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I. Justitie leeft drie xLecontctirters,dla_ ia~sternd t~✓arert~voor SF Fir'ewor•1{<s d.~_f; 
daar ixsg niet waren aartgekvrrten, ycwr a✓sder•zQek in beslag gznotn?n en oar hpt 
verkeer v~tttrokkers. Op sA.^zoek van dw_ {~tficier va:~ Jus#itie ire Afma~in c}ozt 
de Ri jksv~erkeersinspzctie onderzoek naar da irshoud van die cont~zirtzrs, met 
name over de vraag af de etiketteriny klopt reet de feitenjke inhoud, ~aartoa 
reeft áe Rijk.sver#rpzrsinspectie tt!ors5tzrs van de lading genornert en aan ~TIrJ 
vzrzocht die te testza. ©eze 3 avnt4íners maken deel uit van een partí j vcr' ~ 
containP.ry, T;aiee cotttairters warm ap het morrserst vun de ramp rends op het 
bedil jfsterreín ece zi jrt vsrrwoest. 
Inrnir~dzls is de RVI nag een ccratainer nesteind voor Fireworks ap het spaar. 

NI3 ~Jvsr de resultaten vors dit onderzc~zk val# nog n+ets met zzkerheid te 
zeggen z~~lang de ~testresu#tater van Ti',30 r+og niet bekend zijn, Da eerste 
sigrsalen wijzen in de ri4hting van een vzrkeerde classificatie van het 
vuu~rerk in die zin dat de klasse 1.4f, waarin was ingedeeld en 
dienovereenkomstig verpak#, wrs,~r•schi j:tl,' jk een zwaardzre €Masse bind 
moeten zí jn. 
Overigens heeft J+~.stitie bekend gemaakt Bezit mededelingen te doen over 
de resultaten van het strafrer_hreli jk n.sdzrz©ek 

2, Noar aanleiding van de ramp in Enschedé i, door de Rijksvzrkeersinspzctie 
eversals door andere óij vuurwerk betrokken inspecties -een werlcplar 
opgesteld, met daarin de belangri jkstz andzrzoaken voor de kamende periodq. 
Voor d~ duidelijkheid zij hi?rbi j vermeld dc# de RVI op grond van de wet 
vervoer gevaarlijke s#a f Fzn en he# Reglement gevaarli jke stoffeit andzrzoek 
doet raar net vervozr, het afleveren zn hzt bezigen i.afsteken) van 
gevaarli jk2 af explosieve stoffen. De RVI tzeft met de Qpslag van. vuurwerK 
geen irernoeiznis. 

De R'JI kan en zal zich n haar onderzoek cancantrzren ~p de ~3lgerde punter.: 

I. Di RVI zal cie historie van S~ Fireworks qua vergunningZn nagaar. 

vanaf januari 1998 tnt da dag van de ramp op Z3 mei 2(k~f~. 
Z. De RVï zal dz hoeveelheden zn soorten v~.;urwerk invzntc~riseren 

(inefusief documentzn) die tussen !,januari 1993 zn li mei Za~+3 



'~Í ~,~Pr vervoerd ~z Rotterdar~ t+ear Er~schede 
~). 

3 1fr~,~r a~ci worde,~ c~e.2n<~vr r+orar CA.1tGí~rs rr.,c.t vuurwu^~ c~t 
moc~eli,~: thans avt~ri pu zeeschi~ o~derweg a~~n rsc~c^ Rofferdo~r 
~:~- Ensch¢~•.. . 

