweer te ontzien
zijn drie 24-uursdiensten overgenomen door collega’s uit de regio, die
op de kazerne aan de Zijlweg werden gestationeerd.’
Begrafenissen
Met de familie stemt de gemeente af of zij een besloten begrafenis of
een begrafenis met korpseer wensen. Tijdens de begrafenissen spreken
Pop en de commandant de familie en manschappen toe. De
begrafenissen trekken vanuit het hele land veel brandweerlieden, die
de omgekomen brandweermannen een laatste eer willen bewijzen.
Geschat wordt dat circa 1.700 mensen de verschillende diensten
bijwonen. De burgemeester zegt trots te zijn op de veerkracht van het
brandweerkorps. Hij benadrukte het belang van solidariteit,
kameraadschap en onderling vertrouwen binnen de brandweer. ‘De
vreselijke gebeurtenis liet de grote kracht zien die de Haarlemse
brandweer heeft. Een kracht die mede was opgebouwd door een van
de omgekomen brandweermannen, die als voorzitter van de
personeelsvereniging een bindende factor vormde.’
Vlak
na
de
brand
krijgt
het
korps
advies
van
het
begrafenisbijstandsteam, onder leiding van Frans Schippers, de
brandweercommandant van Amstelveen. Het team bestaat uit mensen
die ad hoc worden ingevlogen en al vanaf de eerste dag fulltime
beschikbaar zijn voor het korps. Zij staan korpsen bij wanneer er leden
zijn omgekomen. Zij brengen draaiboeken mee, zijn scherp op het
protocol tijdens de begrafenis en houden een oogje in het zeil tijdens
de nazorg van het korps. ‘Zij wisten hoe men de pet moest
vasthouden, hoe de collega’s zich moesten opstellen en welke pakken
men dan moest aantrekken. Bij ons bleek dat het uitgaanstenue van de
brandweerlieden versleten was. In allerijl zijn toen nieuwe uniformen
geregeld, zodat men met goed fatsoen bij het afscheid aanwezig zou
kunnen zijn. Op dat soort momenten is het heel banaal om over de
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kosten te spreken. Tegelijkertijd weet je dat de nieuwe uniformen nog
niet begroot waren en het een aardige kostenpost is wanneer je voor
honderd brandweerlieden nieuwe uniformen bestelt.’
Na de begrafenissen wordt het begrafenisbijstandsteam opgevolgd
door een nieuw team, dat zich ontfermt over de nazorg binnen het
brandweerkorps. Dit team functioneert tot aan de herdenking die een
jaar later plaatsvindt. Daarna worden de activiteiten langzaam
afgebouwd. ‘Op een gegeven moment verwacht je ook dat er minder
mensen naar de jaarlijkse herdenkingen zullen komen. Maar nog ieder
jaar komen er honderden mensen op af. Bij de kerk is een monumentje
gemaakt van een brandweerhelm. Daar worden bloemen gelegd en een
korte toespraak gehouden.’
Onderzoeken
Wanneer de begrafenissen achter de rug zijn, richt de aandacht van de
burgemeester zich op de onderzoeken die lopen. ‘Wanneer er geen
doden waren gevallen, zou deze brand een brand als alle andere zijn
geweest. Omdat er doden waren te betreuren, kondigde de Inspectie
Openbare Orde en Veiligheid een onderzoek aan. Wij hebben besloten
om zelf ook een onderzoek te starten. Wij wilden zelf op korte termijn
uitzoeken wat er was gebeurd en niet wachten op het latere rapport
van de Inspectie. Daarvoor hebben wij Rob Brons gevraagd, de
brandweercommandant van Den Haag. Hij is snel aan het werk gegaan
en presenteerde zijn bevindingen een half jaar later.’ In september
2003 concludeert de onderzoekscommissie onder leiding van Rob Brons
dat de dood van de drie brandweermannen niemand valt te verwijten.
Wel stelt hij dat de organisatie van de brandweer zich kenmerkt door
een eilandencultuur en procedures onvoldoende worden nageleefd. ‘Bij
de presentatie van het rapport heeft het college zich laten bijstaan
door een externe voorlichter die zich bewust was van de politieke
lading en consequenties van het rapport.’
Met het rapport in de hand wordt burgemeester Pop gesterkt in de
gedachte dat het incident is terug te voeren op een toevallige maar
ongelukkige samenloop van omstandigheden. Vol vertrouwen wacht hij
de rapportages van de overige partijen af, die hun eigen onderzoeken
zijn gestart. ‘Het openbaar ministerie kwam al vrij snel tot het inzicht
dat er geen strafbare feiten waren gepleegd. Er was geen schuld en
geen dood door schuld op basis waarvan men vervolging kon instellen.
De Arbeidsinspectie en de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid
besloten om samen op te trekken. De Arbeidsinspectie zou het rapport
gebruiken als basis voor hun eigen onderzoek.’
De Inspectie komt een half jaar na het rapport van Rob Brons met de
eigen bevindingen, waarin veel aandacht is besteed aan het
risicobewustzijn in het korps. De burgemeester krijgt het
conceptrapport voorgelegd en besluit de stadsadvocaat te mobiliseren,
omdat de conclusies zijns inziens onrecht doen aan de situatie in die
fatale nacht. Ook windt hij zich op over de toon van het
conceptrapport. ‘In het onderzoek werd bijvoorbeeld beschreven dat
een politieagent tijdens de fatale brand stond te lachen. Ik sluit niet uit
dat iemand op enig moment heeft gelachen, maar door het in het
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conceptrapport op te nemen kreeg het een lading en aandacht die het
niet verdiende.’ Volgens Pop wordt in het concept het nodige
aangepast, maar de ongekend harde conclusies in het eindrapport
blijven grotendeels overeind staan. De brandweerlieden zijn volgens de
Inspectie niet goed geïnstrueerd en worden slecht door hun
leidinggevenden aangestuurd. Ook waren ze onvoldoende opgeleid en
getraind. ‘Ik blijf van mening dat het incident niet zozeer met het
inschatten van risico’s en de interne opleiding te maken had, maar wel
met het feit dat de drie mannen simpelweg op het verkeerde moment
op de verkeerde plek waren. Het rapport begint met een beschrijving
van de historie van de gemeentelijke brandweer van Haarlem, die
weinig raakvlakken heeft met de huidige organisatie. De conclusie dat
er sinds 1989 weinig zichtbaars in de Haarlemse brandweerorganisatie
is verbeterd, bestrijd ik. Ook ben ik het niet eens met de insinuatie dat
de rapportages van de brandweer aan het college van burgemeester en
wethouders onvoldoende zouden zijn. Het is een zakelijk rapport vol
studeerkamerwijsheden geworden, waar het nodige op valt af te
dingen. Het stond bovendien in schril contrast met de emoties die in
het korps leefden na de fatale brand. De Inspectie en het korps leefden
in twee totaal verschillende werelden.’ De impact van het rapport was
groot, zowel voor het korps als de individuen die bij de brand
betrokken waren. ‘De commandant van dienst kreeg er in het rapport
hard van langs, omdat hij in essentie had moeten weten dat dit
ongeval zou kunnen gebeuren. Het is voor hem moeilijk geweest om
niet alleen stil te staan bij de schuldvraag, maar net als de rest van het
korps uit het rapport lering te trekken voor de toekomst.’
De oud-burgemeester vermoedt dat het onderzoek naar de brand in de
Koningskerk als de proeve van bekwaamheid heeft gewerkt voor de
nieuwbakken Inspectie voor de Openbare Orde en Veiligheid. ‘Het idee
is nooit bij mij weggegaan dat de Inspectie het rapport heeft willen
gebruiken om zich op de kaart te zetten. Er is ontzettend veel energie
in het rapport gestoken. Men heeft de brand ook in een animatie op
dvd laten zetten, die vervolgens naar alle korpsen is gestuurd. Binnen
het ons korps heeft dat een averechtse werking gehad. Men was bereid
om te leren van fouten uit het verleden, maar ergerde zich aan het
belerende toontje. De Inspectie gaf al te nadrukkelijk te kennen dat er
al vele vergelijkbare ongevallen in het verleden waren voorgekomen en
dat daar niets van geleerd was.’
Toch is Pop niet alleen maar ontevreden over de Inspectie. ‘Ik moet de
Inspectie nageven dat ze de presentatie van hun rapport goed hebben
aangepakt. Ze zijn in Haarlem langsgekomen en hebben het op grote
schermen uitgelegd. Vervolgens vond er na afloop van de presentatie
een discussie plaats met de manschappen. Desalniettemin zal ik
iedereen aanraden om scherp te zijn zodra het conceptrapport
binnenkomt. Bij een conceptrapport ben je nog in staat om tegengas te
geven. Ook zou ik altijd aanraden er een jurist naar te laten kijken, om
te voorkomen dat verkeerde of eenzijdige conclusies worden
getrokken. ’
Arbeidsinspectie
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De brand heeft ook zijn uitwerking gehad op de relatie tussen de
burgemeester en de Arbeidsinspectie. Na het verschijnen van het
rapport van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid zegt de
Arbeidsinspectie de gemeente Haarlem een boete aan. De gemeente
had als werkgever moeten voorkomen dat de brandweerlieden vlakbij
de instortende muur konden zijn. De Arbeidsinspectie kondigt een
boete van 10.000 euro aan. ‘Het is een aparte gewaarwording als de
Arbeidsinspectie arriveert. De medewerkers van de Arbeidsinspectie
beginnen direct te ratelen dat er een ongeval met dodelijke afloop
heeft plaatsgevonden en dat volgens artikel 23.4 artikel 7 sub c niet
zou mogen hebben gebeuren.’ Naar aanleiding van de opgelegde boete
ontspint zich een discussie tussen de gemeente Haarlem en de
Arbeidsinspectie over de mate waarin de gemeente vervolgd kan
worden op grond van de Pikmeercriteria. Kortgezegd is de gemeente
conform het Pikmeer-II arrest strafrechtelijk immuun, wanneer het
ongeval voortvloeit uit een exclusieve overheidstaak. ‘In Utrecht is de
gemeente veroordeeld voor een duikongeval van een brandweerman.
Daar ging de lijn op dat het de brandweerman duikonderwijs kreeg dat
ook door anderen dan de overheid kan worden gegeven. In het geval
van de Koningskerk betrof het de bluswerkzaamheden die onzes
inziens exclusief bij de overheid zijn neergelegd. Op dit moment ligt de
zaak bij de Raad van State, waarbij onze stelling is dat een boete van
de Arbeidsinspectie een punitief en strafrechtelijk karakter heeft.
Inmiddels heeft de procedure ons beduidend meer gekost dan de
initiële boete.’
Adviseurs
Pop heeft zich nadrukkelijk laten adviseren, zowel voor de juridische
bijstand rond de Arbeidsinspectie en het IOOV-rapport, als op het
gebied van communicatie. ‘De communicatie is hét middel bij uitstek
dat je gebruikt. Het is belangrijk een echte vakman te hebben die je
bijstaat en die in de gaten houdt hoe je de boodschap verwoordt. Van
het uitkomen van het eerste rapport tot en met het laatste rapport heb
je de momenten waarop je de pers te woord staat. Ik zocht een
professional die de grote media kent, weet hoe de televisie werkt en
weet hoe je de boodschap het beste kunt brengen. Het was uiteindelijk
meer een strategische communicatieadviseur dan sec een voorlichter.’
In vergelijking tot andere crises noemt Pop het voordeel dat er tijd was
om een strategie uit te stippelen. ‘Op het moment dat het
conceptrapport binnenkwam hadden wij enige tijd om te reageren. Met
deskundigen liepen wij het rapport door. Mijn ervaring is daarbij wel
dat je een bestuurder nodig hebt om de politieke impact van het
rapport op waarde te kunnen schatten. Een brandweercommandant zal
bijvoorbeeld technisch inhoudelijk vakbekwaam zijn, maar weinig
affiniteit hebben met de politieke context. Dat zijn zaken om alert op te
zijn.’
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14. ED VAN TELLINGEN, Oud-burgemeester van Tiel

