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Hedenoch~end heb ik mr,t10.2.e aan heC ambtelijke intardeparee-mentale 
beleidsteam deelgenomen bij Binnenlandse Zaken, waar aspecten van de vuurwerkramp 
bpsprakan zijn. Oaar waren de miest betrokken diensten en departemen2n 
vprt+egenwoordigd. Ede vergadering uverd geleid door10.2.e (OG Openbare Orde pn 
Veiligheid BZK) 
t3e meest saillante punr~n wíl ik u, en in afschrik de andere betrokkenen binnen V&W, kort 
onder d~ aandacht brengen. 

• Het beleidsteam, dat een ~Yfsistzam is, moet omgezet avorden in een projectorganisatie. 
Crisisbeheersing behoort primair op locatie te geschíed?n, en Den Haag moet Enschede 
niet voor de voeten inpen. 

• Het domein van de na~arg kent CNee onderdelen: ier•-ormatievoo{zi?Hing en zorg voor de 
gezondheid. Het eerste he•~it zijn zwaartepunt op locatie, het tweede in Qen Haag. VWS 
.zal alle vragen omtrent de gezondheid coórdineren. Nt3: hQt gaat kie: met name om de 
politieke ahNegingen, niet om ede arboaspecten dïe in de relatie w~rkgver {gemeente) en 
wericnerners (politie, brandweer) spelen: daar blijven wij ~~uiten. 
VROM werkt aan een "communlr:ar.iematrix": ezn model om de elemenrtn van gezondheid 
en gavaar op verstandige wijze uít te dragen. 

• Mede met het aog op het onder2oek van Qosting moergin alle betrokkkenen af hun 
handelingen goed documenteren. Bewaar alle swkken en houd een logboek bij vxin 
gevoerde gesprekken. 

Oe inspecties van de betrokken ministeries maeten Hun werk zoveel mogelijk verrichten 
in ~=~3rdinatie met hes (lokale) flM en de politie. BZK 10.2.e heeft het voortou~.v 
en zal met een startbrïef de Inspecires informeren. 

►3ZK beidt een notitie v~►or over de uitvoering van de Wet apenbaarhefd van bestuur op 
dit pw~t. Te verwachten is dat alle betrokken instanties zen stortvloed van WOf3-vragen 
zuil?n krijgen. Ieder departement moet een WrJ&-•catirdlnator aanwijzen, die onderling. 
contact zullen koude;:. 

O~~ar de >~mmur.ic3tiN irt ne, algemeen nebáen de direcceuren vp©rli:h_ing `t~n dL 
departemen~e,~ mor,3~~n (1:3/5) overlr_g. 

In de t<omenda tjd zi,jri uee! onthullingen ert quasi-í~nrhullirt3t'n ee ve aci,tzn. Net is 

Paging 1 



~áeian~rj}~ fsieriag. ;z<~ aei~~u.aac_ e~t ~~Q~ rxatK,}clijtt t~ 
o"c~na~.aagen~eden} 9aan ~'~ o~~r~._itR st~daas 
~ ~ Y#i~t wee~. 

~ {~h~~r~: ze:~ ~r~at je ~luet, ;~~ uit wat í~ d~3~t, iaat 

10.2.e 
102.e b?cigg.minvenw.nl 
w~we.ie tirM 1h~l~eer ~ma tYalaseaat 

Sem¢at~&ii~ 9~Jz~ ec~ dcuèdbsr'~s Iakew 
!~ 2A~1f4 
2600 !fX ~I 11AMi 
~. (+0?U) 3;i 1 19 i 9 
>S:cx ~(iJ7tD) 35 t ~ S2d 

Pagina 

r~a~?72f~, lozaiC~e ii:t.h[e tx~tfNsilirx~+n 
~ie~dt~: r~fd wat Se ~, an rr~ld +aca{. 

.z;!µr~ wat ~ ci~3et, en tn~ájF rijt doen. 