fi~. SE Ns-cr,~•l~cs wus r2*plit:t~t o~ ~o,•ar~ va~r xi j~ isa.t+grt`rr~~veryu.w~ir~~ 
nainitnacs! 2~ u~ • vcar► te. w<w~r~ ever~men ten ocu~ ~e. rtKkkn ~ j t4: 
~?V~ . CC}~ yrc►c~d uatin ~,+'~ tRelclirg ~o.~át steeksproefs~ri js up d~. 
~1c+s=ts e~x~ í~:f ►~rrrerk `apr<it afgestokern g.~.ccsntro~.~~-~I ~~ 
fïrewa'ks y.+sac: voor ~,3 ~ jl, r~een 4vcr~nt aanytnK,ld, f~itt.>,~, 
c4~s P.V~ r.'a) t.~ YNG lifer. ~.d. Gemeenre.n) ~xoo+- c!e zekerheid 
ber~deren an win f~;~ ~cr•ass c:f-:eLk " fit: be.zie.n of~ ~~ r.iíP awenQ 

evenP.rnentnta pkaczts ~~t~e:n ge•.tx~,~!/zouden heáix.n eav zo ja, i,~ie 
:~e°t vuurwerk dvarvaor heft r~e.ieuerd.~xo~~ le~eren. 

.i"~,t onder.mekvcar dc: punten 2 err 3 is beslotcr in o~erley 
O~ 10.2.e ~~, ~1hnelo. 

rt 

Ciacxrnaast ver~ieht át: i21~ dtsgevraegc! a;í lwc. onder::Feurrznde 
~erkx'o~as~i3~cdeE~ op vF.YXf►F-It ~Kz.i i~+jvoort~r~ld gemeentèli j1~e milíc~~ctciie~-~sren of 
cte. rrtiilie~.;--+nspect;v ~r VROM i;~ bí jkage}. 

Interdeporte~taal ovcrleg 

3 He~ l:nt~rdc%f►c+rttntuttoct) 8eleici:~-~.a►r► is e~ o~^z~tal malr:n ~ï je.~.n geweest. 
Onderwerpen van d~ kuxtsre vsrgod.9ring o,o ~3 rneï jl: 

. ~~oorbct:rridiny v.v~ cie brí~f racn de Tweade. l~cxrr,er, met cl[rCri~in c1e 

nc.tivitei?en wun de ministeries naar aanleidïng van de s•rs3np ín ~r;sr:hecjÉ. 
NOR1er15 1,J~i?N í3 vaor•c~St4;1r; t'~R Rus',~ op te ns;me~n uu.e,.. de 
+x.Pro}:ken~seid van de i2VlC hi j ltet ar+áerzcael~ naq^ dz ~~fuierscl,e.gse 
r.cxrtQi~'Ner;~ voor fiirc~n+ork:~. 

* in t.r.n vok~e.ncfe bi j~.e,~katnyt zal .vord~.n gwproicer► oves' de evc:it~ct~: v~ui 

het brstcuzut~de a} ~.4c~id 

s. c~p he't nivnt$r von inSputi~.dien5t~rt is C'•vt?.1tt'.~dPt~ een ctxirdinerend ~~vr_r-~eg 
nzde~:^ 'eàding vCsr1 !3T_K i:ige.stelcl. t~Gri~re wr.ek t~~ deze w~k xi jn rse betrokker. 
.ji~.nsterr ;ws~arardr_r vao~, Vd~W de. Ri jks~~crkearyinspectie) áij clkac;r ge~.est. 
8e;;inyri jlcste arndaci~ts~u:nt uit hc~fi averkg ~3 24 mr~.i: elke insgectiedïerst 
zal een plcm vc4n aanpak makcn met dN ~roargcnamen aetivifieitea. bít wvrdt 



~~-~%ra~1 Duct dti~~lí jl~f~rid ta cre~x'erf r dien era ooft te k~~,~r~c,~.~-r~ ci~fi 
~.~b~ l+aip~~ ~3aii;e~+ :~aYstaar~. lie verder Vie# ~pr~:pinn v=xa cie t~~/[ o~e~• '. 