‘Als je de tijd hebt, néém deze dan’
Van 1989 tot 2002 bekleedt Ed van Tellingen het burgemeestersambt
te Tiel. Alvorens de eerste Hoogwatercrisis zich in 1993 aandient, heeft
hij nog niet aan het opperbevel van grote crises gestaan. Met Kerstmis
van dat jaar ontsnapt Gelderland op het nippertje aan een crisis. In
februari 1995 wordt de situatie in het Gelderse rivierengebied opnieuw
spannend. Op diverse plaatsen ontstaat twijfel over de stabiliteit van
de dijken. In één week tijd worden circa 250.000 mensen geëvacueerd,
inclusief de complete veestapels van boeren in het gebied. Een verhaal
over het coördinerend burgemeesterschap, de rol van de locoburgemeester bij grote crises en de zelfredzaamheid van burgers.
Tijdens de kerst van 1993 is vooral sprake van wateroverlast in
Limburg. De rivierdijken langs de Maas en Waal blijken op diverse
plekken zwaktes te vertonen. F16’s vliegen over om de zwakke plekken
in de waterkeringen te fotograferen met infraroodcamera’s. Dat de
situatie kritiek is, wordt onderstreept door het kerstverlof van
tweehonderd militairen dat door de kazerne in Nijmegen wordt
ingetrokken. ‘Het beleidsteam is een aantal keer bij elkaar geweest,
vooruitlopende op een mogelijke calamiteit. De gedachte was “stel, als
het tóch gebeurt”. Het bleek een goede oefening voor de reële dreiging
van twee jaar later, toen Nederland eind januari 1995 opnieuw werd
opgeschrikt door extreem hoge waterstanden in de IJssel, Maas, Rijn
en Waal.’
Coördinerend versus loco-burgemeester
In februari 1995 neemt Van Tellingen het initiatief om zijn beleidsteam
bij elkaar te roepen, om de Hoogwatercrisis die mogelijk komen gaat te
beheersen. ‘Het bijzondere van de Hoogwatercrisis was het gegeven
dat het een crisissituatie betrof die de gemeentegrens overschreed,
waardoor er tevens regionaal iets moest worden opgetuigd.’ Op het
provinciehuis in Arnhem gaat Van Tellingen als de coördinerend
burgemeester van Rivierenland in crisisberaad met de andere
coördinerende
burgemeesters
rond
Nijmegen
en
Arnhem,
respectievelijk D’Hondt en Scholten, vertegenwoordigers van de
waterschappen, de directie Oost-Nederland van Rijkswaterstaat en
ambtenaren van de provincie. De Commissaris van de Koningin,
bijgestaan door de heer Kok van het polderdistrict Groot Maas en Waal,
is voorzitter van het beraad.
‘We hadden de afspraak gemaakt dat wanneer de burgemeester
optreedt als coördinerend burgemeester, de feitelijke leiding van het
lokale beleidsteam wordt gedaan door de loco-burgemeester.’ Van
Tellingen vindt het een unieke keuze, die in de praktijk goed heeft
gewerkt. ‘Het stelt de burgemeester in staat om zich toe te spitsen op
de regionale problematiek. Op een bepaald ogenblik moet je als
coördinerend burgemeester zaken afwegen. Door het geheel te
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overzien kun je beter kiezen, dan door de besluiten te nemen vanuit de
eigen gemeente.’
Op eenzelfde manier pleit Van Tellingen ervoor om vooraf na te denken
over de vervanging op de cruciale posities binnen gemeenten. ‘Toen
later in de crisis een regionaal coördinatiecentrum in het leven werd
geroepen om de maatregelen in de verschillende gemeenten te
coördineren, werd dit centrum bemenst met sectorhoofden uit de
gemeenten. Daarmee deden wij een regionaal appél op hun
kwaliteiten, maar op de plek waar zij wegvielen moest het vertrek wel
worden opgevangen.’
In het beleidsteam in Tiel is Van Tellingen gedurende de crisis niet
vervangen door de formele eerste loco-burgemeester, maar door de
tweede loco. ‘De eerste voelde zich wat onzeker in die rol.’ Volgens de
oud-burgemeester is het loco-burgemeesterschap bij gemeenten wel
vaker een discussiepunt. ‘In Tiel was het een politieke keuze, maar
achteraf is te stellen dat de tweede loco inderdaad geschikter lijkt te
zijn geweest dan de eerste loco.’ Bij de collegevorming kan het volgens
Van Tellingen een punt zijn om nadrukkelijk te noemen. ‘Vaak is het zo
dat een loco-burgemeester een politieke keuze is. Het kan de oudste
wethouder zijn, maar ook iemand uit de grootste coalitiepartij. In elk
geval hoeft het niet altijd degene te zijn die in een crisissituatie het
beste opereert. Mijns inziens moet een burgemeester in staat zijn om,
afhankelijk van de situatie, een ander als zijn vervanger aan te wijzen
dan de formele loco.’ De keuze om als coördinerend burgemeester niet
tegelijkertijd de regionale coördinatie en de plaatselijke aansturing te
doen, wordt niet omarmd door de twee andere coördinerende
burgemeesters. ‘Zij wilden ook de verantwoording houden over hun
eigen gemeente. Terwijl ik het zelf nog ervaar als een goede keuze om
die
verantwoordelijkheden
te
scheiden.
De
echte
verantwoordelijkheden van een burgemeester verdwijnen natuurlijk
niet, maar je moet vertrouwen hebben in de lokale waarnemer en de
verschillende belangen kunnen scheiden.’
Vertrouwen
Terwijl het waterpeil in de Maas en Waal blijft stijgen en record na
record wordt gebroken, ontstaat binnen het crisisteam discussie over
de samenstelling van het team. De regionaal commandant is op
vakantie in Portugal en moet mogelijk worden teruggeroepen. ‘Ik vond
dat hij terug naar Nederland moest komen. Anderen vonden het
overtrokken, aangezien de waarnemend commandant aanwezig was.
Uiteindelijk is de beslissing genomen om de regionale commandant
toch te vragen of hij wilde terugkomen van zijn vakantie.’ Van
Tellingen wil de commandant in zijn team opnemen, omdat Dat hij veel
vertrouwen in de regionale commandant heeft en de commandant over
grote operationele vaardigheden beschikte. ‘In crisissituaties moet je
100% vertrouwen kunnen hebben in de mensen op de operationele
vloer. Dit wordt nogal eens onderschat. Maar zeker tijdens een crisis
moet je van elkaar op aan kunnen. Wanneer ik als burgemeester
onvoldoende vertrouwen heb in mijn operationele mensen en de crisis
dreigt, dan heb ik nog een mogelijkheid om iets aan de samenstelling
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van het team te doen. Dat lukt niet meer tijdens de crisis. Dan is het te
laat om nog een discussie te voeren met de mensen in je regio of in de
operationele dienst.’ Om tot een ideale samenstelling te komen deinst
Van Tellingen er niet voor terug om iemand van een plek te halen. ‘Als
je iemand het niet toevertrouwt om in een crisissituatie een cruciale
post te bezetten, dan kun je hem of haar niet laten zitten. Je moet
blindelings van elkaar op aan kunnen.’ De Tielse oud-burgemeester
herinnert zich nog dat Commissaris van de Koningin, Jan Terlouw zich
aanvankelijk afvroeg of de burgemeester van Tiel met 40.000 inwoners
het allemaal wel aan kon. ‘Een gevoel dat snel wegebde bij Terlouw’,
weet de oud burgemeester. ‘Er was al snel een wederzijds vertrouwen.
Mijns inziens is vertrouwen een van de wezenlijke steunpilaren in een
crisis. In dat wederzijds vertrouwen moet je vooraf investeren, zodat je
elkaar vertrouwt zodra je samen in een crisis terechtkomt.’
Waterschappen
De rol die de waterschappen in een crisis spelen is vooraf niet bekend
bij Van Tellingen. ‘Ik was absoluut onvoldoende op de hoogte van het
waterschap, al zijn functies, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
Wij waren ons eigenlijk onvoldoende bewust van de mogelijke risico’s
van dijkdoorbraken. Vooraf wisten wij weinig van de materie, maar dat
veranderde gedurende de crisis.’ Enkele waterschappen trekken hun
handen af van hun verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de
dijken. ‘Daar zat verschil tussen het ene waterschap of het andere. Het
was opvallend dat de waterschappen geen objectieve normen
hanteerden waarop men zou kunnen zeggen dat de kwaliteit zodanig
kritisch werd dat de burgemeester tot actie zou moeten overgaan. Je
bent als burgemeester in sterke mate afhankelijk van de adviezen die
je krijgt. Je hoopt daarbij dat de adviseur voldoende in staat is zich in
te leven in de beslisser en hij de beleidsconsequenties beseft van het
advies dat hij geeft.’
De waterschappen zijn geen lid van het beleidsteam, maar zijn wel
veelvuldig aanwezig ter advisering. ‘Op een bepaald moment zijn de
dijkgraaf, onze technische man en ikzelf ’s nachts in het beleidsteam
bij elkaar geweest om een vraag van een burgemeester te
beantwoorden. In verband met de bedreiging van het dorp Wezel wilde
de desbetreffende burgemeester weten of we ’s nachts een
noodevacuatie zouden moeten toepassen. Als je midden in de nacht
tegen de mensen zegt je moet je bed uit, zorgt dat voor angst en
paniek. Dat moest worden afgewogen tegen het risico. Het dreigende
probleem voor het merendeel van het gebied was het zogenoemde
badkuip-scenario. De polders als de Tielerwaard, Culemborgerwaard en
Bommelerwaard werden omringd door de hogergelegen rivieren. Bij
een dijkdoorbraak zou het water naar binnenstromen. De polders en de
dorpen lopen dan als een badkuip langzaam vol. Een technisch
ingestelde dijkgraaf zou mogelijk een andere afweging maken dan een
burgemeester die zich zorgen maakt over de impact van een
noodevacuatie. In dit geval was de dijkgraaf een oud-burgemeester,
zodat hij met een bestuurlijke bril op zijn advies kon geven. Met zijn
vieren hebben wij de desbetreffende burgemeester geadviseerd om
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geen noodevacuatie op te zetten. Het besluit is vervolgens genomen
door de lokale burgemeester, die als primair verantwoordelijke de
knoop moest doorhakken.’
Voorbereiden op de evacuatie
Op het moment dat het nog niet zeker is of de grootste naoorlogse
evacuatie moet gaan plaatsvinden, kiest de coördinerend burgemeester
ervoor om de inwoners van Tiel en omgeving op zaterdag alvast te
informeren over de mogelijke evacuatie die aanstaande is. ‘Ik wilde
een soort voorwaarschuwing afgeven. Ik wilde de mensen alvast laten
nadenken over hetgeen hen te wachten stond en hen er niet mee
overvallen op het moment dat de evacuatie afgekondigd zou worden.
Mensen konden zich voorbereiden op de evacuatie en hun gedachten
alvast laten gaan over hoe ze dat wilden gaan doen, wat ze wilden
meenemen en waar ze naartoe zouden gaan.’ De coördinerend
burgemeester discussieert ook met zijn eigen loco-burgemeester over
de evacuatie. ‘De loco van Tiel vroeg of een evacuatie niet in strijd zou
zijn met bepaalde internationale regels. Een andere burgemeester viel
hem daarbij in de rede en gaf aan dat dergelijke discussies na afloop
worden gevoerd. Daarmee was de discussie van de baan.’
Niet iedereen is het eens met de open wijze van informeren richting de
bevolking. ‘Er waren mensen die het kwalificeerde als paniek zaaien,
terwijl wij onze inwoners voldoende tijd wilden geven. De tijd die je
nodig hebt voor een evacuatie is uiteraard afhankelijk van het aantal
mensen dat geëvacueerd moet worden. Als je 10.000 mensen de
opdracht geeft om binnen twee uur te evacueren, dan krijg je paniek.
De praktijk laat echter zien dat veel mensen snel hun eigen weg weten
te vinden, als je hen de tijd geeft om zich er mentaal op voor te
bereiden. Als je de tijd hebt, neem deze dan. Al moet je in je
achterhoofd er altijd rekening mee houden dat tussentijds de scenario’s
kunnen wijzigen, een tussentijdse overstroming plaatsvindt of opeens
meer dreiging in een bepaald gebied ontstaat.’
In de aanloop naar de evacuatie ontvangen de bewoners veel
informatie via brieven en via omroep Gelderland. Telefoonlijnen worden
geopend waar mensen uit de verschillende bedreigde gebieden
terechtkunnen met hun vragen. ‘Uit een achteraf gehouden enquête
onder de burgers blijkt dat men in zijn algemeenheid behoorlijk
tevreden waren over de informatieverspreiding.’ Van Tellingen
concludeert daaruit dat ‘het tijdig en volledig open informeren
belangrijk wordt gevonden.’
Evacueren is beslissen
In het provinciaal coördinerend overleg onder voorzitterschap van de
Commissaris van de Koningin vindt overleg plaats om een beslissing tot
evacuatie voor te bereiden. ‘Er was niet alleen overlast in Tiel, maar
ook in de regio’s Nijmegen, Arnhem en een gedeelte van de
IJsselstreek. De beslissingen tot evacuatie werden in feite genomen
door de afzonderlijke burgemeesters, maar de voorbereiding voor de
besluitvorming vond plaats in het regionaal coördinatiecentrum.’
Tussen de coördinerende overleggen door zijn er contactmomenten
met de eigen gemeente. ‘Voorzieningen creëren voor onderlinge
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communicatie bleek cruciaal. De gemeente Tiel leverde twee
ambtenaren die zich puur en alleen bezighielden met de communicatie
tussen het coördinatiecentrum en de gemeenten.’ Communicatie met
gemeenten is in een grensoverschrijdende crisis een van de onderdelen
waar volgens Van Tellingen extra aandacht aan moet worden gegeven.
‘De regio Rivierenland bestond uit veel gemeenten die in de regio
samenwerkten. Op het coördinatiecentrum werden de verordeningen
gemaakt, die kant-en-klaar werden doorgestuurd naar de gemeenten.’
In een crisissituatie is het nemen besluiten een corebusiness van
burgemeesters. ‘Ik verwacht van deelnemers aan een vergadering ook
niet dat ze vragen stellen, maar dat ze voorstellen doen.
Uitzonderingen daargelaten natuurlijk. Een langdurige discussie over
de vraag of je moet evacueren in een straal van één of twee kilometer,
hoort niet thuis in een crisis. Een lokale burgemeester moet zodanig
geëquipeerd zijn dat hij zelf zijn eigen verantwoordelijkheden kan
nemen.’
Evacuatie van Tielerwaard
Op maandag 30 januari 1995 valt het besluit om gebieden te
evacueren. ‘Kok van het polderdistrict Groot Maas en Waal gaf aan niet
meer te kunnen instaan voor de veiligheid van de dijken, waarop hij
stelde dat er moest worden geëvacueerd. Kok legde daarmee de
verantwoordelijkheid bij ons neer. Wij als bestuurders moesten maar
beslissen. Dat was geen makkelijke beslissing. Coördinerend
burgemeester D’Hondt besloot als eerste tot evacuatie. Niet lang
daarna volgde ook Tiel.’ Omdat de crisis gemeenteoverschrijdend is, is
de Commissaris van de Koningin verantwoordelijk. In eerste instantie
beslist Van Tellingen in overleg met de Gelderse Commissaris van de
Koningin, Jan Terlouw, om over te gaan tot vrijwillige evacuatie van de
Tieler- en Culemborgerwaard. ‘Ik weet niet meer precies hoe lang we
de mensen daarvoor de tijd hebben gegeven, maar in ieder geval
ruimschoots voldoende.’ Nadat om half vijf ’s middags het officiële
evacuatiebericht wordt afgegeven, volgt een ware uittocht. ‘Het bericht
van de gemeente Tiel van de verplichte evacuatie viel pas ’s nachts in
de bus van de bewoners, terwijl iedereen het al lang via de tv of radio
Gelderland had vernomen. Dat zou een volgende keer beter op elkaar
moeten worden afgestemd.’ De westelijke Betuwe stroomt in korte tijd
leeg. De ongeveer 110.000 bewoners van de Culemborger- en
Tielerwaard volgen in overgrote meerderheid het advies op om het
gebied te verlaten. In een lange rij van auto’s, vrachtwagens, caravans
en boedelbakken verlaten zij het bedreigde gebied. Vrijwel iedereen
gaat naar vrienden en kennissen. Slechts 2% van de mensen maakt
gebruik van de opvanglocaties die her en der in het land worden
ingericht. ‘Mensen weten zichzelf wel te redden. Er traden
merkwaardige situaties op in de Utrechtse Jaarbeurshallen, waar de
geëvacueerden werden opgevangen. Daar waren veel meer bedden
dan mensen. Gelukkig waren de aanwezige mensen vreselijk
enthousiast over de opvang én de enorme hoeveelheid broodjes,’
glimlacht Van Tellingen. ‘Maar de plannen voor de opvang van mensen
kun je voor de volgende keer naar beneden toe bijstellen.’
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Een punt van zorg bij de evacuatie is voor Van Tellingen het vee in het
gebied. ‘Niet alleen de mensen moesten uit het gebied worden
geëvacueerd, maar ook de dieren. Daarmee kwam ook de vraag aan
de orde waar we de dieren naartoe konden brengen. Met behulp van
het ministerie van Landbouw en de boerenorganisaties werd in heel
Nederland stalcapaciteit gevonden. Via een speciaal telefoonnummer
konden boeren laten weten hoeveel dieren men onder kon brengen.
Vanuit heel Nederland kwamen de veetransporteurs om de 300.000
melkkoeien, kalveren, één miljoen varkens en de vele miljoenen kippen
te verhuizen.’
Een aantal bedrijven lijdt grote economische verliezen bij het
stopzetten van de productie. ‘Bepaalde bedrijven kregen daarom van
de gemeente een ontheffing. Het gevaar bestond dat het aantal
ontheffingen sterk zou stijgen gedurende de evacuatieperiode. Dat is
uiteindelijk ook in de Hoogwatercrisis gebeurd. Alleen al voor Tiel en
omgeving zijn bijna vijftienhonderd ontheffingen uitgeschreven. Dat
leidde tot irritatie, zeker toen men het idee kreeg dat een bedrijf in de
ene gemeente makkelijker aan een ontheffing kon komen dan in een
andere gemeente.’
Problemen tijdens de evacuatie
Niet iedereen blijkt aan de evaluatie te willen meewerken. Een kleine
groep inwoners blijft thuis. De burgemeester heeft niet de opdracht
gegeven om de mensen uit hun huizen te slepen. ‘Wel zijn ze
gecontroleerd en hebben wij de bewoners erop gewezen dat men zich
moest realiseren wat het betekende wanneer men bleef. Dat men niet
alleen voor zichzelf een probleem kon vormen, maar ook de
hulpverlening in gevaar kon brengen.’ Hoewel de evacuatie later
verplicht wordt gesteld, richt de handhaving zich daar niet op. ‘De
uittocht had het karakter van een vrijwillige evacuatie. Een gemeente
mag haar inwoners weliswaar uit huis slepen en wegbrengen, maar dat
is een buitengewoon zwaar middel dat ingaat tegen het grondrecht op
privacy. Een evacuatie is daarmee een ingrijpende beslissing.’
Terwijl men in Tiel bezig is met de evacuatie van een verzorgingshuis,
besluit de burgemeester van Echteld, vanwege toenemende dreiging,
tot spoedevacuatie van het gemeentedorp Ochten. ‘Daarmee deed mijn
collega uit Echteld een beroep op de evacuatie-capaciteit in Tiel. Aan
zijn oproep op hulpmiddelen vanuit het regionaal coördinatiecentrum
moest ik wel gehoor geven; het regionale centrum deelt immers haar
totale inzet. Ik besloot daarom, mede op advies van de politie, dat
iedereen moest worden ingezet in Ochten. De oudere mensen in Tiel
moesten op dat moment maar even wachten, wat in Tiel logischerwijs
wat gemopper opleverde. Maar als coördinerend burgemeester moest
ik op dat moment een besluit nemen dat het beste was om de acute
dreiging in Ochten af te wenden.’
Terugkeer
Nadat een aantal bange dagen voorbij gaan, neemt de dreiging in het
rivierengebied af. Evacués in heel Nederland volgen het nieuws over de
waterstanden. In het provinciehuis in Arnhem komen de
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burgemeesters bijeen om te beslissen over het terugkeerbesluit. ‘De
discussie ging over twee keuzemogelijkheden. Enerzijds konden wij de
bewoners op de avond voordat het gebied zou worden vrijgegeven
deze informatie verspreiden, anderzijds konden we dat ook een uur
van tevoren doen. De opvatting van de Nijmeegse burgemeester
D’Hondt en mijzelf was, wederom geadviseerd door de politie, dat je
dit besluit beter een uur van tevoren kenbaar kunt maken. Wij waren
er beducht voor dat je bij een te grote tijdsspanne tussen aankondiging
en het vrijgeven van het gebied de mensen alsnog naar hun huizen
wilden vertrekken. Jan Terlouw achtte dit probleem minder groot. Hij
vond de mensen volwassen genoeg om niet ’s avonds de spullen te
pakken en terug te keren.’ Minister Dijkstal doorbreekt op basis van
artikel 13 van de Rampenwet de patstelling en brengt op
zaterdagochtend in een speciaal televisiejournaal goed nieuws voor de
ruim vijftigduizend inwoners van de Ooijpolder en het Land van Maas
en Waal. Zij mogen terugkeren. Om een verkeerschaos te voorkomen
wordt de terugkeer gefaseerd doorgevoerd. ‘Een verkeerschaos bleef
uit. Mensen bleken nog even bij vrienden en kennissen te blijven, om
de situatie aan te kijken en te volgen hoe groot de chaos zou worden.’
De Culemborger- en Tielerwaard moeten in eerste instantie nog
wachten, omdat de dijken daar nog niet veilig zijn verklaard. Dezelfde
avond maakt Van Tellingen in Motel Tiel echter bekend dat vanaf de
volgende ochtend acht uur ook de inwoners van de Waarden en de
dorpen in de Betuwe terug naar huis mogen.
Vertrouwen binnen crisisteam
Volgens Van Tellingen ontstaat in menig crisis een groep mensen die
elkaar onderling door dik en dun vertrouwen. ‘Zeker als je op enig
moment kritiek krijgt, is het prettig om te kunnen klankborden met
iemand die je vertrouwt en die niet bedreigend is. Op een bepaald
ogenblik schoot ik in een vergadering uit mijn slof. Ik prijs de directeur
van de GGD nog steeds voor het feit dat hij mij toen aan mijn jasje
heeft getrokken. Ik heb onmiddellijk de mensen waartegen ik uit de
slof was gegaan bij elkaar geroepen. Met elkaar hebben we een
kwartiertje om de tafel gezeten, waarna het ook klaar en afgedaan
Als voorzitter van het regionaal coördinatie centrum worden de
was.’
vergaderingen bijna een dagtaak voor Van Tellingen. ‘Ik vergaderde
met het regionaal beleidsteam, met de burgemeesters, met de
verantwoordelijke instanties, met de operationele leiders en met het
provinciaal coördinatie centrum. Er waren niet zo gek veel contacten
met het veld, buiten de contacten met de burgemeesters. Operationele
zaken gingen veel langs mij heen. In principe vind ik het wel prettig
om mij te concentreren op beleidsmatige vraagstukken, al moet je ook
oppassen dat je belangrijke operationele dilemma’s niet mist.
Tegelijkertijd heeft het als voordeel dat je aan het eind van de week
nog fris uit je ogen kunt kijken, omdat je bewust filtert in de
operationele informatie die je tot jezelf laat doordringen.’
Van Tellingen ervaart het soms als onaangenaam, dat een
coördinerend burgemeester bestuurlijk gezien veel tijd kwijt is aan
bestuurlijke processen en weinig ruimte overblijft voor de
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burgervaderrol van de burgemeester. ‘Ik speelde een beetje teveel de
technocraat, waar misschien meer aandacht voor de menselijke factor,
de rol van burgervader, wenselijk was geweest.’ Terugkijkend op dit
aspect beredeneert de Tielse oud-burgemeester dat hij één ding zeker
beter had willen doen. ‘Hoewel ik wel eens bij collega’s ging kijken iets wat functioneel is voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie had ik tussentijds bij een evacuatie van bijvoorbeeld ook eens mijn
gezicht kunnen laten zien in een verzorgingshuis. Als burgemeester
moet je immers op bepaalde plekken je betrokkenheid zichtbaar
maken.’ Het achterwege laten van het menselijke aspect is vooral
debet aan zijn rol als coördinerende burgemeester. ‘Een lokale
burgemeester heeft contact met de te ontruimen bedrijven. Een
burgemeester kan in dit contact zijn verontrusting uiten over de vraag
“Hoe moet het nou met de voortgang van het bedrijf?”.’
Ondanks alle hectiek - van media en vergaderingen - is er voor de
burgemeester en anderen af en toe de tijd om een hapje te eten en te
drinken. Een aspect waar Van Tellingen vooraf nooit nadrukkelijk bij
stil gestaan heeft, is het verzorgen van eten voor alle hulpverleners. ‘Je
kunt hulpverleners niet dagenlang witte belegde broodjes geven. De
catering moet goed worden geregeld. Verder moet je de ruimte vinden
en maken om een beetje te ontspannen, zodat je uiteindelijk toch een
klein beetje afstand tot de crisis kan nemen.’ In crisistijd kan humor
een essentiële rol spelen, licht Van Tellingen met een onderdrukte
glimlach toe. ‘Bij zijn benoeming stelde de districtschef zichzelf tot doel
om van het Rivierengebied het meest veilige gebied te maken van de
hele politieregio Gelderland-Zuid. Tijdens de evacuatie zei hij tegen
me: “ik ben in mijn doelstelling geslaagd: veel politie en weinig
criminaliteit.”’
Zelfredzaamheid
‘De zelfredzaamheid is groter dan je van tevoren denkt’, weet Van
Tellingen inmiddels uit ervaring te vertellen. ‘Je zag burenzorg
optreden, wat betekende dat buren de oudere mensen in de buurt
gingen helpen met de voorbereiding tot evacuatie.’ Van Tellingen haalt
een aanbeveling aan uit een studie waarin is vermeld dat de overheid
vanaf het begin van een crisis of een ramp meer gebruik moet maken
van de behulpzaamheid van mensen. ‘Het sociale, zelfredzame
vermogen is veel groter dan we denken. Maar veel mensen weten niet
hoe ze kunnen helpen. De overheid moet het gebruik maken van de
behulpzaamheid van mensen als een soort van zelfsprekend gaan
beschouwen. In een crisisorganisatie houd je heel vaak rekening met
de operationele diensten, terwijl in het begin van een crisis burgers
sterk bereid zijn zich in te zetten. Dat zou je meer kunnen organiseren,
bijvoorbeeld door een nadrukkelijk appèl te doen op dit vermogen.’
Haags bezoek
De landelijke overheid op bezoek bij de lokale overheid in crisistijd;
een fenomeen dat steeds vaker voorkomt. Ministers of Tweede
Kamerleden die op lokaal niveau gaan ‘ruiken’ aan de crisis. ‘Aan
enkele ministers heb ik mij deels geërgerd, anderen in het geheel niet.
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Zo werd onze rampenstaf bezocht door de ministers De Boer (VROM)
en Jorritsma (Verkeer en Waterstaat). Hoewel ze kwamen om hun
betrokkenheid te tonen en vooral te luisteren naar de rampenstaf, gaf
hun non-verbale gedrag toentertijd een verkeerde indruk af. De
aanwezigheid en de gestelde vragen met de daarop geformuleerde
antwoorden kosten ons tijd, tijd waar we op dat moment niet ruim al in
zaten.’ Van Tellingen is daarentegen gecharmeerd van de toenmalige
minister van Landbouw, Van Aartsen. ‘Hij kwam ons op de hoogte
stellen, was geïnteresseerd, bemoeide zich niet met beleid en liet zich
slechts informeren.’
Contacten met media
De oud-burgemeester is een voorstander van open communicatie.
‘Mensen zijn volwassener dan je denkt, je hoeft ze niet tegen zichzelf
te beschermen. Wees maar eerlijk over hoe de materie daadwerkelijk
in elkaar steekt. Wat je niet weet, dat weet je niet. Dat hoef je niet te
verhullen richting de media.’ Wel waakt hij ervoor om niet alle
communicatie op het bordje van de burgemeester te leggen. ‘Ik ben
daar altijd terughoudend in geweest. Het is belangrijk dat de
verantwoordelijke mensen ook de juiste informatie geven. Er zijn
terreinen waarop burgemeesters beter het woord kunnen overlaten aan
de politie, de brandweer of de GGD. Wees dan ook terughoudend met
het verstrekken van informatie, omdat je als burgemeester niet alles
weet. Je ziet vaak een burgemeester meedelen hoeveel gewonden er
zijn, terwijl ik de neiging zou hebben om te zeggen dat de directeur
van de GGD dat zal vertellen.’
Nasleep
Na afloop van de evacuatie kwam de vraag op of de ontruiming van de
Tielerwaard wel nodig was geweest. ‘Tiel ligt hoger dan de rest van de
regio. Zelfs tien jaar later, in 2005 zijn er tal van uitzendingen en
artikelen aan deze vraag gewijd. In 1995 is besloten om Tiel niet als
een soort enclave in het midden te laten liggen, maar mee te nemen in
de totale evacuatie van de Betuwe. Dat is indertijd in het overleg met
Terlouw ook zo besproken.’ Toch wil de oud-burgemeester ervoor
waken de besluiten van toen niet opnieuw ter discussie te stellen. ‘Als
je achteraf gaat twijfelen aan de juistheid van een besluit, brengt dit
mensen weer in verwarring. Die vragen zich af of ze niet voor niets zijn
geëvacueerd. Dat kan tot problemen leiden als je opnieuw zou moeten
evacueren. In een onderzoek is aan de geëvacueerden gevraagd of ze
bij een tweede Hoogwatercrisis wederom zouden evacueren. Hoewel
minder mensen aangeven dit nogmaals te doen, denk ik dat het
merendeel, als het puntje bij het paaltje komt, alsnog zal gaan en het
zekere voor het onzekere zal kiezen.’
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15. ED VAN THIJN, oud-burgemeester van Amsterdam

