Presentatie Veiligheidsregio - Jo van Hoef

Als officier van dienst betrokken bij een grote brand in Someren (Brabant) neemt Jo ons mee
in een sprekend en herkenbaar verhaal over een brand die (zeer) grote gevolgen heeft voor
zowel betrokken instanties als ook de omgeving waar de brand plaats vindt.
Een brand bij een bandenopslag. Als Jo zijn verhaal begint, is de eerste foto ook meteen een
heftige van een volledig ontwikkelde brand in een buitenopslag van autobanden. Op de
tweede foto staan twee brandweerlieden die proberen iets te bereiken met het blussen…, het
is snel duidelijk dat hier meer nodig is dan enkel wat water.
Jo vertelt dat het bedrijf over alle benodigde vergunningen beschikt. Toch blijkt maar weer
dat wanneer er daadwerkelijk brand uitbreekt de brandweer er simpelweg niet de capaciteit
voor heeft om de brand te kunnen blussen. De hoeveelheid aanwezige brandstof en hoe
heftig deze al brand: de rekensom komt dan uit op een inzet van de brandweer van meer
dan twee weken….
Bij een brand komt altijd rook vrij. Bij een autobandenbrand is deze ook aanwezig in de vorm
van grote zware zwarte rookwolken die ver over de gemeentegrenzen trekt. In eerste
instantie staat de wind nog relatief gunstig maar deze draait gedurende de inzet. In dat geval
krijgt een naburige woonwijk direct te maken met veel rook- en stankoverlast. De manier
waarop Jo de bezoekers meeneemt in zijn wereld en de keuzes waarvoor hij komt te staan
zijn ondubbelzinnig en herkenbaar voor een ieder. Jo geeft ook aan dat iedereen grenzen
heeft in zijn of haar kunnen. Ook als overheid moet je aan kunnen geven wat je
mogelijkheden zijn maar ook je onmogelijkheden.
Goed overleg met de verschillende partijen (gemeente, provincie, waterschap) zorgt ervoor
dat er gerichte keuzes kunnen worden gemaakt. Desondanks staat de brandweer voor een
brand waar men op dat moment onvoldoende bluscapaciteit voor heeft. Tijdens de brand
wordt geëxperimenteerd met een alternatieve blusmethode. Dit lijkt zijn vruchten af te
werpen en geeft aan dat je soms ook anders moet (durven) denken en inzetten tijdens een
incident.
Het is een les waarmee iedere vergunningverlener of toezichthouder mee aan de slag kan
gaan. Kijk wat je kunt doen aan de “voorkant”. Want ondanks dat een bedrijf zich aan de
regels houdt, wil nog niet zeggen dat alle risico’s zijn uitgesloten. Het is juist de bedoeling om
in gesprek te gaan en scenario’s te bespreken. Het is voor ieder bedrijf een ontzettend groot
drama dat zijn/haar bedrijf getroffen wordt door brand. Door het toepassen van extra
bouwkundige- of installatietechnische voorzieningen kunnen incidenten serieus worden
beperkt.
Voorkomen is natuurlijk altijd nog belangrijker dan het bestrijden van een brand! Door het
combineren van brandveiligheidsvoorzieningen en het vergroten van de bewustwording over
brandveiligheid kunnen risico’s worden verkleint en kunnen de gevolgen bij een brand
aanzienlijk kleiner zijn.
Eise Dijkstra, clusterhoofd Risicobeheersing Zuidoost Fryslân benadrukt dat een dergelijk
incident ook vertaalt kan worden naar het Friese. Ook hier zijn soortgelijke situaties mogelijk
en we zullen dus met elkaar moeten samenwerken om ook Friesland brandveiliger te maken.
Een mooie afsluiting als het gaat om het thema van de VTH Netwerkdag: “Blik op de
toekomst”.