~ i:;~rraiddel5 is irt Ot~t I¢tte; depart~~f#aal Ov2~d'-9 eer, cvu►czpt-b{~iaf cszzn de 
~ weede l;a~ner •~pgzsteíd (zie bi jlage}- (é-4et ís mogeli jk ci11t ••rc~rwit d-~ 
departenaeratera rrog a'rtlersciieanenten op dit conceQt wtof,d-zn aangzbra,:fit; 
i3eda21irag ís da# dezP brief in de 141iu.isterrcaad van 2b m3i aavt de ©rde haua3t. 
N.li jn advies is dat u rnet die bri~f aá<ka~rd ku ,t qaan. 

~tnvkkrn~seic~ ~~~` #rij ~ar•xr~r'~ 

6. In de nota dd 15 mei (bijlage) ís reeds een korte sc;nzts g~geyet7 van de 
betrokkenheid von VhW bí j vuuraverk. Het gaat om betrokkenheid: 

a bi j het vervoer van vuurwerk. Dít is vervat in de 1+Vet vervoer 

gevaarlijke stoffen en (voor zee- en luchtvaart} in de Schepenwet er. 
I.uC~1 tvaaT #?VP #. 
Het beleid í5 een verantwoordelíjkheld voor V&W ;veelal ap basis 'var 
interra?i~ale verdragen}, de twndhaving ligt primair bi j de 
Rijksverkeersinspectie 
bi j de vergu~ingverlening voor he+ bezigen (dat is - xeg maar -het 

afsteken} van vuurwrerk. 
Het beleid is rwg steeds vormgegeven op basis van enkele rsizvante 
bepalingen uit het oude Reglzment gevaarli jkz stoffen. luit reglement 
+oestaat nog steeds, op basis van enkele ovzrgaflgsbepalingen áie ~ jaar 
geleden bi j de vaststelling vnn de W1,'GS er het Beslui t vervoer 
gevaarlijke stoffer► daarin zi jn opgerwmen. fle basis voor de 
vergunningverleníng is hiermee in juridisch opzicht zwck te noemer,. 
De beleidsvzrantwoorde(ijkheld (en daarmez de ver~antwaordeli jlChzi~ 
voor vergurtningvarlening en controle; mne# voorden overgedragen! aan 
VROt4t>. 
De uitvoering in de vorm van vergunnirgver►ening geschiedt door de 
RVI, pz RVI heeft aan 7t bedrijven een vergunning verleend 
Ook cfe handhaving geschiedt door de RVI 

• bi j de vergunning voor aflevering van vuurwerk: voor het afleveren van 

vuurwerk waarop het vuurwerkbesluit Wet milieugevaarlijke .stoffen 
var toepassing is, is z~ n vQrgunni„,g nodig. 
Ook dit beleid steunt nog ao de hiervoor genoemde overgangsregeling. 
Verantwoordzlí jkheid voor beleid, verg~Jnníngw2renirg en handhavirsg 

behoren te wo^den overgedragen aan VROM. 

Dz RVI heetst aan 28 bet~ri jven een vergunni^g ver€ee~td. de handha=ging 
Iigt bi j de RVI 



ï Éic ° . '~t~ri~sinspcta~erirrg,.;F► yarr de s211i ,^ic.ht~sa zich v~. 
4 cjs~etr~ie., op het v~rvoe~r, lad>!•~, lo:.^,~i ~~ de i~íj~}~;l;j~e opslmg ~iar 

vtxrr~~~~er~ 
o bronco~troles bi j bedri jven me 

•dtus~rerk 
A brn~,contraies bí j bedrí jven tnet een vzrc~rvning ~n?Or hrt bezige~r ti°ar 

vuurwerk 
a inspzctíes ~ het be zigen van wus~trerk op zich 

vergut~7i»g voor her aflev~.rzn our: 