‘Nieuwsvoorziening is een wezenlijk onderdeel
van de crisisbeheersing’
Ed van Thijn heeft de dagen en weken na de Bijlmerramp de leiding
over een immense crisisorganisatie. Na dagen van onzekerheid blijkt
dat de vliegramp, naast de vier inzittenden van het vliegtuig,
uiteindelijk aan 43 personen het leven kost. Een gesprek over
onzekerheid, chaos en geruchtenstromen tijdens een crisis die
Nederland nog jarenlang in zijn greep houdt.
Zoals velen in Nederland kijkt Ed van Thijn op zondag 4 oktober 1992
even na half zeven naar Studio Sport, wanneer zich in de Bijlmermeer
een drama voltrekt. Een Boeing 747 van El Al boort zich in de flats
Kruitberg en Groeneveen. ‘Ik werd als eerste gebeld door mijn
toenmalige voorlichtster, Noortje van Oostveen. Zij meldde dat er een
gerucht rondging dat een vliegtuig was neergestort. In eerste instantie
denk je dan aan een sportvliegtuigje, totdat ik om kwart voor zeven
Eric Nordholt, de toenmalige korpschef in Amsterdam, aan de lijn
kreeg. Hij was de eerste die bevestigde dat een Boeing 747 was
Korte tijd daarna belt de ambtenaar Rampenbestrijding, die de
neergestort.’
burgemeester verzoekt de Rampenwet in werking te laten treden. ‘Ik
wist niet hoe de rampverklaring in zijn werk ging, maar dat was
betrekkelijk eenvoudig. Ik hoefde enkel ‘ja’ door de telefoon te zeggen
en het Rampenplan van de gemeente Amsterdam was officieel van
kracht.’ Vanaf dat moment ziet Van Thijn zich als een soort Napoleon,
die zichzelf heeft gekroond tot autoriteit van dat moment. ‘Pas achteraf
besef je hoe anders het gelopen zou zijn wanneer het toestel 200
meter verderop zou zijn neergestort op het grondgebied van Ouderkerk
aan de Amstel. Nu waren wij aan zet om de rampenstaf bijeen te
Binnen een half uur is het grootste deel van de rampenstaf compleet.
roepen.’
Naast Van Thijn bestaat het team uit de commandanten van de politie,
brandweer, GGD en vervoersdiensten. Artsen en verpleegkundigen
worden opgeroepen en hulpverleners uit het hele land melden zich op
de rampplek om te helpen. De chaos in de Bijlmermeer is niet te
overzien. De doorgaande wegen worden afgesloten om de hulpdiensten
vrij baan te geven. ‘Onze eerste prioriteit was om een aantal feiten
vast te stellen. Via de justitiële lijn wordt terreur uitgesloten. Dat was
op dat moment een belangrijke mededeling, omdat het aansturen van
de crisisorganisatie anders niet langer in onze handen zou liggen.’
In de bunker onder de Stopera bouwt Van Thijn aan een team, vanuit
de wetenschap dat hij een aantal dagen met hetzelfde team deze klus
moet zien te klaren. Alle disciplines vaardigen mensen af die vele uren
achtereen deel uitmaken van het team. De brandweercommandant is
steeds aanwezig van vijf uur ’s ochtends tot aan het begin van de
avond, waarbij hij wordt bijgestaan door een vaste stafofficier van de
Brandweer Amsterdam. In de nachtelijke uren wordt hij vervangen
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door zijn ambtgenoot uit Hilversum. Voor de betrokkenen betekent het
weliswaar een relatief zware fysieke belasting, maar door niet te veel
in de samenstelling van het team te variëren wordt de continuïteit in
kennis, achtergrondinformatie en beleidsinbreng geborgd. Ondanks de
hectiek in het beleidscentrum beseft Van Thijn dat het echte werk op
een paar kilometer afstand in Zuid-Oost gebeurt. ‘De brand was na
tweeënhalf uur geblust, maar toen hadden wij nog geen besluit
genomen. Er is een voortdurende interactie tussen het beleid en de
operatie ter plaatse. Na anderhalve dag begonnen bijvoorbeeld de
bergingswerkzaamheden, omdat daarvoor nog sprake was van
instortingsgevaar. Toen de bergingsmachine eenmaal ging draaien,
ging het tergend langzaam omdat de zaak werd stilgelegd zodra er een
stoffelijk overschot werd gevonden. Vanuit een beleidsoptiek zou je de
berging willen versnellen, maar vanuit de operatie weet je tegelijkertijd
dat het niet sneller kan.’
Om poolshoogte te nemen en de hulpverleners een hart onder de riem
te steken bezoekt Van Thijn ’s avonds rond elf uur samen met de
korpschef de plek des onheils. ‘Wat we aantroffen was een
onbeschrijflijke chaos. De aanblik van de beide door hun hoeven
gezakte flatgebouwen was verschrikkelijk. De ravage van doorgezakt
beton, verwrongen staal en bergen puin, alles in fel schijnwerperlicht,
deed denken aan oorlogsbeelden van de gebombardeerde steden. Op
de balkons rond het gat wapperde het wasgoed aan de lijn, als een
afscheidsgroet aan het leven. Bij het zien van de immense puinhoop
tussen de verminkte flats bonsde mijn hart in mijn keel en realiseerde
ik mij dat er misschien wel honderden mensen waren omgekomen.
Hier en daar smeulde nog vuur. De penetrante geur, een mengsel van
brandlucht en parfum, was niet te harden.’
Mediamanagement
Van Thijn steunt in zijn te nemen beslissingen in belangrijke mate op
zijn ambtenaar rampenbestrijding en zijn hoofd voorlichting. ‘De eerste
avond om twaalf uur plande de voorlichtster een persconferentie. Ik
piekerde er niet over om daarbij te zijn, maar zij was stellig in haar
overtuiging dat de ramp een gezicht moest krijgen.’ De voorlichtster
concentreert alle pers op het stadhuis en organiseert twee
persbijeenkomsten per dag. ‘De eerste werd om half zeven in de
ochtend gegeven en de tweede om half zes in de namiddag. Daarmee
zorgden wij ervoor dat wij vlak voor de grote journaals met eigen
nieuws kwamen. Ik realiseerde me vanaf dat moment dat
mediamanagement en de nieuwsvoorziening een wezenlijk onderdeel
uitmaken van crisismanagement. Het is niet alleen een middel om
verslag te doen over de stand van zaken, maar ook een strategisch
middel om berichtgeving te sturen en geruchten adequaat de kop in te
drukken.’
Vermistenlijst
Tijdens de nachtelijke persconferentie brengt Van Thijn verslag uit over
de maatregelen die zijn genomen. Hij laat zich niet verleiden tot de
vragen over de toedracht van de ramp, die onderwerp van onderzoek
zijn van de minister van Verkeer en Waterstaat. ‘Omtrent het aantal
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slachtoffers heb ik mij op dat moment beperkt tot de feitelijke
mededeling dat er 81 appartementen getroffen waren. Ik heb de media
beloofd zo snel mogelijk met een schatting van het aantal slachtoffers
te komen. Intern heb ik een deadline gesteld waarop ik de volledige
namenlijst boven water wilde hebben.’ Op het moment van de
persconferentie is de recherche al bezig om het aantal vermisten in
kaart te brengen. De basislijst gaat uit van 1.588 vermisten. ‘In 72 uur
tijd wist de recherche 1.490 van deze vermisten tot in Curaçao op te
sporen, door bestanden te koppelen en te kijken wie er daadwerkelijk
in de appartementen woonden. Op vrijdag waren er nog 110 namen
over, waarvan er een kleine veertig als slachtoffer waren
geïdentificeerd. De resterende namen zijn op dat moment bekend
gemaakt, waarna de volledige lijst binnen 24 uur geschoond was.
Uiteindelijk heeft het Rampen Identificatie Team (RIT) alle 43
slachtoffers weten te identificeren.’
Autoriteiten
De autoriteiten melden zich kort nadat de crash van de El Al Boeing
landelijk nieuws is geworden. ‘Ien Dales liet er geen misverstand over
bestaan wie de leiding over de bergingsoperatie had. Zij zei resoluut
dat ik de klus moest klaren. Ze hield het kort en gaf mij te kennen dat
ik op haar steun kon rekenen wanneer het nodig was.’ Toch is Van
Thijn niet van alle belangstelling van de autoriteiten gecharmeerd. ‘De
hoogwaardigheidsbekleders lopen je onder de voet, als je niet uitkijkt.
Ze leiden enorm af van de crisisbeheersingsoperatie. Ik wilde zo min
mogelijk oponthoud en kwam met minister-president Ruud Lubbers en
de Commissaris van de koningin Van Kemenade overeen dat alle
autoriteiten op hetzelfde moment zouden komen. Samen met de
Koningin, de kroonprins, de ministers Dales en Maij-Weggen brachten
zij de volgende ochtend een bezoek aan het rampterrein. Na afloop
sprak de Koningin met een aantal getroffenen in de opvanglocatie,
hetgeen bijzonder op prijs werd gesteld.’
Ambassadeurs die naar de rampplek willen komen, krijgen van de
burgemeester nul op het rekest. ‘Het heeft enig gemor opgeleverd bij
de ambassadeurs, die allemaal onafhankelijk van elkaar langs wilden
komen. Het aantal bezoeken hebben we gelukkig redelijk kunnen
beperken.’ De Israëlische ambassadeur wil niet alleen naar de
rampplek komen, maar biedt de burgemeester ook hulp aan bij de
bergingswerkzaamheden. ‘Micky Bavly belde mij op met de mededeling
dat een complete bergingsploeg in de startblokken stond om ons te
helpen. Ik heb resoluut aangegeven dat wij het op eigen kracht konden
afhandelen. Het leek mij niet verstandig om op het aanbod in te gaan.
Intuïtief besloot ik afstand te bewaren, zolang niet duidelijk zou zijn
wat de lading aan boord was en hoe de aansprakelijkheid en schuld
van deze crash lagen.’
Lessen
Wanneer Van Thijn terugblikt op de Bijlmerramp ziet hij het
timemanagement in die dagen als een van zijn belangrijkste lessen
naar voren komen. ‘Het vereiste de nodige moed om op dinsdag te
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zeggen dat de bergingsactiviteiten op vrijdag moesten zijn afgerond.
Dat was een hoogst controversiële beslissing. De vrijdag zou het einde
worden van een handmatig bergingsproces dat met de hoogste piëteit
werd uitgevoerd. In plaats daarvan zou de berging vanaf dat moment
met groot materieel plaatsvinden.’
Het is Van Thijns afweging dat de operatie logistiek gezien niet langer
dan een week kan worden volgehouden. ‘Qua menskracht en inzet was
het ondoenlijk om na de vrijdag nog door te gaan met het minutieuze
proces op de plek van de ramp. Bovendien speelde de volksgezondheid
van de hulpverleners een rol in de beslissing. Het was niet langer te
rechtvaardigen om hen in een mengsel van brandlucht, parfum en
lijkenlucht aan het werk te houden.’
Herdenking en nazorg
Op maandag, de dag na de ramp, heeft Van Thijn contact met de
wethouder Minderheden om te spreken over de herdenking. ‘Op
maandag hebben wij al vastgelegd dat de zondag erop een
rouwplechtigheid zou worden georganiseerd. Ik wilde alles op alles
zetten om de berging voor de herdenking af te ronden. Het was een
complexe organisatie, mede door alle verschillende organisaties en de
emoties die bij iedereen nog aan de oppervlakte lagen.’ Met veel
moeite lukt het de gemeente om de Rijksluchtvaartdienst ertoe te
bewegen het vliegverbod boven de Bijlmer tot en met de zondag te
handhaven. ‘Een medewerker verzuchtte bitter dat de piëteit van de
Rijksluchtvaartdienst nauw samenhangt met de windrichting.’ Na de
eenregelige speech over de nabestaanden die één zijn in hun verdriet,
ook al zullen zij op hun eigen manier hun rouw willen betuigen, trekt
een stoet van 15.000 mensen van het Bijlmer Sportcentrum naar de
plek van de ramp. ‘Op verschillende podia langs de route brachten
meerdere muziekgroepen en koren rouwmuziek ten gehore, die op
onovertrefbare wijze de etnische diversiteit weerspiegelde.’
Tijdens een andere herdenking in de RAI kondigt Van Thijn aan dat hij
een hulpverleningsplan voor de langere termijn zal laten opstellen,
opdat ‘niemand zal hoeven te zeggen: toen ik huilde, was ik alleen.’
Het is een congres van deskundigen over posttraumatische stress en
een promotie van een medewerker van het Crisis Onderzoek Team die
Van Thijn attenderen op het belang van de nafase. ‘Het
promotieonderzoek gaat over de lessen die men uit rampen kan leren.
In het boek wordt gesproken over de ramp na de ramp, waarmee
wordt gedoeld op de problemen die kunnen ontstaan wanneer er
onvoldoende aandacht is voor de hulp die slachtoffers nog jaren na de
ramp nodig hebben. Ik heb diverse Nederlandse deskundigen gevraagd
om mee te denken over een nazorgplan en de vorm waarin wij de
nazorg zouden moeten gieten. De essentie van nazorg is dat het jaren
kan en moet duren. In de eerste maanden na de ramp maakt niemand
gebruik van de RIAGG-posten, terwijl in de jaren erna de
posttraumatische stress zich langzaam opbouwt. Ondanks de goede
bedoelingen is de nazorg in het slop geraakt. Dat is een van de
belangrijkste kritiekpunten van de Bijlmerenquête geweest. De kritiek
lag vooral op hetgeen er ná de ramp was gebeurd, niet zozeer op de
crisisbeheersing tijdens de ramp zelf.’
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Terug naar normale situatie
Oud-burgemeester Van Thijn merkt op dat het uniek is aan een
rampsituatie dat de verkokering binnen het gemeentelijk apparaat
wegvalt. ‘Iedereen zit bijeen en als er conflicten ontstaan worden die
ogenblikkelijk uitgepraat tijdens een ramp. Zodra de grootste hectiek
achter de rug is, komt het moment dat weer moet worden
teruggeschakeld naar de reguliere werkzaamheden. Dat is een
omslagpunt dat je kunt vergelijken met het voetbal. Daarbij moet je bij
balverlies ook naadloos omschakelen van de aanval naar de
verdediging. Waar dat schakelpunt ligt, is een leermoment geweest.’
Het crisisteam maakt geen haast met het terugschakelen naar de
reguliere situatie. ‘Wij zijn bijna drie weken lang onafgebroken in touw
geweest. Wij zijn volledig op elkaar ingespeeld geraakt. Op zulke
momenten is het moeilijk om de crisis los te laten. Ik stond erop dat ik
de rampverklaring pas wilde intrekken als de volledige nazorg in de
steigers zou staan. Uiteindelijk is de rampverklaring op 27 oktober
ingetrokken.’ Het ingroup-gedrag van het beleidsteam brengt volgens
Van Thijn en scheiding aan tussen de ambtenaren die de Bijlmerramp
van nabij hebben meegemaakt en zij die er niet bij betrokken waren.
Uiteindelijk zijn het de ambtenaar rampenbestrijding en de voorlichter
die de burgemeester aansporen om mee te gaan op een dienstreis naar
Indonesië, om zodoende even te kunnen ontsnappen aan de crisis.
‘Toen we met het vliegtuig opstegen viel ik direct in een diepe slaap.
Van de vier dagen Indonesië herinnerde ik me weinig meer. Tijdens de
speeches en de bijeenkomsten bleef ik in gedachten bij de ramp. Later
besefte ik dat het niet vreemd is wanneer je met regelmaat terugdenkt
aan die periode. Ik zie in dat voor veel betrokkenen een dergelijke
ramp eigenlijk nooit voorbij gaat.’
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16. LEEN VERBEEK, burgemeester van Purmerend