~yst~etr~atiek RV`L voor co~+troles vp beziging~vergunníng. 
bezigi~.,bedrí jf ►r►eldt (confarn de voorscátiPiftvn 5i j de 
hezigingsvargunr~íng) evenement bij RVL aan >erflar het .~uur-wzrk zul 
afschieten (dí t íncfusíef de goedke~ríntt van burgemeest+u~} 
í2VI co~itroi'eert steekprv~fsgewi js ter plcatsz af ~i j het vervoer of de 
veilíg#~s:idsvoorschrifter~ voor het bezigp.~n cq het vervoer warden 
nageleefd 
tevens gumt 13VI roa af er ever>zmenten zijn, die niet zijn aa~►gemeld. In 
dat geva) staat controle hoog ap prioriteitersli jet 

42VI heef t rappax-t4ge opgesteld over controleresultaten en 
vergunningv~rlererrde activiteiten uit afgelopen tí jd flyer vucsrwerk 
(zie bi jktge}. 
Resumerend aan de hand van de hierboven aangehaalde ái jlage kan wvrder, 
gesteld dat ►riet name hzt niet hebben van een •rervoerdocurrznt (VLG 2!x,), 
het onjuist vermelden van de stofclassificatie c.y, onjuist inv~.;llen v~sn het 
vervoerdocument (VLG 4IX) en in het bi jzarder ez^ vnJi.~ist2 clossificati van 
dz stof (VLG 24~c) kan leiden tot onveilige situaties. Daar wcar namelijk oen 
relatie i,s gelegd met een onjuiste classificatie (ín de meeste gevallen en 
líchtere (er, dus minder gevaarli j`rce) classificatiecode zal veelal sprake zijn 
van een líchtere verpakking. Dat Wil leggen dat de stof die gatransporteerà 
wordt, wordt vervoerd in een verpakking welkt níat afdoende beseherrr.ing 
bindt hi j calamiteiten waardoor niet uitgesloten kan worden gat oen snelure 
(vage=puilde) doorstroming van exp{osíe5 kar, plaatsvinden. oen onterechte 
toepassing van een (lichtere) e(assificatíecode kan econa~ri~rhe voordeler. 
bieden, {minder zware vovrschríften zí jn van toepassing en er kan zelf, 
sprake xi jn van beperkte vri jstelfingen). C}ok voor de opslag kan het 
vorenstaande gevolgen hebben. Zmrtters meer produkt (met onjuiste 
classifícatiecodz) kan worden opgeslagzn terwijl de gevaarszetting door d~ 
combinatie van orjuistA classificatie rnef onjuiste verpal<kirg onevenredig 
toeneemt 



~~+~i'Y:~c~.Y~~+lí` :s~~~~..~~riá~~rí~:~" ~. W'.'a'. >`-?~..ei9 ~ +~f~~.r`E~! r,~G~rB ~~;~. 

íU. ín d~e {lan4°i 9-xchiede+~is ;•acid de overdracht '~t~n het bezigen van 
~^of$ssivnzef v~wr•~r~~ lC van Vt2~~4t karn s{ec~nts e~ tsittrekiel uit dz 
ch~•ondogi' ~roardaa: g~..geven: 

2á-tJ~3-7': ~íota ve~~oe;~ gevaa, ií,jke stof~P..n. 8fx. 1~.: ...."Regels 
bQtrefter~fe roet bezigen van gevuarli jke stoffen, Toni, de t+~/GS wel 
ment, za~x3an in do WVGS verval#ofi, o~tdat dat in het kader van andDc•e 
wenen hetzelfde, maar oak heter, kan ~r~.rde-r~ geregeld,,,." 
~4-~5-19$9: {2' rota vervoer• g?vaarlijke stoffen) 4VVC5 zal uitenfjk 
in 199J de kamer f3ereíken; overige wetgevirxg ral worden 
geharmoníszerd. 
!0 januari t9$9 en !1 juli 199J: brá?ven van d -cjV a<zn plv. d-g h11 {VR()h1} 
waari+~ herinnerd wordt aan de afspraken rond do overdracht i,v.m. de 
bzleídsnota verve-~r gevQarl"s jke stoffen ui# 1479. Gzwezen wordt op de 
beoogde inwerkingtredáng van de WVGS en in ver•ha+ed daarmee 
verzocht om tijdige het ^izuwz Vuur+berkbesiuit 4~/ms tot stand t~ 
brzrxgen. 
-2-1443 Vuurwerkbesluit Lti'ms. In de nala van toelichting wordfi 

aangekondigc# dort naast dát besluit, dat ap vuurwor'k vaar partir-aller 

gebruik betrekking heeft, er een tweede besluit op grand van de '~Nzrs 
aan komt, waarin het gebruík van professicr:eei vuurwerk wordt 
geregeld. 
ZO-4b-1495 Net tweede gewijzágde Naatlete,^kbesluit vaar professioneel 
vuurwerk wordt afgesvhoten ín de Rmc, omdat .Twtitie hef ní?f ~8n5 á5 

met het daarin opgenomen systeem van afgemzne regels i.p.v, 

vergunningen voor het bezigen. We ti jn weer terug báj af. 
y I3-07-49: naar aanleiding van het inteer mis;{akk~n van een 

regefgevirgstr2.je~t schrí jft de t3G-Goeder?nvervoer een bráet aan de 
DG-Mil1eu var+ VROM waarin een aantal afspreken wordt vastgelegd. ~e 
belangrijkste: ui#erli jk 1 a4lguStus komt er Zen ~Vt;UrWerkbeSluit Vfln 

VROM en wardi het Reglement gevaarl"rjk~ stoffen, de basis voor de 
huidige bezigázsgsregeling van N ~ `Al, ingetrokken. 

• 2Q-07-99: DZ I)G-Máiiau van VROM bevestigd deze afspreek maa; 
vraagt bijeen eventuele geringe telmi jroverschrí jding ver, de datum 
ven 1 augustus, het RGS nog ever, in stand te houden, am e.e.a. nfladloas 
ap tikaar aan te !aten sluiten. 

• 17-Q4-2000: Brief iJG-Mílíeu van VROM {zie bi jlage) dat van~vegz 
leftree redenen de termijn van 1 augustus niet gehaald -zal w~~rdzn. 
+gemikt wordt nu ap de eerste helft van 2©0t. {M1Jegetief celwoord van 
tJG-Goedarenve^voer ligt er in concept, is eci-ttZr na dz ramp in 



rwíi `:.can+~.:n ).. 

li;. [~.~ ou +sci~rt t~ f~.í• +n:rt rkc~a~séer' cacxs Vl2f)AA is r'i~d~~ings 
í! ~vti~r iK. hz:~• nieurrs c~eekovnen tí~ctms ~..~ +àt•rr~i;+ 

berc+c~cíe ànt dr. o~cri4eid {n,~t V~2C3~1A) t~~ 
on~d~t~ peca ~x•~anr~irgsre.geling v~rr, c4p. ,~e3urwerkEx~onche tr:r•ti jcd: mu 
a,~~ ge~tiwven. t~sgevro,agd xei10.2níei~ uit te s'Ittit~ dc:t de ~r-~c.!~~ ~~~ 
~ou ~.~ yF:sr:,cefei.f a~ cbe overheid 9art~voorste) hr.ad overgtno~nan. 

InmiddeJs hery~t e4e Tweede !'~ame,- mi~v+:~,6~e+ Pronk ~+i~.rt~ver ter-
vcrwntwoordirg c,+~•rc3epe.n. 
~ Nr tac'~irhting hí~:a'Crvr-~• f~yt ,,:,~I~r~: VS?OM ~~fs - s+u nJ de 
bete;dsvera►titwaordeli.;khe,`ct vo~r t,rxigíng ~ afrlev,~.r~say war+ vuures~rr~: mo.zs 
overe~men _;.irh +,axtaereid op de. vY~atcg ~ xi j dut bel;~cfi mcx~fi íl~du!ic~n. 
C~rt' S~e.ef=t -~ in clíscais5ie rne: c~e f~e~cerijfsPc+lt - ca~-fefrt tot e~ u~rc•~r.~,i ~a., 