‘Openbare orde en veiligheid vragen om een
andere aanpak’
Voorjaar 2006 staat bij burgemeester Leen Verbeek van Purmerend in
het teken van de ruiming van een vliegtuigbom. De '1900 ponder' ligt
bij het riviertje de Where en krijgt al spoedig de naam Wherebom. Een
gesprek met de burgemeester over de complexe organisatie van een
ruiming, die op tal van facetten raakvlakken blijkt te hebben met een
crisisorganisatie.
Het verhaal van Verbeek begint eigenlijk in de Tweede Wereldoorlog,
en wel in 1941. ‘Na lang speurwerk hebben we in een Engels archief
weten te achterhalen hoe de bom in Purmerend is terechtgekomen. In
het archief zat een rapport van de piloot die de bewuste vlucht precies
beschreef. Hij werd onderweg beschoten en probeerde als een haas
terug te gaan naar Engeland. Hij had de opdracht meegekregen om,
wanneer hij zijn doel niet kon bereiken, de bommen onderweg op een
willekeurige spoorlijn of brug af te werpen. Bij Purmerend zag hij
toevallig een spoorlijn, brug en gasfabriek bij elkaar liggen en heeft ze
toen maar afgeworpen.’ Dat de bom niet is afgegaan, is naar alle
waarschijnlijkheid te danken aan de lage hoogte waarop de Engelsman
vloog. ‘Volgens de Duik- en Demonteergroep van de Koninklijke Marine
zit er een soort ventilator in zo’n bom. Als de bom door de lucht valt
moet deze ventilator gaan draaien en dan draait er letterlijk een
vleugelmoertje los, waardoor de pin erin kan schieten en de bom
ontploft. Het vleugelmoertje heeft maar één of twee slagen gemaakt,
terwijl die wel twaalf omwentelingen moet maken. Feit blijft dat de
bom onontploft bij de Where is terechtgekomen.’
Het gemeentebestuur buigt zich over de bom, wanneer een
projectontwikkelaar een verzoek doet om te bouwen. ‘De bom lag
indertijd ver buiten de stad. Inmiddels is de stad gegroeid en wilde een
projectontwikkelaar gaan bouwen op een plek waar de bom
vermoedelijk lag. Bij elke uitbreiding werd naar bommen gezocht,
maar de techniek was in de jaren zeventig en tachtig niet zo verfijnd
als dat tegenwoordig het geval is. Met de toen beschikbare technieken
heeft men het gewoon niet kunnen vinden.’ Wanneer een
projectontwikkelaar een nieuw gebied wil bebouwen is zoeken naar
eventuele projectielen een vereiste van de gemeente. ‘Er gingen van
meet af aan al verhalen rond dat er een grote bom moest zijn, maar
het was onbekend waar de bom exact zou liggen. De eerdere
onderzoeken kunnen de onrust niet wegnemen bij de bewoners die de
oorlogsjaren hadden meegemaakt. Men was het er onderling over eens
dat er bommen waren afgeworpen, maar niet over het aantal en waar
ze terechtgekomen waren.’ Verbeek wijst op interpretatieverschillen die
tot bijzondere situaties leiden. ‘De mensen die het hebben
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meegemaakt, realiseerden zich niet altijd voldoende dat ze destijds
nog een kind waren. Wanneer je de mensen daarop aansprak,
interpreteerden bewoners dat alsof ze niet serieus werden genomen.
De vertekening van de herinnering die ze als kind hebben opgedaan
bleek moeilijk onder de aandacht te brengen.’ De burgemeester licht
het toe met een voorbeeld. ‘Men zei echt letterlijk dat men bij een
bepaalde boom stond toen die bom viel. Later bleek dat het gebied in
de oorlogstijd anders was ingericht dan tegenwoordig. Net als in de
oorlog staat er een rij volwassen populieren, maar toen stond de
bomenrij op een andere plaats. Met dat soort dingen was in het
voorbereidende onderzoek te weinig rekening gehouden.’
De gemeente zet een projectorganisatie op om alle zaken die met de
bom te maken hebben uit te voeren.
Verbeek verbaast zich erover dat er geen draaiboeken bestaan voor
een dergelijke calamiteit die met regelmaat in Nederland voorkomt. ‘Ik
ben zelf nog in Helmond gaan kijken om daar de ervaringen uit te
wisselen. De marine heeft de nodige ervaring met ruimingen, maar dat
zijn vooral de technische ervaringen. Over de manier waarop je met de
openbare orde effecten moet omgaan, is in ons land weinig vastgelegd.
Wij hebben voor veel aspecten zelf het wiel opnieuw uit moeten
vinden.’ Niet alleen over de aanpak tast de gemeente in het duister,
ook over de vergoeding die het Rijk betaalt voor de bomruiming.
‘Jaarlijks stelt het Rijk een bedrag vast voor het ruimen van bommen
uit de Tweede Wereldoorlog. Afgelopen jaar lag dat bedrag op circa 35
miljoen euro. Wanneer er veel bommen worden gevonden krijg je als
gemeente dus minder dan wanneer er minder bomruimingen zijn. Wij
hebben het voorgeschoten vanuit het grondbedrijf. De kosten zijn
ontzettend hard opgelopen. De ruiming is nu achter de rug en er is
bijna 1,4 miljoen euro besteed aan het hele project.’
Mans en Cohen, Sarucco en Van Thijn
In eerste instantie draait het project als een regulier project, met
ambtenaren vanuit Stedelijke Ontwikkeling aan het roer. ‘Na verloop
van tijd merkten we dat de reguliere projectorganisatie niet goed
werkte. Er zaten tal van veiligheidsaspecten aan de bomruiming vast,
die veel overleg met politie, brandweer en provincie vereisten.
Allerhande partijen moesten bij het project betrokken worden,
waardoor de projectgroep steeds groter begon te worden.’ Verbeek
constateert dat de werkcultuur binnen het project verandert naar een
risicomijdende cultuur, waarbij de projectleden de problemen
stelselmatig hogerop leggen. ‘Er ontstond een competentiestrijd tussen
de betrokken diensten, terwijl de eindverantwoordelijkheid over het
risico van de bomruiming als een hete aardappel van dienst naar dienst
werd geschoven. Er ontstond duikgedrag en de onzekerheid over het
project begon bij alle deelnemers te groeien.’
Het wordt de burgemeester duidelijk dat het project op de ingeslagen
weg zal vastlopen. De manier van werken moet veranderen. Hij wint
advies in bij een aantal collega’s. ‘Ik ben zelf een rondje gaan maken
en heb onder andere met Job Cohen, Jan Mans en Maureen Sarucco
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(hoofd van de afdeling Orde en Veiligheid van de gemeente
Amsterdam) contact gezocht. Ed van Thijn had ik al eens eerder in een
bijeenkomst van de veiligheidsregio Zaanstreek Waterland gesproken
over de organisatie van rampenbestrijding. Het leverde een heel
eenduidig beeld op. Ze deelden de analyse dat we in de startfase de
zaak verkeerd hadden aangepakt, door te doen alsof het een normaal
gemeentelijk project was waarin al polderend naar een oplossing kon
worden gezocht. Het project vereiste veel meer een autoritaire,
aansturende structuur met duidelijke lijnen. Dat is kenmerkend voor
openbare orde- en rampengerelateerde onderwerpen, maar hadden wij
ons op dat moment nog niet gerealiseerd.’
Het roer gaat om. Burgemeester Verbeek stelt een bevelvoerende
werkstructuur in en haalt vanuit Amsterdam projectleiders binnen voor
de openbare orde kwesties en de communicatie, die samen met
Verbeek de lijnen helder uitzetten. Daarnaast werd een aparte
projectleider aangesteld voor de technische kant van het verhaal. ‘De
nieuwe projectleiders waren ideaal. Zij maakten duidelijk wat wij
gingen doen. De vraag waaróm en óf we het zo gingen doen, werd niet
meer gesteld. Ze zijn er niet populair mee geworden, maar voor het
welslagen van het project was het een gouden greep om hen op die
positie neer te zetten.’ Daarnaast wordt een projectleider aangesteld
voor de civieltechnische kant en algehele coördinatie. Verbeek zet zich
in om het team te wijzen op de nieuwe bevelsstructuur. ‘Tijdens
bijeenkomsten vertelde ik het personeel dat men in dit project
verantwoordelijkheden en bevoegdheden kreeg. Dat we werkten in het
vertrouwen dat iedereen zijn best deed om van de bomruiming een
succes te maken. Men hoefde in het kader van dit project niet tal van
vragen aan leidinggevenden voor te leggen, maar kreeg de ruimte om
te doen wat nodig werd geacht. Het was opvallend om te zien hoe
mensen op tal van plekken in de organisatie opleefden. De stille, grijze
muizen die opeens floreerden. De hele organisatie kreeg een impuls.
Dat liep door tot en met de jongens van openbare werken, die met de
afzettingen in de weer waren en er trots op waren dat ze deel
uitmaakten van dit bijzondere project.’
Naarmate de tijd vordert, neemt de bomruiming aan dominantie toe in
de agenda van Verbeek. ‘Ik kreeg steeds minder tijd voor andere
zaken. Bovendien schoot ik in een andere houding. Het was frappant
om te zien dat de autoritaire houding die nodig was om de bomruiming
te volbrengen ook uitstraalde naar mijn andere werkzaamheden. Dat is
later weer genormaliseerd.’ Wanneer Verbeek op de casus terugkijkt,
komt hij te spreken over het bandwagon-effect. ‘De trein is moeilijk in
beweging gekomen, niemand wil meerijden. Maar onder de nieuwe
projectleider begon het te lopen. Vervolgens zagen mensen dat het een
geoliede en spannende operatie werd. Toen moesten we mensen gaan
afremmen, omdat er steeds meer mensen zich aanmeldden om ook
mee te doen. Voor je het weet zou de trein alsnog tot stilstand zijn
gekomen, omdat te veel mensen zich ermee wilden gaan bemoeien.’
Hulpdiensten
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Terwijl binnen de muren van het gemeentehuis een cultuuromslag
nodig is, voelen de hulpdiensten zich als een vis in het water binnen
het project. ‘De brandweer, politie, GHOR en marine zijn gewend om
met dit soort zaken om te gaan. Wij hebben veel steun gehad aan de
leidinggevenden van de hulpdiensten, omdat ze gewend zijn te werken
in de commandostructuur die ons ontbeerde.’ Vanuit de hulpdiensten
komt de politie in de leidinggevende positie, nadat het project als een
openbare orde project is bestempeld. ‘De brandweer kon zich daar in
vinden. Wij hebben vastgesteld dat er voor de brandweer relatief
weinig te doen was, zolang er niets zou misgaan bij de bomruiming. De
politie had een echt openbare orde probleem, omdat zij de evacuatie
moesten begeleiden en het terrein moesten bewaken.’
Bedrijfsleven
Nadat de burgemeester in overleg met de experts een datum voor de
bomruiming vaststelt, wordt hij door diverse partijen gevraagd om de
datum op te schuiven. ‘De spoorwegen waren teleurgesteld, omdat ze
net in een ander weekend hun werkzaamheden hadden gepland.
Daardoor zou de trein twee keer stil moeten worden gelegd, terwijl het
anders gelijk kon lopen met hun eigen werkzaamheden. In totaal
waren er meer dan dertig bedrijven die allen meenden dat ze een
belang hadden bij het verschuiven van de datum. Uiteindelijk hebben
wij geconstateerd dat wij moesten vasthouden aan de datum die we
hadden
gecommuniceerd.
Daarmee
hadden
we
een
verwachtingenpatroon gecreëerd, waar we niet meer aan wilden
Om de weerstand bij bedrijven weg te nemen, organiseert hij avonden
tornen.’
waarop het plan wordt toegelicht. ‘Er waren 65 bedrijven die wij wilden
informeren over onze aanpak, wat zijzelf werden geacht te doen en
hoe de kosten werden gedragen.’ Om te voorkomen dat er ruis op de
lijn ontstaat, verzekert de burgemeester zich ervan dat de geplande
datum hoe dan ook doorgaat. ‘De marine gaf aan dat ook het weer in
principe geen invloed zou hebben op de bomruiming. Het grootste
probleem waar we mee kampten de onzekerheid over hoe lang de
ontruiming in beslag zou nemen. Op het moment dat de bom was vrij
gegraven, moest nog worden beoordeeld hoe de ontmanteling moest
gaan verlopen. Het slechtste scenario zou zijn wanneer er een
chemische ontsteking op de bom zou zitten. Ons meest optimistische
scenario zou een ontruiming van 24 uur betekenen. Om de omgeving
niet te zwaar te belasten zou een deel van de ontruiming in de nacht
plaatsvinden. De marine had sterke aanwijzingen dat de bom een
chemisch ontstekingsmechanisme had, wat een ingewikkelde
ontruiming zou betekenen. In dat geval kon de ontruiming theoretisch
oplopen tot zes dagen.’ In de voorbereiding gaat de gemeente uit van
het slechts denkbare scenario, om daarmee het zekere voor het
onzekere te nemen. ‘De evacuatie en opvang richtte zich op de termijn
van zes
Om
te voorkomen
dagen.’
dat een enorme schade ontstaat wanneer de bom
vroegtijdig
ontploft,
wordt
in
Purmerend
een
enorme
beschermingsconstructie gebouwd die de drukgolf bij een ontploffing
omhoog leidt. ‘Het gemeentehuis lag zelf in de gevarencirkel van circa
500 meter, zodat we hier ook de nodige maatregelen moesten treffen.’
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Omdat nog niet eerder in Nederland zo’n zware bom in stedelijk gebied
is ontmanteld, is het ook voor de marine een bijzonder project. ‘Het
was spannend, omdat het lastig bleef om de mogelijke effecten in te
schatten indien de bom eerder zou afgaan. Uiteindelijk bleek het bij de
ruiming toch om een gewone mechanische ontsteking te gaan.
Daarmee was de ontmanteling veel eenvoudiger dan men vooraf had
ingeschat. Het betekende zelfs dat de ontmanteling van de bom al in
de loop van de nacht was afgerond. Omdat het ondoenlijk en
onwenselijk was iedereen in het holst van de nacht terug naar huis te
laten komen met alle openbare orde problemen van dien, hebben wij
besloten de wijken pas om acht uur vrij te geven. Bij iedereen zat het
tussen de oren dat men ’s morgens waarschijnlijk terug kon, dat wilden
we niet halsoverkop veranderen. De mensen konden zich vooraf
aanmelden voor een sms-dienst, waarmee ze berichten ontvingen over
de voortgang en wanneer de ruiming achter de rug zou zijn. Via dat
sms-je is iedereen op de hoogte gebracht dat de huizen vanaf 10.00
uur in de ochtend weer waren vrijgegeven.’
Bewoners
De bewoners die zich in de onmiddellijke nabijheid van de bom
bevinden, moeten de dag rond de ontmanteling elders doorbrengen.
De gemeente benadert in totaal 3.700 inwoners van Purmerend met
het verzoek om in het weekend van de bomruiming naar elders te
vertrekken. Ook voor tweehonderd huisdieren regelt de gemeente
onderdak. ‘Er is een hele inventarisatie gemaakt. Alle bewoners zijn
individueel benaderd. Wij hebben enquêtes gehouden en persoonlijke
gesprekken gevoerd. Mensen die niet reageerden zijn thuis opgezocht.
Door de gemeente is helemaal in kaart gebracht wie extra hulp
moesten ontvangen. Daarbij ging het met name om gehandicapten en
mensen met psychische problemen. Van iedereen is vastgelegd waar
men dat weekend naartoe ging. Mensen werden niet verplicht om te
vertrekken. Maar naarmate de datum dichterbij kwam, besloten velen
om toch weg te gaan.’
Om de inwoners van Purmerend niet te overrompelen met informatie,
hanteert de gemeente een communicatiestrategie waarin steeds
stukjes informatie worden gegeven. De strategie blijkt goed te werken.
‘Wij hebben de strategie heel bewust toegepast. Zeker naar mate de
informatie gedetailleerder werd, werd het voor mensen ingewikkelder
om te bevatten. Dat is de reden dat we de tijd hebben genomen om de
hoeveelheid informatie langzaam op te bouwen. Eerst stuurden wij een
bewonersbrief over wat er te gebeuren stond. In dezelfde brief
kondigden wij aan wanneer er meer informatie zou komen. Om ook de
mensen buiten het gebied te informeren wat ons in dat weekend te
wachten stond is de huis-aan-huis krant door de hele stad verspreid.’
Tijdens het bewuste weekend richt de gemeente een opvanglocatie in,
maar uit de aanmeldingen vooraf blijkt al snel dat mensen hun eigen
onderdak bij familie of vrienden prefereren boven een opvanglocatie.
‘Formeel hebben wij altijd gepubliceerd dat de mensen naar een
sporthal konden gaan. Intern hadden we een drempel ingebouwd.
Wanneer er minder dan een x-aantal aanmeldingen zou zijn, dan was
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het voor ons goedkoper om naar een hotel te verkassen. Toen wij vlak
voor de ontmanteling bekend maakten dat men in een hotel werd
opgevangen, kregen wij spontaan diverse aanmeldingen van mensen
die zich ineens hadden bedacht. Dat kon niet meer.’
De evacuatie van de wijken leidt uiteindelijk tot weinig weerstand in de
wijk. ‘Sommige mensen zagen het als een soort vakantie. Mensen die
nooit in een hotel komen waren helemaal ontdaan van een hotel met
zwembad en ontbijtbuffet.’ Slechts een beperkt aantal mensen wil in de
wijk achterblijven. ‘Er was bijvoorbeeld een hoogbejaard echtpaar
waarvan de vrouw op sterven lag. De artsen hadden gezegd dat ze
haar eigenlijk niet meer wilden verplaatsen. Zij zijn beiden blijven
zitten. Een ander geval betrof een kanariekweker, die net allemaal
nestjes met jonge kanaries had. Hij weigerde weg te gaan bij zijn
jonge vogeltjes. Ook dat geval hebben we door de vingers gezien. In
totaal zijn vermoedelijk vijftig tot zestig mensen in hun woning
gebleven. Voor ons was het belangrijkste dat de mensen in de
binnenste schil zouden weggaan. Dat is gelukt.’
Media
Vlak voordat de bomruiming begint, wordt Purmerend opgeschrikt door
een familiedrama. Burgemeester Verbeek bezoekt de plek waar twee
jonge kinderen dood werden aangetroffen in een huis en leert daar een
goede les over de manier waarop de media de inwoners bejegenen. ‘Na
de babymoord hadden wij een bewonersavond belegd, om met
geëmotioneerde bewoners over de moord te praten. Op de avond
kwam aan de orde dat de bewoners het moeilijk vonden om met de
pers om te gaan. Men vond dat de pers de bewoners erg agressief
benaderden. Vanuit hun eigen fatsoen stonden ze geëmotioneerd de
pers te woord, om vervolgens tot uitspraken te worden verleid waar ze
zichzelf niet in konden vinden. De pers stond bij diezelfde
bewonersavond de bewoners op te wachten. Ik heb iedereen die niet
de pers te woord wilde staan aangeraden om via de nooduitgang het
pand te verlaten. Uiteindelijk deed iedereen dit. Voor het bomproject
was onze les dat wij de bewoners moesten afschermen van de pers. Bij
de opvangcentra hebben we een regime ingesteld, waarbij de pers niet
zomaar in en uit mocht lopen. Wij realiseerden ons dat de mensen die
zich laten opvangen doorgaans de mensen zijn die een beperkt sociaal
netwerk hebben en in zekere zin kwetsbaar zijn. Wij hebben hen actief
in bescherming genomen, om situaties zoals rond de babymoord te
voorkomen.’
Ontmanteling
In het weekend van de ontmanteling controleert de politie onder meer
met een helikopter en met camera's of de noodverordening wordt
nageleefd. Tijdens de ruiming rijden er geen treinen door de stad en is
het luchtruim boven de gemeente gesloten. Het gemeente beleidsteam
begint officieel op zaterdagmiddag om twaalf uur te draaien. ‘Al met al
ben ik een kleine dertig uur in touw geweest. Met de locoburgemeester heb ik een schema opgesteld voor het geval als het
langer ging duren. Maar uit het overleg met de Koninklijke Marine
bleek diezelfde middag nog dat het uitloopscenario van zes dagen
eigenlijk niet meer bestond, omdat de ontsteking niet chemisch maar
148

genlijk niet meer bestond, omdat de ontsteking niet chemisch maar
mechanisch was. Gezien de relatief korte looptijd heb ik toen besloten
om de ontmanteling volledig zelf mee te maken. We hadden een
slaapgelegenheid op de locatie, waar we de ruimte met het
beleidsteam hadden ingericht omdat het gemeentehuis immers niet
bereikbaar was. Met af en toe een half uurtje slapen hebben we een
vergadercyclus in stand gehouden, waarbij we elk uur met het
operationele
team
en
het
beleidsteam
bijeenkwamen.
Die
vergadercyclus heeft goed gefunctioneerd.’
Tweede bom
Al voor de ontmanteling van de Wherebom ontstaat het gerucht van
een tweede bom. Wederom zijn het de overlevenden die de bom naar
eigen zeggen in 1941 hebben zien neervallen in het gebied.’Er is
gezocht naar een tweede, kleinere bom. Het moest een kleinere bom
zijn volgens de gegevens uit de archieven in Engeland. We hebben het
hele gebied afgezocht maar de bom is niet tevoorschijn gekomen. Er
zijn verschillende theorieën waarom wij de bom niet kunnen vinden.
Allereerst kan het zijn dat de bom al eerder is geruimd. Tot 1972 zijn
ruimingen
niet
geadministreerd.
Wanneer
je
toen
tijdens
bouwwerkzaamheden een bom vond dan gooide je de bom op een
kruiwagen en bracht je hem naar een kazerne. Pas nadat er een aantal
ongelukken mee gebeurden is besloten de bomruimingen te
professionaliseren en ook te administreren. Een andere variant is het
verhaal dat de bom tóch ontploft is toen deze in 1941 werd
afgeworpen.’ Mocht de tweede bom er toch nog liggen, dan heeft
Verbeek nog een geruststellende opmerking. ‘In dat geval ligt de bom
naar schatting op circa acht meter diepte. In dat geval zou een
eventuele ontploffing tot een lichte, plaatselijke aardbeving leiden.
Maar de kans dat personen letsel oplopen bij die ontploffing is vrijwel
nihil, zo is mij door experts verzekerd. Wie ben ik om daaraan te
twijfelen?’
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17. PAUL DE WINTER, oud-burgemeester van Bergen
(Noord-Holland)

‘Kosten mogen
veiligheid’

geen

beletsel

zijn

voor

Op 1 januari 2001 ontstaat een nieuwe fusiegemeente van Bergen,
Egmond en Schoorl. Vanaf die dag is Paul de Winter de nieuwe
burgemeester van deze fusiegemeente Bergen. Hij weet dan nog niet
dat het begin van zijn ambt zal worden gedomineerd door een Duitse
torpedojager. Het dossier ‘Seehund’ zorgt ervoor dat de nieuwe
burgemeester
direct
zijn
handen
vol
heeft
aan
zijn
crisismanagementtaken. De burgemeester vertelt - ondersteunt door
coördinator Integrale Veiligheid Hanneke Butter - zijn verhaal waarin
de Tweede Wereldoorlog, beperkt politiek draagvlak en de steeds
verder toenemende kosten een belangrijke rol spelen.
Coördinator Integrale Veiligheid Hanneke Butter begint te vertellen
over de geschiedenis van het lastige dossier, dat nieuw leven wordt
ingeblazen op het moment dat burgemeester de Winter in Bergen
aantreedt. ‘Voor de kust ligt al ruim zestig jaar een minionderzeeër van
de klasse “Seehund”. De bewuste Seehund is een Duitse onderzeeboot
die in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog buitengaats werd
opgewacht door de Britten. De onderzeeër U-5097, die alleen in geval
van nood kon duiken, verstopte zich op de bodem van de Noordzee.
Later kwam ze weer naar boven, maar liep in de val van de wachtende
Britse schepen en dook andermaal. Hoewel geraakt lukte het de
Seehund om toch weer boven te komen. Kort daarna voer het echter
aan de grond voor de kust van Egmond. Aldaar is de onderzeeër al die
jaren blijven liggen.’ Dat de onderzeeër niet in de vergetelheid raakt,
blijkt uit een onderzoek dat in 1998 wordt uitgevoerd. ‘De marine heeft
in 1998 in opdracht van de toenmalige gemeente Egmond een
verkennend onderzoek gedaan naar de status van de Seehund. De
onderzoekers concludeerden dat er op dat moment geen gevaar
bestond met betrekking tot de lading aan boord van de
Door de getijdenwerking komt de Seehund begin 2002 zo hoog te
minionderzeeër.’
liggen, dat een deel van de onderzeeër zichtbaar wordt. Daarmee
kreeg de historische vereniging uit Egmond belangstelling voor het
zeewrak; ze wil het wrak een museaal karakter geven. ‘Men deed
daartoe een verzoek bij de gemeente. Daardoor is het balletje gaan
rollen.’ De burgemeester vergeet dat moment niet snel meer. ‘Ik heb
het verzoek in de collegevergadering aan de orde gesteld. Ik vroeg mij
af of het zomaar zou gaan, om een wrak te bergen en naar een
museum over te brengen. In het college is toen besloten om eerst een
nader onderzoek naar de onderzeeër uit te voeren, alvorens
toezeggingen te doen aan de Stichting Historisch Egmond. Wij wilden
zeker stellen dat er geen risico bestond om het wrak te bergen.’
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Twee rapporten
De gemeente vraagt de Duik- en Demonteereenheid van de Koninklijke
Marine uit Den Helder om nader onderzoek te doen naar de lading van
de Seehund. Het tweede onderzoek staat diametraal op de conclusies
uit 1998. ‘De essentie van het rapport was dat de situatie ter plekke
zeer gevaarlijk was. In tegenstelling tot het eerste rapport wees dit
rapport op het zoute zeewater, dat een kristalisatieproces te weeg
bracht. Dat betekent dat de torpedo’s die met aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid aan boord van de Seehund waren, vanzelf tot
explosie zouden kunnen komen. Het idee dat het wrak er al zestig jaar
ligt en er dus weinig te vrezen valt, werd daarmee ontkracht. Door de
werking van het zoute water werd de situatie van dag tot dag
gevaarlijker. De kristallisatie zorgt ervoor dat de zaak ook zonder
ontsteker kan springen.’
De Winter schrikt van de mededeling. ‘De situatie werd geschetst als
“zeer gevaarlijk”. Ik heb de onderzoeker toen de vraag gesteld of er
nog een hogere gradatie bestond dan “zeer gevaarlijk”. Waarop hij zei
dat dit de hoogste categorie was. Hij bevestigde dit beeld door te
stellen dat hij absoluut niet meer met zijn gezin op het strand zou gaan
zitten. Die opmerking zette de zaak op scherp en deed ons beseffen
dat we met een groot risico van doen hadden.’
Het rapport van de Duik- en Demonteereenheid maakt melding van
een explosieve lading van twee torpedo’s met 300 kilogram zeer
explosieve lading. ‘Bij een explosie betekende dit een vernietigende
kracht tot op 1.500 meter rond de onderzeeër. Kortom: we hadden een
probleem!’
Het grote verschil tussen de twee rapporten is de beoordeling van de
ernst van situatie. In het tweede rapport waarschuwt de Duik- en
Demonteereenheid voor scepsis. Het gevaar schuilt immers in de tijd:
hoe langer het er ligt, hoe gevaarlijker het wordt.’ Vanaf het moment
dat duidelijk is dat de situatie voor de kust van Egmond aan Zee “zeer
gevaarlijk” is, begint de burgemeester met een offensief om draagvlak
te organiseren en het gevaar aan te pakken. ‘Met het zomerseizoen in
aantocht, wilden we niet nog een half jaar wachten. Nog voor de zomer
wilde ik het probleem hebben opgelost.’
Beperkt draagvlak
Het overtuigen van de gemeenteraad valt De Winter echter niet mee.
‘Dezelfde Duik- en Demonteereenheid had in 1998 ook het
verkennende onderzoek verzorgd. Destijds was geconcludeerd dat er
niets aan de hand was. Toen was de Seehund nog grotendeels bedekt
door zand en had men niet kunnen aantonen dat de onderzeeër nog
twee torpedo’s aan boord had. Nu was de Seehund bij eb zichtbaar en
werd de situatie als “zeer gevaarlijk” ingeschat. Toch moet je ook in
dat geval van goeden huize komen om als burgemeester aan te geven
dat de situatie opeens “zeer gevaarlijk” is.’ De burgemeester zit dan
ook met het dossier in zijn maag. ‘Mensen begonnen zich af te vragen
waar de nieuwe burgemeester mee bezig was. Dat was grotendeels
gebaseerd op de gedachte dat de Seehund er al vijftig jaar lag en
zonder problemen voor de kust zou kunnen blijven liggen.’
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De Winter gaat samen met de coördinator Integrale Veiligheid aan het
werk. ‘Ik vond het met deze kennis onverantwoord om te denken dat
het me even niet uitkomt. De enige verantwoordelijkheid die je mijns
inziens op een dergelijk moment kunt nemen, bestaat uit het veilig
opruimen van het gevaar. Maar op die momenten blijkt ook dat de
bestuurlijke wereld niet eenvoudig in elkaar zit. Niet iedereen stond
achter de beslissing. Het was bijna de tweemansfractie Butter en De
Winter die tegenover de rest kwam te staan. Na veel vijven en zessen
begon iedereen in te zien dat het opruimen van de Seehund dé beste
oplossing was.’
Bestuurlijke stappen
Als eerste stap neemt De Winter contact op met de Commissaris van
de Koningin, Van Kemenade, over de te nemen maatregelen. ‘Je praat
dan over een ding dat in het water op ongeveer een kilometer van de
kust ligt. Daarbij speelden juridische kwesties als “wie is eigenlijk de
eigenaar van die onderzeeër?” We bespraken ook de mogelijkheid om
een noodverordening voor zo’n gebied af te kondigen. De Commissaris
van de Koningin vroeg mij op een gegeven moment wat ik zou doen
wanneer de onderzeer vlak voor de bebouwde kust van Egmond had
gelegen. Nadat ik om een half uur bedenktijd had gevraagd, heb ik
teruggebeld met de mededeling dat ik in dat geval een deel van het
dorp zou hebben ontruimd. Het dilemma maakte mij bewust van de
complexiteit van de situatie. Gelukkig lag de onderzeeër op een stil
stuk strand met slechts een strandpaviljoen. Geluk bij een ongeluk was
het feit dat er geen woningen in de directe nabijheid lagen.
Desondanks kozen we voor een noodverordening om elk risico op het
strand uit te sluiten. De noodverordening moest, zoals gebruikelijk,
worden bekrachtigd door de gemeenteraad. De raad had op dat
moment nog niet het besef van het gevaar dat zich aandiende. De
leden van de raad wonden zich er zichtbaar over op dat ik hen bijeen
had geroepen, enkel en alleen om hen te over de noodverordening te
informeren.’ De scepsis die de burgemeester in de gemeenteraad
proeft, ervaart hij ook onder een groot deel van de bevolking. ‘De
inwoners twijfelden over het nut van het opgraven van de onderzeeër.’
In het achterhoofd van de Bergense burgemeester speelt continu de
gedachte “stel dat de torpedo’s gaan ontploffen”. ‘Dat is mijn drijfveer
geweest. Ik wist niet zeker of de torpedo’s op scherp stonden, maar ik
vond dat ik geen andere keuze had dan te moeten handelen. Ik dacht
ook aan de vuurwerkramp in Enschede en de cafébrand in Volendam.
Het gaat misschien ver, maar ik moest wel wat doen. Ongeacht de
consequenties kon ik geen ander besluit nemen dan “aanpakken die
Na het contact met de Commissaris van de Koningin komt de
handel”.’
kabinetschef van de Commissaris naar Bergen. Hij sluit aan bij het
crisisteam, dat een plan van aanpak opstelt om het gevaar voor de
kust te beteugelen. ‘Het is goed om met de juiste experts en adviseurs
om de tafel te zitten. Je maakt dit soort crises immers niet iedere dag
mee. De kabinetschef heeft ons geassisteerd en van advies voorzien.
Dat contact met de provincie heb ik als een steun in de rug ervaren.’
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De Winter voelt geen wrok naar zijn voorganger uit de voormalige
gemeente Egmond. ‘Ik kan de gemeente Egmond voor de voeten
gooien dat ze wisten dat de onderzeeër er al lag, maar ook zij wisten
niet hoe gevaarlijk de situatie inmiddels was geworden. Frappant
genoeg had niemand zich dat gerealiseerd, als de historische
vereniging niet het verzoek had ingediend om de Seehund alsnog naar
de wal te brengen.’ De Winter heeft geen contact gezocht met zijn
voorganger om over het voorval te spreken. ‘Het is mogelijk een
verbeterpunt voor mezelf, om meer gebruik te maken van de
historische kennis die je zelf niet in huis hebt. Vroeger is hier in Bergen
een militair vliegveld geweest. Op dat terrein ligt een aardige
hoeveelheid munitie in de grond. Zolang je de grond met rust laat, is
er niets aan de hand. Defensie heeft momenteel geen belangstelling
meer voor het terrein. Stel dat de gemeente de grond krijgt en er
bijvoorbeeld een waterberging van wil maken, dan sta je wederom
voor de keuze wat je doet en wie dat gaat betalen.’
Werkkuip
Nadat de beslissing tot ontruiming definitief is genomen, moet rondom
de onderzeeër een werkkuip worden gebouwd. De werkkuip zorgt
ervoor dat de Seehund droog komt te liggen. ‘In dit soort situaties loop
je tegen tal van regels aan. Bij ons speelde de tijdsdruk mee, omdat
het zomerseizoen eraan stond te komen. Dan loop je tegen de keuze
aan of je de klus aan een bepaald bedrijf wilt gunnen, of dat je er een
openbare aanbesteding van maakt. Dat laatste kost alleen maar tijd.
Desondanks is het geen simpele keuze, omdat je altijd bedrijven krijgt
die zich afvragen waarom je hen niet hebt gevraagd.’ Wanneer De
Winter terugdenkt aan deze keuzes, ervaart hij dat hij regelmatig in
het duister heeft getast over de beslissingen die hij moest nemen. ‘Wij
waren niet bekend met de regelingen rond het opruimen van
explosieven. Stukje bij beetje vergaar je de informatie daarover bij
elkaar. Dan blijkt bijvoorbeeld dat een bedrijf aan een bepaalde
certificering moet voldoen om explosieven te mogen bergen. Wij waren
ondertussen al ‘in zee’ gegaan met Weismuller, omdat zij op basis van
‘no cure no pay’ de klus al hadden aangenomen. Weismuller was niet
gecertificeerd voor explosieven. Zij waren alleen benaderd om het
zeewrak op te graven voor de historische vereniging. Toen bleek ons
dus dat een ander bedrijf noodzakelijk was om de torpedo’s te mogen
demonteren. Waarbij bleek dat de ‘oude’ gemeente Egmond indertijd al
eens toezeggingen richting bepaalde bedrijven had gedaan.’
De gemeente kiest een bedrijf om de werkzaamheden uit te voeren.
‘Drie jaar na dato hebben wij nog verzoeken op basis van de Wet
openbaarheid bestuur gekregen van concurrerende bedrijven, die de
besluitvorming in dat proces wilden inzien. Na verificatie met de
gemeente Arnhem, waar veelvuldig bommen worden opgegraven,
bleek dit een bij hun bekend bedrijf te zijn. Wij hebben onze
dossierstukken gekopieerd en opgestuurd. Daarna hebben wij er niets
meer van vernomen.’