c.e.r+ Fxterrc t~cfiuie~~uirc~uu cm~ cle ~nageli jkhr.iei va,c cexs erke.n.•4fngsregeli~ny r~ 

onckrzoaken. 
De1+z rc.r-l~c:e.r~tingSr'P.gel;:ng is det:ti jc:s c~oor 10.2.e 
10.2.e In overieg rne~~ da branche r.c c!e be.trokl;e.ro de.partc~me;,f~.n 
a~pgesteld, l-k~t eind+•P~dtc:r; »~ r.er+;~e•.ge.lír►g,i+c•. veiliglrtidSeisert bevatte 
vrn~~,• hPt vwx~werkbedri jt. DEY.e ~'Ex~elir►g wt~, welli~`=t ias-tnl~ebqor af ~ ir►}crne 
kwafi tr~ít~.r~Jirg, raarcr de betrokken departer~a4er waren cr•a~-~cíc~+n +rns 
t;,er~rrg cicrt de rt~.ge.ling geen bsaSis ywav bns~d vaor h~3 a`tefle.~ va!9 
a?`dwi;ar~ e ~,yet•iclt j~.e) nort,~r~ dic d©~r cfz overheid gek~nrtidhaafid xot~n 
kunnenV w~~r.fe.n: er~ om c~;p rc~diC?ri is dexe rPtge.linq uls zt+rira;~r~ r,ie~ oamaa•,d. 
YQ(7M Mnd de+'~albe ltet vttcrtviu~r ai j di9 c,uY~rkg mc:t de t,e.dr•í ji`'~;c:{<. `.íf~Vi! 
~xlrti~í~W.P.t'~je dc~rin via e.e.n vea, t-egenwrw~diy~r van de RV's~, yezien c~e 
kenni ~ bi j de 42V1 op heY terrei n 'vnn vuurwer k. 

Kart rtudat d~~idelíjk we.rd dat c4e ea ker++cirr~rec}e.íing vpc►r de avc:rhe~d ru2t 

hrt.i;ï#~uur was, fi}~; VROM r~ V en W/ ~~~ c!e tafel yaan zittan ©rr: tcff ezr 

re~geltnr~ 7e cxrtwe+Yer+, }n t~et i~,z~~r v~3n de ave~,%iracht nr~r VROM. 

?_. Arnóteli jk udvie5 uv ~r o~~xdrac~+t van vuurwer{cdossirr t.a.v. E~z;gen e+, 
rtftevarr~: z~~ ~peredrg m~c;fi jk ovrrtl acht val dí# da5sie+~ aan VRi7M. 
Geda,~h-~e. i]i~ i~~t.?M foc ate tie wc~:~ s•teet~s dat ttiat belYid zou wi~rder 

neerr~legtf in P.uc lie: Itsit ap basij va-n de Zint milíeicrN~rr~arli_jce s*often. 

~.,~n:ic#def5 i^,ecfr ~20~Vt de gedachte gekit vr;c alle rrgzlirs~u-~ r~F et terrein 
~~an v~.;~~rwerk te hurxfFír:r, i, err. Vuuru~er•kw+er af Am~ff3. Up riot ís dat e~.+t 
rc+ecie gtdac:~+fie: het maakt ier woud taan rugGii+~ en diensten 

uvc:r~.íchte(isku-, hef geef} d~ +v+oge+ijlmeid effecrirvcr e~; efl=iaië~nt+er oR 
re tre:d~. 