154

Afzettingen op strand en in zee
Om de noodverordening kracht bij te zetten, moet het gebied op het
strand en in zee worden afgezet. Dat blijkt geen makkelijke opgave.
‘Hoe zet je op strand een gebied af? Hoe doe je dat met de beheerders
aldaar met het zomerseizoen voor de deur? Wie bewaakt de
duinpaden? Waar zet je de hekken neer? Het plaatsen van hekken op
het strand is minstens zo ingewikkeld, mede door het afwisselende
hoog- en laagwater.’ Op zee wordt een zone van twee mijl ingesteld. In
het luchtruim boven Egmond aan Zee mag onder de twee kilometer
hoogte geen vliegtuig passeren tijdens de demontage. Het strand is
een gebied tot 1.800 meter afgezet, omdat dat de straal is waar
eventuele scherven bij een ontploffing nog kunnen neerkomen.’
Met het zomerseizoen voor de deur, staat het demonteren van de
torpedo’s gepland voor april 2002. De gemeente krijgt met een
tegenvaller te maken, wanneer uit een nader onderzoek aan de
Seehund blijkt dat dit niet haalbaar is. ‘Dit had alles te maken met de
moeilijke positie waarop de minionderzeeër in zee lag. Daarnaast
kregen we te maken met een harde storm, die de werkkuip
beschadigde. De brug naar de onderzeeër was voor de helft vernietigd
en moest opnieuw worden gebouwd. De reparaties zorgden voor enige
weken
Het
strand
vertraging.’
blijft al die tijd afgesloten, om als gevolg van de
noodverordening. ‘Ironisch genoeg vonden de politiemensen het wel
lekker om in het zonnetje “tot hier en niet verder” te melden.’ Vlak
voor de Paasdagen huurt de gemeente een beveiligingsbedrijf in, om
met extra capaciteit de politie bij te springen. ‘Een noodverordening op
zo’n locatie blijft hoe dan ook moeilijk te handhaven. In de krant
verschenen foto’s met begeleidende teksten als “burgemeester, kijk
nou, wie loopt daar op het strand?”. Toch hebben we met de
beveiliging de meeste pottenkijkers op afstand kunnen houden.’
Het draagvlak onder de inwoners wordt onbewust vergroot, als op het
strand een explosie kan worden gehoord. ‘Om de torpedo’s heen waren
damwanden geplaatst. Die mochten er niet in worden getrild, maar
moesten worden geduwd. Wij waren op het strand gaan kijken, toen ik
bij het plaatsen van de damwanden het zand onder mij voelde
bewegen. Ondanks de wetenschap dat de experts weten wat zij
moeten doen, voelde ik mij daar niet prettig bij. Later bleek dat in de
afgegrendelde bak niet alleen de twee torpedo’s lagen, maar ook een
klein, nietszeggend mijntje. Die mijn hebben ze in de bak tot
ontploffing gebracht. Bij die ontploffing dachten de mensen in Egmond
dat een torpedo was afgegaan. Ironisch genoeg werd hierdoor wel het
draagvlak vergroot om de torpedo’s later in alle rust en met de nodige
zorgvuldigheid te demonteren.’
90% regeling
Het probleem met de Seehund is een dure erfenis uit de voormalige
gemeente Egmond, als blijkt dat 1998 de Rijksoverheid de berging nog
volledig vergoed zou hebben. ‘Vier jaar later waren de regels helaas
veranderd. Toen is de zogenoemde negentig procentsregeling in
werking getreden, waarbij de gemeente opdraait voor een deel van de
kosten. De gemeente moet dan tien procent van de kosten zelf
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betalen. De operatie kostte onze gemeente een kleine drie ton. Omdat
door de aanleg van de Vinex-wijken de laatste jaren in veel gemeenten
bommen zijn gevonden, is de regeling een paar keer bijgesteld.
Inmiddels moet een gemeente nog meer betalen dan de tien procent.’
De gemeente Bergen mocht zich volgens De Winter ‘gelukkig’ prijzen
met de aanwezigheid van de torpedo’s, omdat de landelijke regeling
niet uitbetaalt als later zou blijken dat er geen explosieven aan boord
zouden zijn. Om zeker te zijn van de lading aan boord van de
minionderzeeër zet de historische vereniging uit Egmond zich in om de
kapitein te achterhalen. ‘De kapitein van de onderzeeboot leefde nog.
Hij is geïnterviewd door de marine en bevestigde nooit een torpedo te
hebben gelost. Dit vergrootte voor ons de zekerheid dat de torpedo’s
aan boord waren. Toch kon niemand de garantie geven dat de
torpedo’s met 100% zekerheid nog aan boord waren. Het zou
bijvoorbeeld ook mogelijk zijn geweest dat sportduikers de lading in de
loop der jaren hadden opgevist of dat stropers spullen hadden
meegenomen. De Seehund stak immers wel eens vaker boven het
water uit, dus het was bekend dat de onderzeeër daar lag. Mochten er
geen torpedo’s aan boord zijn geweest, dan was het financiële debacle
nog groter geworden.’
De financiële zorgen zijn uiteindelijk geen reden om de ontmanteling
anders aan te pakken. ‘Veiligheid mag niet het onderspit delven. Bij de
nabesprekingen heb ik aangegeven dat je moet uitkijken om vanwege
financiële redenen iets niet te doen. De afweging tussen veiligheid en
geld mag geen dilemma zijn. Dat betekent niet dat je iedere
handgranaat moet opruimen, maar in dit geval was het evident dat het
risico niet kon worden gehandhaafd. De explosieve lading van de
duikboot was twee keer zo groot als die van Enschede beweerden
sommigen. Volgens berekeningen zou bij een eventuele ontploffing een
gat van tien meter diep en dertig meter breed geslagen worden. Zand
en water zou tot één kilometer hoogte de lucht in worden geslingerd.
Dat zijn risico’s die je, ongeacht de kosten, wilt elimineren.’
Ontmanteling
Terwijl de voorbereidingen worden getroffen ligt de Seehund maanden
op een zandbank voor de kust van Egmond. Het bovenste stukje steekt
boven het water uit. De dag voor de parlementsverkiezingen van mei
2002 worden de torpedo’s gedemonteerd. ‘Het demonteren verliep
langzaam, maar nagenoeg zonder problemen. Wel ontstond er
beroering toen een vliegtuig overvloog, terwijl het luchtruim boven de
Seehund was gesloten. De demonteer-eenheid stopte onmiddellijk en
wilde pas doorgaan zodra het duidelijk was dat het afsluiten van het
luchtruim goed was geregeld. De werkzaamheden liepen uit, omdat
beide ontstekers afbraken door de slechte staat waarin ze verkeerden.
Hierdoor moest een meer tijdrovende wijze van demontage worden
gevolgd. Een van de koppen, warheads genaamd, zat namelijk vast.
Door er een explosief draadje aan te bevestigen kon de kop met een
kleine plof worden losgemaakt. Op dat soort momenten heb je respect
voor het werk dat de experts van de demonteereenheid doen.’
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Het ontmantelen van beide torpedo’s duurt tot half tien ’s avonds.
‘Normaal gesproken zou je de volgende dag doorgaan. Vanwege de
weersverwachting hebben wij er voor gekozen om toen ’s avonds toch
door te gaan. De angst van de eerdere storm, die de damwand had
vernield, stond ons nog helder voor de geest. De torpedo’s zijn
afgevoerd naar zee, alwaar ze tot ontploffing zijn gebracht.’
Een serieuze oefening
Terugblikkend is de situatie rond de mini-onderzeeër volgens De
Winter een ramp noch een crisis geweest. ‘Maar dat had het wel
kunnen worden. Het is voor ons een hele serieuze oefening geweest.
Geen vrijheid-blijheid, maar een serieuze oefening met zeer
realistische elementen. Zo was het verkrijgen van een fiat om door te
gaan met de berging van de onderzeeër bijvoorbeeld erg lastig.
Alvorens je van Rijkswaterstaat het fiat krijgt om te mogen doorgaan
met de berging, ben je heel wat tijd verder. En tijd is in dit geval ook
geld, en dat geld is van ons allemaal.’ In de besluitvorming voelde De
Winter zich gesteund door de experts en adviseurs om zich heen.
‘Daardoor had ik niet het gevoel dat ik eenzaam de beslissingen moest
nemen. Desalniettemin besefte ik dat ik degene zou zijn die erop zou
worden afgerekend als het mis zou lopen. Maar om eerlijk te zijn heb ik
niet wakker gelegen van de situatie. Je staat voor die klus en je gaat
ervoor. Het zijn de krenten in de pap om zulke eigenaardige situaties
tot een goed einde te brengen. Toch zul je mij niet horen zeggen dat ik
hoop dat het binnenkort weer gebeurt.’
In de besluitvorming ervaart De Winter de regelingen waar hij mee te
maken krijgt als een belemmering. ‘De regels van alle betrokken
instanties waren verre van eenduidig en overzichtelijk. Ook ontstond
de nodige onduidelijk over de declarabele kosten. Voor wie
bijvoorbeeld zijn de kosten van de politie-inzet? Doorlopend zijn er
mensen op het strand nodig geweest, deze politiemensen zijn dan niet
in te zetten voor de reguliere politietaken. Betalen alle bewoners van
Noord-Holland Noord dit indirect of valt dit voor een deel onder ons
gemeentebudget? Het zijn details, maar uiteindelijk moet de rekening
wel betaald worden. Dat gold ook voor de parkeerterreinen, waar het
zware materieel werd opgeslagen. Deze parkeerterreinen konden lange
tijd niet worden gebruikt. Dat betekende inkomstenderving voor de
gemeente. Is dat declarabel of niet? En welk recht hebben de
paviljoens bijvoorbeeld op het claimen van inkomstenderving?
Dergelijke vragen kwamen vanuit alle hoeken op ons af.’ Na het bergen
duurt het bijna anderhalf jaar alvorens de gemeente zekerheid krijgt
over de financiële vergoeding via de ministeriele regeling. ‘Over de
afrekening heeft niemand meer met een woord gerept.’
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18. PIET IJSSELS, burgemeester van Gorinchem