?~ro<b~rs~ :, '.~3ti' 'rt~t •at gy~.i~ >r~'k:<:.~~ ;r.i~ ~~ ~.~ d~.~::~ti e~.3' ~r3'~t YF?~ a?~ .Adt1~r~~ ira 
's7rZ~"'~iN1i~ ~i"r"~.~..~.~~`. ~Y•'.'.'í 7S ~7~~'/~r3119#ib<i~~Y'i~ Oi?i ti~~ CXf.yiS YQ?1 ,};jl;% ~~3t`tt~'i~:~t 

vesr~~:~~ da rr~igeti•ing ~;<st 3`-~i%~r~'-ris~c~ ~~Jvr 1:,,-.~=ígivt~ ea~ ~a~tr';~•is~g;:c.,.~ 
?,a 1~t~sc3 do-nt te g~*ars. 

, ~n ve:~'txt~kl ~~i•es'lnee i; van groot b•ala~ det is er' eim~z vorig jaKsr i,~ ;,~.` 
!~a•áes• vaat ~ ritilienr~iur~~ vieriny een nuodti agzii~ a~ basis v~2vt de 1A,'et 

,n;li~ig~vs~ctriijke stoi i`~ vavi het rrtiniyter-ie vc~ VROM', vaaj krfl~_3~t iS 

ge>Arorden oyn de st~•afbaarh2idsi•alliny vaa~ ovirtr•idi,~, ,,a~► de besta..~de 
vus~r+~erkregel~~ (tiet RG~) te regil~..r~. Oezi noudr-zgilir-~cj íoopfi emir van dit 
jaar af, Anders gezegá: ite hir gPvaf tot een ~!uur~arl~~rzt +,v~~rdt bzs!>>ten 
bzl-,aoy t t?geii jkerti,jd zer~ voorYi~ning voor da o•~argnng~periode te wurder: 
gatr•offen, wuarbij VR~,4a da ✓era:7twoordelijkheid vooi, beleid, regilgzvirtg, 
verqunningverlenir~ en controle overnezmt. Bi jvoarbeeld in de vorth -{aals 

oorspronl;eli,jk de bedoeling wns - vur► een besiuit op basi, aur+ de +Net 
milieuy~vaarli jke stoffen. 

©~tviiiC3teii~n bi,j VROM 

t. .dis gevolg valra de temp in Enschede bezint M VRO~tt zich op het risicobeleid. 
Hierbi j spelen de vol3zndz zaken 
M '•DROM wenst meer accent te liggen ap ~:ffectgericht beleid. Hierbij dznkt 
hi j aren het v©arl~omen von ongevallen door bepaalde risiCovolla staffan te 

onttrekken aan de mabtschap~ij. Concreet spafan daarbij don r~cst v:,x~rwerk, 
Chiaor en l~PG. 
t=eiteli jk wordt in het in vaorbzreidau3 zi jnde N VVP daze b~leid.ili jn 
ond2rstz+end. Voorts wordt bij u zen artwoordbríet ter mede ondertikiring 

voorgelegd a!s rzactiz op ezn brief van da Nr`addenverzniging ovzr hpt wrvob~ 
van Chlaor. Met in diz brief ried; dzzzlFde door N1 VR~~M acryegevzn 
strzkking, narnaiíjk meer effectgericht bzieid. 

?. ,~ V;ZrJM wenst azn psincipiëli discussie can te gaar. Does het graapsrisico. ~e 
ramp in Enschede is doar immers een ~voorbezld van. Ln hzt risicor3a_le,id ~v~3rdt 
beoogd vm via eYn inspanningsvesplichtirtg het groepsrisico te behear,pn.

lichts voor d+reete omgeving van de ri,icobron gilden ha^d~r~ vOf3rwaarden. 
Niet voor niets i; voor deze beleidsmatig weinig vergaande insteek ~2kazzn. 
Zowel voos iconor;~iz en visvoer als juist aok voor ruimtelijke orc~artina zaudin 
d? conseguer.tiis bi j ezn harde narrT, bi jvoorbzeld zzn gr>n5waarde, tz grraot 
zijn. Ast VROM wenst hier etntzs niet allQin vzrantwoordili jithzid voer te 
~iragvn in di zin dat de huidige instzek ven deze presblzmatiek (averigflns naar 
onze rnzning ezn je;ist6 lostaak) we! di carrszqusr~tii ïn zich hi?ft dat een 

ramp zoals in Enschede hee.fc plaatsgevonden niet uit tz sluifin zal zijn. 