‘Je mag laten zien dat je zelf geëmotioneerd
bent’
Op 10 januari 1999 vindt in muziekcafé Bacchus in Gorinchem een
tragisch schietincident plaats. Een bezoeker die niet toegelaten wordt
tot het café komt verhaal halen en schiet op de deur. De kogels raken
drie meisjes die bij de uitgang staan bij de garderobe staan te
wachten. Marianne Roza uit Gorinchem en Froukje Schuitmaker uit
Werkendam komen bij het schietincident om. Het derde meisje, Inge
van Boxtel, raakt zwaar gewond maar overleeft het drama. Een
gesprek met burgemeester IJssels over het incident, de nasleep en de
stille tocht waar 25.000 mensen hun afschuw over het gebeurde laten
blijken.
Burgemeester IJssels ligt al in bed wanneer hij een telefoontje van de
politie krijgt. ‘Het was in eerste instantie het bericht dat er in de
binnenstad van Gorinchem een afrekening had plaatsgevonden tussen
een aantal Turken. Pas in tweede instantie bleek dat het een
schietpartij in het muziekcafé betrof, waarbij een Turkse jongen drie
meisjes had geraakt.’ Als in een flits realiseert IJssels zich dat het
belangrijk is om de zaak niet op zijn beloop te laten, maar direct in te
grijpen. ‘In onze gemeente is een derde van allochtone afkomst,
waarbij de meerderheid bestaat uit Turken, Marokkanen en Grieken.
Het gegeven dat de dader van Turkse afkomst was, zou voldoende
aanleiding kunnen zijn om op een confrontatie tussen de
bevolkingsgroepen uit te lopen. De districtschef en ik beseften ons dat
wij hier alert
Dezelfde
avond
op moesten
wordt in reageren.’
het stadhuis een bijeenkomst georganiseerd.
Betrokkenen worden uitgenodigd om over de situatie te praten en de
mensen de gelegenheid te geven hun emoties te uiten. ‘Het was tevens
een avond om de meest bizarre geruchten de wereld uit te helpen. Zo
hadden mensen het beeld dat de ambulance wel een uur op zich liet
wachten. Iemand vertelde dat ze een uur met een van de meisjes in
haar armen had gezeten. Terwijl de ambulances in zeven minuten ter
plaatse waren. Maar het ging ons niet zozeer om de feiten, het ging
erom dat men op dat moment de gelegenheid had om in een veilige
omgeving samen op het vreselijke voorval terug te blikken’. Het
openbaar ministerie heeft geen bezwaar tegen de bijeenkomst. ‘In
andere situaties verneem ik van collega’s dat een officier erop tegen is
om een bijeenkomst te organiseren, omdat getuigen elkaar dan zouden
kunnen beïnvloeden. In dit geval was de situatie duidelijk. De
bijeenkomst kon ervoor zorgen dat de spanningen in de stad niet
verder toenamen, wat vanuit het oogpunt van openbare orde en
veiligheid een zwaarwegend belang was. Gelukkig hadden wij op dat
moment een officier van justitie die gewend was om met een
bestuurlijke bril naar de materie te kijken. Zij heeft daarmee veel voor
ons betekend.’
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Ouders
Niet alleen richting de omstanders onderneemt IJssels de nodige
acties, ook laat hij zich zien bij de ouders van de slachtoffers. ‘Wij
vonden het een taak van de gemeente om de ouders af te schermen
van de pers. De contacten zijn door ons afgevangen en onze
ambtenaren hebben als een soort voorlichtingsbodyguards gefungeerd.
De ouders hebben dat bijzonder gewaardeerd, omdat zij opeens en
ongevraagd in het middelpunt van de belangstelling stonden. Dan is
het prettig wanneer je een beroep kunt doen op professionals die je
enigszins kunnen afschermen van de hectiek om je heen.’ Met zijn
collega-burgemeester uit Werkendam verdeelt IJssels de zorg over de
ouders. ‘De ouders zijn ook betrokken bij het besluit om de stille tocht
te organiseren. Ze toonden zich betrokken bij alles dat wij deden. Dat
was mede ingegeven door het feit dat hun dochters zelf heel actief en
maatschappelijk betrokken waren en dingen voor de allochtone
gemeenschap in Gorinchem organiseerden.’
Met de ouders van de Turkse dader is nauwelijks contact. ‘Een van de
raadsleden heeft zich over de familie ontfermd, maar heeft daar weinig
kunnen betekenen. De omgeving rond de dader schaamde zich voor
hetgeen was gebeurd. Niet lang daarna is de naaste familie verhuisd.
Wij nemen aan dat zij het vanuit de eigen Turkse gemeenschap
behoorlijk hard te verduren hebben gehad.’
Afkomst dader
IJssels en de ouders zitten vrij snel op eenzelfde lijn. De ouders
begrijpen IJssels’ urgentie om te voorkomen dat de dood van hun
kinderen tot verdeeldheid onder de bevolking leidt. ‘Wij hadden het
geluk dat de ouders niet in racistische termen dachten. Ze dachten
evenmin in termen van ‘rot-Turken’. Ik kan mij voorstellen dat je een
volstrekt andere situatie aantreft, wanneer je ouders hebt die dat wèl
doen.’ In die tijd is het nog ongebruikelijk om de nationaliteit van de
dader vrij te geven. IJssels besluit weloverwogen om de nationaliteit
vrij te geven, omdat daarmee de mogelijkheid ontstaat ook acties op
touw te zetten. ‘In de kranten wordt gesproken over de ‘Gorkummer
Ö’, terwijl heel Gorinchem op dat moment al weet dat Ö een Turk is.
Naar mijn idee moet je op dat moment niet de schijn willen ophouden
door dingen te verbergen die je niet hoeft te verbergen. Tegenwoordig
staat het minder ter discussie dan toentertijd. Maar ik heb
weloverwogen genoemd dat de vermoedelijke dader van Turkse
afkomst was. Want als de afkomst niet bekend zou zijn, dan zou er
evenmin reden zijn om activiteiten in de Turkse gemeenschap te
ontplooien om de spanning weg te nemen. Doordat de nationaliteit
bekend werd, was ik in de gelegenheid om overleg te voeren met het
Moskeebestuur en bij de stille tocht de Turkse gemeenschap in de
gelegenheid te stellen om zich daar ook nadrukkelijk in te uiten. Het
moskeebestuur heeft toen ook binnen de Turkse organisaties gezegd
dat men naar buiten moest treden en een gevoel van afkeuring moest
laten blijken. Dat heeft ervoor gezorgd dat er vanuit de Turkse
gemeenschap een forse delegatie in de stille tocht meeliep.’
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Stille tocht
IJssels roemt de stille tocht om het gemeenschappelijke signaal dat de
inwoners van Gorinchem er op dat moment mee kunnen afgeven. De
stille tocht kwam als idee voort uit de bijeenkomst die zondagavond op
het stadhuis was gehouden. ‘Terugblikkend was het in die tijd een
modeverschijnsel om een stille tocht te houden, maar in essentie was
het een goed kanaal om de emoties een plek te geven. De gemeente
heeft de tocht niet georganiseerd maar wel de nodige ondersteuning
geleverd. ‘Het doel van de stille tocht ging verder dan de stille tocht
zelf. Het hield de samenleving die dagen bezig. Je kunt mensen
bezighouden en dat is belangrijk in tijden waarin de spanningen
oplopen. De Turkse gemeenschap, de omstanders, de scholen,
iedereen zette zijn beste beentje voor om iets moois te maken van de
stille tocht.’
Tijdens
de hoogwatersituatie in 1995 hadden wij al de nodige ervaring
met het opvangen van de pers. Rond de stille tocht hebben wij de
organisatie aangeboden om de pers op het stadhuis op te vangen. Dat
heeft goed gewerkt. Door de media een aparte ruimte te geven met
broodjes en koffie, merk je dat je tot afspraken kunt komen. Wij zijn in
staat geweest om met hen te bespreken wat er naar onze mening
moest gebeuren en waar wij liever niet over wilden publiceren. Zo
wilden wij met hen, op verzoek van de familie, de afspraak kunnen
maken dat er geen pers aanwezig zou zijn bij de begrafenis van de
meisjes. Mede doordat wij hen een plek op het stadhuis hebben
gegeven, is de relatie tussen ons en de pers van meet af aan goed
In de voorbereiding op de stille tocht heeft IJssels veel baat gehad van
geweest’.
adviezen die hij uit Leeuwarden kreeg, waar eerder een grote stille
tocht was georganiseerd voor de dood van Meindert Tjoelker. Tjoelker
was een slachtoffer van zinloos geweld, dat ruim een jaar eerder was
omgekomen. ‘Hayo Apotheker zat toen nog in Leeuwarden en heeft me
gebeld met adviezen. Zij hadden de stille tocht voor Tjoelker
geëvalueerd en raadden ons aan om een aantal zaken anders te doen.
Zo waren in Leeuwarden de cafés op de avond van de stille tocht
gesloten. Dat was gedaan uit respect, maar bleek later averechts te
werken. Na de stille tocht was er nergens een gelegenheid waar
mensen met elkaar konden napraten. Het heeft er bij ons toe geleid
dat de cafés na de stille tocht wel open bleven. Wel is ervoor gekozen
die avond geen alcohol te schenken. Wij hebben met de Gorinchemse
horeca afgesproken dat men voor iedereen koffie kon schenken en de
rekening naar de gemeente kon worden gestuurd. Er zijn overigens
geen rekeningen gekomen! Ook hebben wij de kerk opengesteld, zodat
mensen ook daar naartoe konden gaan als ze daar behoefte toe
voelden.’
Emoties
In de aanloop naar de stille tocht leunt IJssels sterk op een extern
adviseur. Een oud-journalist van het Vrije Volk ondersteunt de
burgemeester bij het schrijven van zijn speech voor de stille tocht.
‘Deze oud-journalist liep al langer bij ons in de gemeente rond. Hij
voelde precies aan wat ik wilde zeggen en is in die week een soort
buddy voor mij geworden. Hij heeft een heel eenvoudig taalgebruik,
maar weet heel puntig te zeggen wat er op de belangrijke momenten
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toe doet. Hij weet welke effecten zijn woorden hebben, kent mijn eigen
taalgebruik en weet dat haarfijn op elkaar aan te sluiten. In die periode
is zijn bijdrage goud geweest.’ Wanneer IJssels over zijn speech bij de
stille tocht spreekt, staan voor hem de emoties centraal. ‘Als daar 25
duizend mensen staan, kun je je niet permitteren om iets
onwaarachtigs in je toespraak te zeggen. Tegelijkertijd heb ik geleerd
dat je op dergelijke belangrijke, emotionele momenten, ook als
burgervader je emoties mag laten zien. In essentie is de kunst van het
vak om de emoties die bij jou en de lokale samenleving loskomen
positief te richten. Je moet de emoties niet wegdrukken, maar je moet
ze een positieve uitweg zien te geven, waarmee die samenleving
vervolgens verder kan. Als al die mensen hier in het donker op het
plein staan en bloemen omhoog houden, dan gaat echt door merg en
been. Ook een burgemeester heeft op dat soort momenten iemand
naast zich nodig die hij vertrouwd. Voor de een is dat een persoonlijke
vriend en voor de ander een gemeentesecretaris. Een burgemeester
moet de vrijheid hebben om hem of haar erbij te halen, om gevoelens
te delen en stoom af te blazen. Ik ben ook een hartgrondig voorstander
van nazorg, zowel voor mijzelf als voor anderen. Bij crises met een
dergelijke impact moet je de nazorg niet wegwuiven. Dat zou
onverstandig zijn.’
Terugblikkend ziet IJssels de toespraak een van de moeilijkste
momenten uit zijn carrière. ‘Ik begon met toegeknepen keel. Je mag
laten zien dat je geëmotioneerd bent, maar je moet de toestand wel in
de hand houden. Dat lukte me, mede omdat ik me vooraf intensief met
de regie had bemoeid en wist hoe alles geregeld was. Ik heb de
toespraken van de andere sprekers gelezen en erop toegezien dat die
elk niet langer duurden dan drie minuten. Als je de aandacht van
25.000 mensen wilt vasthouden, moet het totale toesprakengedeelte in
maximaal 20 minuten zijn afgerond. Dan willen de mensen gaan
lopen.’
In de Toren
Na afloop is in Gorinchem een stichting opgericht, de stichting In de
Toren. De stichting maakt zich hard voor bezinning en houdt de
gedachte aan het schietincident levendig. ‘Er is een prachtig kunstwerk
in de toren geplaatst, in de kerktoren in de binnenstad van Gorinchem.
De toren is nu gerestaureerd en daar ook is een heel klein kunstwerkje
van de hand van Marianne Roza, die zelf op de kunstacademie zat,
geplaatst. De toren is nu twee dagen per week open. Enerzijds als
bezinningsruimte en anderzijds als tentoonstellingsruimte voor
studenten van de kunstacademie. De stichting wordt gerund door een
grote groep mensen, zowel autochtone als allochtone inwoners van
Gorinchem.’ Volgens IJssels zijn de jaarlijkse herdenkingen op verzoek
van de familie na een aantal jaren gestopt. ‘De families vonden het na
verloop van tijd zwaar worden om elk jaar opnieuw massaal met het
verlies te worden geconfronteerd. In het kader van nazorg heeft de
gemeente zich terughoudend opgesteld, maar er wel voor gezorgd dat
de familie in contact kwam met instanties als dat nodig zou blijken.’
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Gezinssituatie
IJssels staat stil bij de gezinssituatie en de impact die een crisis
ongemerkt op het thuisfront kan hebben. ‘Wij zijn in de loop der jaren
een aantal keren uit huis geweest, omdat mijn vrouw, mijn kinderen en
ik werden bedreigd. De emoties van dat soort momenten komen terug
bij nieuwe crises die tot een gespannen situatie leiden.’ De
burgemeester waarschuwt dat de thuissituatie ook tijdens crises een
belangrijke invloed kan hebben. ‘Het gezin kan ook een signaalfunctie
hebben, zoals in 1995 met het hoogwater. Mijn vrouw belde mij op,
omdat ze van plan was met de buren de piano in veiligheid te brengen.
Ze stonden op het punt om de piano naar boven te slepen. Wij
woonden op ongeveer de hoogste plek van Gorinchem. Ik heb gezegd
dat ik het niet wilde. Als de burgemeester zijn spullen naar zolder
verhuist terwijl de rest van de straat nog niet geëvacueerd wordt, is
dat een signaal dat ik in de gemeenteraad niet kan uitleggen.’
Publiek leiderschap
Wanneer IJssels terugblikt, komt hij tot de kern van het
burgemeestersvak. ‘Uiteindelijk ging het zowel bij het hoogwater als bij
het Bacchus-incident erom dat je durft op te staan en je
verantwoordelijkheid als burgemeester neemt. De burgemeester is op
de cruciale momenten de autoriteit die de leiding neemt. De aardige
bijkomstigheid daarvan is dat het door iedereen zeer wordt
gewaardeerd wanneer de burgemeester de leiding neemt. ‘ Toch heeft
IJssels in 1995 de nodige aanvaringen gehad omtrent de manier
waarop hij zijn leiderschap invulde. ‘Bij het hoogwater dat in 1995 in
het rivierengebied speelde, werd ook Gorinchem bedreigd. Wij lagen
aan het eind van de rit en zagen het water al vanuit Duitsland op ons
afkomen. Op een gegeven moment was het gevaar voor Nijmegen
geweken, toen wij de golf nog moesten krijgen. Minister Dijkstal riep
op dat moment dat iedereen weer terug kon gaan naar huis, dat de
evacuatie voorbij was en er geen reden was om nog weg te blijven. Ik
ben er toen hard tegenin gegaan en heb de Gorkummers duidelijk
gemaakt dat in Gorinchem de evacuatie nog tot maandag zou
aanhouden. Dan zie je dat er een competentiestrijd ontstaat over wie
de eindverantwoordelijkheid heeft over de evacuatie.’ IJssels refereert
aan het balkonincident in Maastricht om te onderschrijven dat de
Haagse politiek zich bij rampen en ongevallen doorgaans te veel
bemoeit met de lokale aanpak. ‘Er vallen drie balkons naar beneden,
waarbij helaas doden te betreuren zijn. De Tweede Kamer stelt vragen,
waarop de ministers antwoorden dat zij alle balkons in Nederland
zullen gaan onderzoeken. Terwijl de competentie vooral bij het lokale
Bouw & Woningtoezicht ligt. Bij een ramp zou Den Haag meer
vertrouwen moeten hebben in de lokale leiding. In Volendam
verscheen binnen mum van tijd staatssecretaris De Vries aan de zijde
van Frank IJsselmuiden. Mijn stelling is dat een burgemeester die hulp
nodig heeft, daar wel om vraagt. Onze primaire focus ligt op
Gorinchem en de gemeenteraad van Gorinchem. Wij hebben hier een
cultuur waarin je fouten mag maken. Als iemand hier een fout maakt,
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dan wordt dat gemeld en lossen we het op. De cultuur is er hier niet
naar om als college bang te zijn om fouten toe te geven. Als wij onze
gemeenteraad voorleggen hoe wij onze fouten denken te gaan
verbeteren, kiest de raad niet de aanval maar wordt er in alle openheid
over gesproken. Als Gorinchem dan tevreden is, is ook de
burgemeester tevreden.’
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19.
JOS
ZUIDGEEST,
voormalig
burgemeester van Onderbanken

‘Als overheid
binnenkomen’

moet

je

door

waarnemend

de

voordeur

Jos Zuidgeest is voormalig wethouder in Heerlen. Hij wordt op 1
december 2005 benoemd als waarnemend burgemeester in
Onderbanken. Onderbanken komt landelijk in het nieuws, wanneer de
inwoners van het plaatsje Schinveld zich verzetten tegen de
geluidsoverlast van de vliegtuigen op de nabijgelegen NAVO-basis van
Geilenkirchen. Een gesprek met een waarnemend burgemeester die,
zoals hij zelf zegt, rotklussen niet uit de weg gaat.
Het Limburgse Schinveld ligt pal onder de aanvliegroute van de
lawaaiige AWACS-vliegtuigen die opstijgen vanaf de vlak over de
Duitse grens in Geilenkirchen gelegen NAVO-basis. Sinds 1980 verzet
de gemeente zich al tegen de geluidsoverlast die de toestellen met zich
meebrengen. De maat is vol wanneer het ministerie van Defensie de
gemeente verzoekt om aan de Schinveldse zijde van de grens een bos
te kappen. Defensie wil de boskap uit veiligheidsoverwegingen
doorzetten, omdat de AWACS-toestellen bij het landen nu gevaarlijk
laag over het bos vliegen. De gemeente verzet zich tegen de boskap en
weigert een kapvergunning af te geven. Tegelijkertijd gaat de
gemeente door met haar lobby om de start- en landingsbaan een paar
honderd meter in oostelijke richting te verschuiven.
NIMBY-procedure
Om de impasse te doorbreken start het ministerie van VROM in 2004
een NIMBY-procedure. Uiteindelijk doet de minister van VROM in
januari 2005 een verzoek aan de gemeente Onderbanken om aan de
staatssecretaris van het Ministerie van Defensie vrijstelling te verlenen
voor het kappen van alle bomen in een aaneengesloten gebied van 6
hectare en een beperkt aantal bomen in een aangrenzend gebied van
14 hectare. ‘De gemeente besloot echter tot het eenmalig omhakken
van acht bomen, en al het andere te verbieden. Het ministerie zag dit
als een verkapte weigering, wat volgens de NIMBY-procedure
betekende dat de minister zelf de vrijstelling mocht verlenen. Tegen dit
besluit van de minister is op 3 augustus 2005 bezwaar gemaakt bij de
Raad van State; echter niet door de gemeente, maar door een
belangenorganisatie. Dit was de situatie zoals ik die op 1 december
2005 aantrof, toen ik als waarnemend burgemeester in Onderbanken
aan de slag ging. ‘De gouverneur had mij erop gewezen dat de
uitspraak van de Raad van State in de lucht hing. Niemand had echter
kunnen bevroeden dat die uitspraak al de volgende dag zou worden
gedaan. Op de ochtend van 2 december meldde het ministerie van
Defensie dat de staatssecretaris mij ‘s middags zou bellen. Toen had ik
al het vermoeden dat het voor ons verkeerd zou aflopen. De zaak bleek
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inderdaad reddeloos verloren. We stonden als het ware met 10-0
achter.’ De uitspraak valt de gemeente Onderbanken rauw op het dak.
‘De Raad van State bepaalde in het kort dat het besluit van de
gemeente over de acht bomen inderdaad mocht worden opgevat als
een weigering van medewerking.’ De Raad oordeelt verder dat de
gemeente onvoldoende zorgvuldig het besluit had onderbouwd. Het
gevolg is dat voor zes hectare van het totale perceel van twintig
hectare het ministerie van Defensie toestemming krijgt om de kap door
te zetten. Na de jarenlange procedures komt Jos Zuidgeest die middag
tot het inzicht dat verder verzet geen zin meer heeft. ‘Kabinet, Kamer
en Raad van State hebben gesproken, dan houdt het op. Niets zou de
kap nog tegen kunnen houden en ik vond het die tweede december
mijn taak om uitvoering te geven aan de uitspraak van de rechter.’
Wanneer de burgemeester tot uitvoering wil overgaan, wordt hij
verrast door de fractievoorzitters. De uitspraak is nog geen dag oud en
de posities in Onderbanken beginnen te schuiven. ‘De fractievoorzitters
hadden mij vooraf te kennen gegeven dat zij zich zouden neerleggen
bij de uitspraak van de Raad van State, ongeacht hoe die voor de
gemeente zou uitpakken. Toen de uitspraak er lag, bleek dat de
wethouder die de AWACS-problematiek in zijn portefeuille had zich
helemaal niet wilde neerleggen bij de uitspraak. Hij had zich door de
gemeentelijke juridisch adviseur laten influisteren dat er nog
mogelijkheden waren en het besluit van de Raad van State slechts een
tijdelijk besluit zou zijn. De adviseur had zich vastgebeten in het
dossier. De wethouder was er met de adviseur van overtuigd dat de
gemeente de zaak zou kunnen winnen.’
Ondanks de interne tegenstellingen slaagt Zuidgeest erin om namens
het college een brief naar de gemeenteraad te sturen, waarin
Burgemeester en Wethouders op hoofdlijnen te kennen geeft dat zij
haar medewerking verleent aan het ministerie van Defensie. ‘De brief
bevatte drie punten. Allereerst dat wij ons neerlegden bij de uitspraak
en dat de burgemeester de leiding over dit onderdeel van het dossier
zou nemen. De wethouder bleef verantwoordelijk voor de rest van het
dossier. Daarnaast stelde het college dat zij alles op alles zou zetten
om de veertien hectare waarvoor geen kapvergunning was verleend, te
behouden. Ten slotte wezen wij op het dieper liggende probleem, dat
de geluidsoverlast van de toestellen hoe dan ook aangepakt moest
worden.’
Terwijl Zuidgeest de maatregelen uitwerkt die nodig zijn om defensie
te steunen in de bomenkap, laat de AWACS-wethouder zich in de
weken erna juridisch zand in de ogen strooien. ‘De wethouder en zijn
adviseur hebben mij in de periode na de uitspraak danig in de wielen
gereden, omdat zij steeds bleven zoeken naar mogelijke juridische
gaatjes. Omdat de zaak naar mijn optiek was gesloten, heb ik de
uitvoering van het besluit van de Raad van State tot mij genomen,
aangezien dit de openbare veiligheid betrof. Dat heeft weinig verschil
uitgemaakt in de houding van de bewuste wethouder. Er werden
steeds nieuwe uitvluchten gezocht. Op een gegeven moment stelde de
adviseur bijvoorbeeld voor om de boskap verbieden, omdat de
166

motorzagen te veel lawaai zouden maken in het stiltegebied. De
uitvluchten werden steeds merkwaardiger.’
Dat de juridische mogelijkheden beperkt zijn, blijkt wanneer Zuidgeest
de Secretaris-generaal (SG) van het ministerie van Defensie ontmoet.
‘De SG wilde mij in eerste instantie ontmoeten in het
Gouvernementsgebouw in Maastricht. Ik eiste dat het gesprek op het
gemeentehuis in Onderbanken plaats zou vinden, omdat ik het van
weinig charme vond getuigen wanneer de burgemeester min of meer
op audiëntie moet komen bij de SG. De SG vertelde mij dat Defensie
zo nodig met Koninklijke Besluiten zou gaan werken om de kap af te
dwingen, voor zover de gemeente nog juridische hobbels zou
opwerpen. Het was duidelijk dat er geen weg meer terug was.’
Loyaliteit
Na het gesprek met de SG begint zich binnen de muren van het
gemeentehuis een scheiding af te tekenen tussen ambtenaren die
geloof blijven houden in nieuwe juridische procedures en ambtenaren
die de lijn van Zuidgeest volgen. ‘Het AWACS-dossier lag bij de
afdeling Wonen. De ambtenaren van die afdeling volgden de wethouder
in zijn strijd om alle mogelijke procedures nog af te tasten. Tot in de
persconferenties probeerde hij zijn punt te maken. De ambtenaren van
de afdeling Openbare Orde en Veiligheid waren wel loyaal en wilden zo
snel mogelijk uitvoering geven aan de rechtelijke uitspraak. De
scheiding tussen beide groepen verhardde zich. Het werd ook
kenmerkend bij mijn latere afscheid als waarnemer. De ambtenaren
van Wonen heb ik toen niet meer gezien. Het werkt buitengewoon
vermoeiend wanneer een deel van de ambtelijke organisatie, de
gemeentesecretaris incluis, niet meer de objectiviteit bezit om los te
komen van de eigen opvattingen en zich niet wil neerleggen bij de
uitspraak van de Raad van State.’
Binnen het college loopt de spanning op. Namens Burgemeester en
Wethouders blijkt een brief naar de raad te zijn gestuurd, waar
Zuidgeest zich niet in kan vinden. ‘Het is een merkwaardige gang van
zaken, maar ik heb er toen een brief achteraan gestuurd dat de
burgemeester er een andere mening op nahield. Het college speelde
met de gedachte om de Gouverneur te vragen een andere waarnemer
aan te stellen. Ik was de gebeten hond, omdat ik weigerde de politie in
te zetten zodra Defensie met de bomenkap zou beginnen. Dat had de
gemeente al in september aangekondigd. Ik hield de lijn vast dat we
het besluit moesten uitvoeren, ongeacht onze persoonlijke opvattingen.
Los daarvan is het ridicuul om te verwachten dat de politie tegen
Defensie gaat optreden. Als de politie tegen de Staat optreedt, glijden
we zoetjesaan af richting een bananenrepubliek.’
Voorbereidingen bomenkap
Defensie spant een laatste procedure aan, om de tegenwerking van de
gemeente te breken en te voorkomen dat de gemeente de politie tegen
Defensie inzet. Deze procedure wordt eind december 2005 door
Defensie gewonnen. ‘Na de laatste procedure was het voor iedereen in
Onderbanken duidelijk dat het over was. In overleg met Defensie
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hebben wij besloten om de bomenkap niet meer rond de feestdagen uit
te voeren, maar te verplaatsen naar januari. In de te maken planning
speelde mee dat er de nodige politie moest worden opgeroepen. Die
moesten worden ingepland en de roosters voor december waren al
klaar. Het zijn zaken die je vooraf niet beseft als je een dergelijk
traject ingaat. Toen Defensie echter aangaf dat geld geen rol meer
speelde, bleek het toch mogelijk om al begin januari met de bomenkap
van start te gaan. Toen is vastgelegd dat de kap op 9 januari zou
beginnen.’ De datum wordt door het beleidsteam bekend gemaakt. ‘Als
overheid moet je door de voordeur binnenkomen. Wij hebben niets te
verbergen. Bovendien lekken dergelijke data toch altijd uit. Het halve
dorp weet het als iemand wordt opgeroepen om zich de 8e januari te
melden.’
Met Defensie spreekt Zuidgeest de verwachtingen over de boskap door.
Waar Defensie voorstelt zonodig ook militairen in te zetten om het
gebied af te schermen, bepleit Zuidgeest om het uitsluitend met
“blauw”, dus politie en Koninklijke Marechaussee, te doen. ‘Van de
inwoners van Onderbanken hadden wij niets te vrezen. De leden van
actiegroep GroenFront! waren grotendeels bij de politie bekend. Zij
verschansten zich in de bomen, maar leverden als zodanig geen gevaar
op. De inschatting was dat het actievoerders betrof die aandacht voor
hun zaak wilden hebben, maar daar geen geweld bij zouden gebruiken.
Het leek me dan niet nodig om militairen in te zetten.’ In het overleg
met de staatssecretaris van Defensie bepleit Zuidgeest dat het
ministerie zich gaat inzetten om het contact met de lokale bevolking te
herstellen en te werken aan een oplossing voor de geluidsoverlast van
de AWACS-toestellen. ‘Defensie moest zijn nek uitsteken. Ik hield voor
ogen dat wij na de boskap verder moesten met Defensie en dat er
uiteindelijk een oplossing moest komen voor de geluidsoverlast. Er
moest wel wat gebeuren om weer ‘on speaking terms’ te komen.’
In de aanloop naar de bomenkap ontstaat vervolgens een
competentiestrijd tussen politie en Marechaussee. Beiden willen de
operationele leiding over de bomenkap. ‘De competentiestrijd liep hoog
op. Later bleek dat via de bomenkap in Schinveld een Haagse ruzie
tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Defensie werd
uitgevochten. Die ruzie was al maanden aan de gang. Uiteindelijk is
gekozen voor een tweehoofdige leiding van politie én Koninklijke
Marechaussee, die elkaar afwisselden. Bij dilemma’s gaf mijn mening
de doorslag.’ De samenwerking tussen beide diensten verloopt
uiteindelijk goed. ‘Operationeel gezien verliep de ontruiming keurig.
Defensie hield zich uit het zicht en de politie en Koninklijke
Marechaussee zou niet als Mobiele Eenheid het bos ingaan. De sfeer
van helmen en stokken riep een beeld van Amelisweerd op. Dat wilden
wij voorkomen. Met de politie was bovendien de afspraak gemaakt dat
de wijkagenten niet in het voorste gelid zouden staan. Wij wilden het
liever drie dagen langer maar vreedzaam aanpakken, dan met harde
hand het bos, met alle risico’s van dien, ontruimen.’
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Boskap
In de aanloop naar de boskap valt het Zuidgeest op dat bestuurlijk
gezien weinig alternatieven zijn tussen het eenvoudige bordje
‘verboden toegang voor onbevoegden’ enerzijds en de vergaande
bevoegdheden van de noodverordening anderzijds. ‘Ik was bang dat de
noodverordening mogelijk te ver zou gaan. Maar een bordje ‘verboden
toegang’ lapt ook iedereen aan zijn laars. We zijn uiteindelijk geholpen
door de actievoerders van Onkruid. Die hebben hun eigen glazen
ingegooid, door eind december een deel van het hekwerk rond de
Duitse NAVO-basis te vernielen. Dat versterkte mijn argument om te
zeggen dat uit veiligheidsoverwegingen een noodverordening
noodzakelijk was.’ Op 2 januari stelt de burgemeester de
noodverordening vast, die het verblijf in het bos met ingang van 5
januari 2006 verbied. ‘De noodverordening was al vroeg bekend. Dat
was
ingegeven
door
het
praktische
punt
dat
we
als
communicatiestrategie hadden afgesproken om via de voordeur bij de
mensen binnen te komen. Dat betekende dat de noodverordening
netjes in het gemeenteblaadje moest worden gepubliceerd, wat een
aantal dagen in beslag nam.’ Ook de Duitse partners van de gemeente
Onderbanken blijken problemen te hebben met de titel waarop de
bezetting kan worden beëindigd. ‘De Duitsers keken anders tegen het
probleem aan, omdat zij vanwege de werkgelegenheid blij zijn met de
basis. Maar zij zitten formeel gezien aan meer regels vast dan de
Nederlandse gemeenten. Een deel van de weg waarover de
actievoerders moesten worden afgevoerd is Duits gebied. Maar de
Duitsers hadden geen alternatief voor onze noodverordening. Dat
leverde juridisch gezien een aantal vraagtekens op, maar uiteindelijk
heeft het bij de veroordeling van de actievoerders geen grote rol meer
Na het afkondigen van de verordening moet de eerstvolgende hobbel in
gespeeld.’
de
gemeenteraad
worden
genomen.
Met
de
gemeenteraadsverkiezingen in het vizier weigeren de fracties op 4
januari om de noodverordening te bekrachtigen, zoals de Gemeentewet
dat voorschrijft. ‘Voor het eerst in Nederland is de noodverordening
toen bekrachtigd door de gouverneur.’
Een aantal actievoerders bivakkeert al sinds de uitspraak van de Raad
van State in het bos, De groep actievoerders en sympathisanten groeit
met de dag. De lokale bevolking ondersteunt de actievoerders en
brengt hen eten en drinken in het bos. Op het moment dat de
noodverordening van kracht is, bezoekt Zuidgeest zelf ook het gebied.
‘Ik heb de actievoerders van GroenFront toegesproken en hen erop
gewezen dat het verboden gebied was. Het exacte tijdstip van de
ontruiming hebben we niet prijsgegeven. Het was mij te doen om
wederom het signaal af te geven dat het ons serieus was, maar ook
dat wij als overheid niets in het geniep wilden doen. Uiteindelijk kon
mij weinig gebeuren. Er was politie in de buurt.´
De avond voor de boskap houdt Zuidgeest ook een televisietoespraak
op de lokale omroep van Onderbanken. ‘Ik heb aangekondigd dat de
ontruiming ging plaatsvinden en een oproep aan de mensen gedaan
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om weg te blijven uit het bos. Volgens plan is de ontruiming om 12 uur
’s nachts gestart. Er was voldoende licht om de ontruiming op dat
moment te laten beginnen. Wij wilden uit veiligheidsoverwegingen
kosten wat het kost voorkomen dat mensen uit Onderbanken juist op
het moment van de ontruiming in het bos zouden zijn. Daarom is er in
het beleidsteam voor gekozen om middenin de nacht van start te gaan.
Op 12 januari is de kap van de zes hectare uiteindelijk afgerond.’
Met zijn optreden maakt de waarnemend burgemeester zich bij de
bevolking en actievoerders niet geliefd. ‘Ik zag mijzelf grotendeels als
een interim manager die het probleem bij de horens moest vatten. Ik
kreeg de nodige hate-mails, persoonlijke beveiliging en ons huis is door
de politie in de gaten gehouden. Maar ik ben iemand van de oude
stempel. De overheid wijkt niet voor geweld. Dat heb ik mijzelf al die
weken voorgehouden.’ Van collega’s en partijgenoten krijgt hij de
nodige lof. ‘Het doet je goed wanneer collega’s je bellen en zeggen dat
je goed bezig bent. Een aantal kamerleden betuigde steun aan de
actievoerders, daar was ik minder blij mee. Het ondermijnt de acties
die je lokaal uitzet.’
Lessen
Terugblikkend zou Zuidgeest weinig zaken anders hebben aangepakt.
Wel heeft hij spijt dat hij geen grote bewonersavond voor de bewoners
van Schinveld heeft georganiseerd. ´Je moet als burgemeester niet
bang zijn om het debat met je inwoners aan te gaan. Het kan een
helende werking hebben als mensen stoom kunnen afblazen en jij nog
een keer beargumenteerd van a tot z kunt uitleggen hoe de vlag er bij
hangt. Het voorstel is wel langsgekomen, maar er is niets mee gedaan.
Dat zou je achteraf gezien als een gemiste kans kunnen bestempelen.’
Ook noemt Zuidgeest het feit dat hij voor verrassingen is komen te
staan, als blijkt dat de politie vooraf afspraken heeft gemaakt met de
actievoerders. ‘De gemeente was gevraagd om een container te
regelen. Toen bleek dat het de bedoeling was dat de politie de
actievoerders zou oppakken en de spullen in de container zou opslaan.
Als ze dan na hun verhoor zouden worden vrijgelaten, mochten ze via
de container weer hun slaapzakken, rugzakken et cetera ophalen. In
mijn beleving hielp de politie de actievoerders iets te veel om hun
acties vervolgens elders voort te zetten. Het is prima dat de
actievoerders op televisie de ruimte krijgen om hun punt te maken.
Maar hun spullen moesten mijns inziens gewoon in beslag worden
genomen. Het is dan aan de rechter om te bepalen wat er naderhand
mee moet gebeuren.’ De toezegging van de politie leidt tot verwijten
over en weer. De burgemeester wordt verweten dat hij de afspraken
niet nakomt. ‘Ik stond op het standpunt dat het besluit niet in het
beleidsteam was voorgelegd, dus was het beleidsteam er ook niet aan
gebonden. Als team wilden wij de operationele leiding niet voor de
voeten lopen, maar we waren wel eindverantwoordelijk voor de
beleidsregels en het vaststellen van de tolerantiegrenzen. Uiteindelijk
is afgesproken dat de operationele diensten ons direct zouden
terugkoppelen wanneer tolerantiegrenzen werden overtreden.’
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In de dagen dat de boskap in Schinveld het landelijke nieuws bepaalde,
is de waarnemend burgemeester de pers niet uit de weg gegaan. ‘De
hele week is een journaliste van het Limburgs Dagblad met mij
meegelopen. De voorlichters hadden er geen problemen mee.
Wederom vanuit de gedachte dat we niets te verbergen hadden. In alle
uitingen heb ik geprobeerd om de lijn door te trekken naar de
toekomst en te hameren op het feit dat er na de boskap ook iets aan
de geluidsoverlast moest worden gedaan.’ De actievoerders krijgen in
de pers alle ruimte om hun punt te maken, om daarmee te vermijden
dat er een grimmige sfeer tussen de operationele diensten en de
actievoerders ontstaat. ‘De politie heeft veel geleerd van de acties
tegen de Betuwelijn. Een aantal actievoerders had zich verschanst of
vastgeklonken in beton. Een actievoerder zat in een gat van twee
meter en had zich daarin helemaal vast laten zetten. Wij hebben met
hem de deal gemaakt dat we ervoor zouden zorgen dat de pers
‘toevallig’ in het bos aanwezig zou zijn, als hij om drie uur uit het gat
zou komen. Uiteindelijk heeft hij het vanwege de kou niet volgehouden
en is hij om half drie uit het gat geklommen en gearresteerd.
Naderhand heeft hij zijn persmoment alsnog gepakt. Op dat soort
momenten lijkt het alsof je een hele televisieshow opvoert. Ik begrijp
de politie wanneer zij zeggen dat je de actie vreedzaam kan beëindigen
wanneer je enigszins meebuigt. Maar het zou goed zijn om als
openbaar bestuur onze grenzen daarin nog eens te bepalen.’
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