F~i erbi j f,aky~~l~ ~; j v~• d•~ vo1l~d+g3~eid aar+ da ~ tei t d~s stul~:!<e~ 
(rrti;l;.o.r.~wJs•guvt~li~ny etr.l o~s n;p'r g~i•~#~r.;-, i.~ dcxt bw; r;sico}~le+d een over~►v~,g;~-~g 
ge~eeeyt ;5 t3i j do opsls~g w~;n v~~lt-w•er'k in E~sscitizt~e. 

~. ~l~U?1A ia'_reidt i;n het !%~3der~ vuv~ ~aaropJSfl r~~egeit~:v;rsg een r~~,id8 e:;ter'~: 
~~iÍigheid ín~•i~•G~t;r►gati vuas•_ !ío+x• v~~rvoer va~n gewaarl3jke ~t,){fen wor=3tde 
h~tfdlge 719frS ~ISiC04lUr!P1eï'177g v?.''vver• geVacsrll~ke stoffen i'4k.ins omgezet ífi 
~elZidsregels. Oit kiatste +ae3eidsdocutv►e~tt is een ct~ •p~roduCtiz v~zn VR~~iN er. 
V. enVil, Oe w~•aag kan acsn da or•t1e kosnen o~ nfet voor zowel inri4htir►g.~.~ >ll, 
vorvoer• er sgn ~ikillS zoy ~•noeten keftien. C}t' z;ch is dat in lijn reet d•e w~~n 
die in het thans voor~reide i'~VJP t.a.v. het risicobzlv_id voor het vervoe.^ v-~n 
gavaarli jkz stoffet~ stuan be.~chrevZn, {waar mogzii,jk formali ~erer+ 
risic:o~Pleid). Ee~+ punt hierb;j door Vl2Q!~A i~ in hveverr~ d~ rrnx~elíjkhz~ian .var 

bronbe.lzid bi j ~aarvoer• toereikznd zi jn. 

tJvear++g 

!3. t.?p t T me; ©nn l~~.IX3 uur r~eefr zich in e~n o~ser~laghal '~P Scn►phol Zen ►nr.;dzrtt 
voorgedaan. E. is eQ.ri pallet r►et explosizven orngPyailen, welke vervolgens uien 
hzYit gevat. Om 23.130 uur 4+rerd de lostds vr;jgegeven voor ínspeatie, ïot nu 
toe relatief +kein;g at~ndacht híervoar in d2 pers; alleen eert artikel in de 
r2i P.,~raa f . 

24. Vanuit de pers komt meer landacht voor• ook andere situaties die gevaar voor 
de omgeving kunnen+ opleveren.. ~4iet name het vervu~er pzr trein von chloor. 

Utrechts Nieuwsblad bilde donderdagochtend hierover. 

Oaarrxzast heeft ó~~;'gen?teesaar Weiloge van v^oningen zijn tw;,jfzls guit oliet 

dz chloortrein door ~ron;nrzr: 

In concept is inmiddzls gereed een br;zf van de minister van VROM en d.e 
m;nister v:n `~!&~+`t/ eert de Waddenvereniging ever dit ondarwDrp. Pronk heeí t 
al de brief geparafeerd: he*canc2pt ligt trans bij de minister van V~Y'~. ?it is 

een voorbeeld ven de vraag of in pleats van rr~et net risic;abeleíd (kans ap er. 
gevolgen van angpvalier f gew;rkt moer ovord?n op JaSis vc~n ef foeten van 
ongevaiSen. Er dat geval xi,jn de ĝevolgen voor de ru;rtateli jke ;nricht;nq en de 
economie zeer groot. 

25-5.2Cx3o. 




