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Algemene informatie
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Algemene informatie
Wettelijk kader
Vanuit de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) is in het Besluit veiligheidsregio‘s (Bvr) vastgesteld dat de veiligheidsregio
verantwoordelijk is voor de vaststelling van een rampbestrijdingsplan (RBP), ter voorbereiding op een ramp in
een hogedrempelinrichting als bedoeld in artikel 8 van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (BRZO).
Dit plan is opgesteld voor SC Johnson, locatie Mijdrecht, omdat dit bedrijf volgens de normen als
hogedrempelinrichting aangemerkt wordt. Nader informatie over het bedrijf is beschreven in deel drie. In dit
deel zijn scenario’s opgenomen die voortkomen uit de risicoanalyse en effecten hebben op de omgeving.
Ter voorbereiding op mogelijke rampen is voor het gebied van de Veiligheidsregio Utrecht een regionaal
crisisplan (RCP) opgesteld. Zaken die beschreven staan in het RCP worden als bekend verondersteld en zullen
niet opnieuw worden beschreven in dit plan. Dit plan geeft dan ook alleen afwijkingen en aanvullingen van de in
het crisisplan beschreven processen weer.

Datum vaststelling
Dit rampenbestrijdingsplan is, onder intrekking van het door het dagelijks bestuur VRU op 17 juni 2019
vastgestelde rampbestrijdingsplan, vastgesteld op 17 juni 2019 door het dagelijks bestuur van de
Veiligheidsregio Utrecht en treedt per 1 juli 2019 in werking.

Verzendlijst
Een exemplaar van dit rampbestrijdingsplan wordt toegezonden aan:








Directie SC Johnson;
Burgemeester gemeente De Ronde Venen;
Politie-eenheid Midden Nederland / Bureau Conflict- en Crisisbeheersing;
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht;
Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland
Veiligheidsregio Utrecht.

De ontvangers van het plan zijn verantwoordelijk voor verdere verspreiding binnen hun organisatie.

Actualisatie en beproeven
In het Bvr is in artikel 6.1.7. beschreven hoe veiligheidsregio’s moeten omgaan met een rampbestrijdingsplan:
Het bestuur van de veiligheidsregio draagt er zorg voor dat met passende tussenpozen, maar minimaal éénmaal
per drie jaar het rampbestrijdingsplan opnieuw wordt bezien, beproefd en zo nodig bijgewerkt. Bij de herziening
wordt rekening gehouden met veranderingen die zich bij de inrichting en bij de VRU hebben voorgedaan, met
nieuwe technische kennis en inzichten omtrent de bij rampen te nemen maatregelen.
De uitvoering van het beproeven wordt vastgelegd in het regionale oefenprogramma. De uitvoering van het
beheer en actualisatie van het plan wordt gedaan door de VRU, afdeling Preparatie & Vakbekwaamheid
Crisisorganisatie (PVC).
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Begrippenlijst
Onderstaand een verklaring van de diverse gehanteerde afkortingen.
Afkorting
AGS

Adviseur Gevaarlijke Stoffen

BLEVE

Boiling liquid expanding vapour explosion

BRZO

Besluit Risico Zware Ongevallen

Bvr

Besluit veiligheidsregio

CoPI

Commando Plaats Incident

GAGS

Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen

GGD

Gemeenschappelijke gezondheidsdienst

GHOR

Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio

GOR

Gezondheidsonderzoek bij rampen

GRIP

Gecoördineerde regionale incidentbestrijdingsprocedure

ILT

Inspectie leefomgeving en transport

LPG

Liquified petroleum gas

MCU

Mobiele Commando Unit

MOI

Mobiele operationele informatievoorziening

MPL

Meetplan Leider

OvD

Officier van Dienst

PD

Plaats delict

PSH

Psychosociale hulpverlening

PVC

Preparatie vakbekwaamheid crisisorganisatie

RBP

Rampbestrijdingsplan

RCP

Regionaal crisisplan

ROT

Regionaal Operationeel Team

SB

Schuimbluswagen

VRU

Veiligheidsregio Utrecht

Wvr

Wet veiligheidsregio
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DEEL TWEE
Generieke scenariokaart
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Generieke scenariokaart warme BLEVE
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Aandachtskaart SC Johnson Mijdrecht 1 van 2

Aandachtskaart SC Johnson Mijdrecht 2 van 2

Voorwaarts informatieproces RBP SC Johnson

Tijd is cruciaal! Direct na melding starten van een twee sporenbeleid bij maatgevend scenario
(preventieve voorzieningen hebben gefaald en LPG tank wordt aangestraald)
KOELEN LPG TANK ÈN ONTRUIMEN GEBIED IN STRAAL VAN 1000 METER

Organisatie

3. Gamechangers:
- (in te vullen tijdens incident)
-

Informatie
2. Ongunstig scenario:
- Daadwerkelijke BLEVE
- 50+ doden en 200+ gewonden
- Maatschappelijke onrust
- Gebied niet volledig ontruimd
- Rioolwaterzuiverings
(biogas) installatie verstoord**
- Economische schade door geen gebruik
N201 en bedrijventerrein in Mijdrecht
- Negatieve media aandacht
- Verwijtbaarheid op veiligheid complex
SC Johnson
- Verwijtbaarheid kwaliteit hulpverlening

1. Kernbeelden:
- (in te vullen tijdens incident)
-

-

2. Gunstig scenario:
- Geen BLEVE
- Geen doden of gewonden
- Geen onrust
- Positieve media aandacht
- Geen verwijtbaarheid

Tijd
Model Voorwaarts Informatieproces ontleend aan “voorwaarts denken” Nijhof

4. Strategisch/bestuurlijk:
- Contact opnemen met de directie van Johnson.
- Oproep tot ontruimen omdat volledige evacuatie binnen een uur onmogelijk is. Voorbereiden noodverordening om te gaan voorkomen
dat mensen terug het ontruimde gebied in gaan.
- In geval van een BLEVE grote kans op verstoring biogasinstallatie van de rioolwaterzuivering. Partner Waternet aan tafel vragen.
- Ontkoppeling kritische processen; bijvoorbeeld economische schade op lange termijn i.v.m. afsluiting N201, bedrijventerrein, winkels,
etc.
- Verantwoording; bepalen welke strategie wordt gevolgd om goed uit te leggen wie wat heeft gedaan en waarom?*

5. Besluiten:
- Ter ondersteuning van ontruiming vaststellen noodverordening om te voorkomen dat mensen het gebied betreden. Tenminste
inhoudend dat het een ieder wordt verboden zich te bevinden binnen het gebied van 1000 meter van de LPG–tank, zoals de op bij dit
besluit horende kaart is gearceerd.
- (aanvullen tijdens incident)

*Geef feitelijke en volgordelijke omschrijving van de stappen die zijn ondernomen om het incident te voorkomen, te
bestrijden en de schade te beperken. Denk daarbij aan de rol van de bedrijfsbrandweer van SC Johnson, de VRU
(brandweer), de gemeente en het waterschap.
*Waarom is overgegaan tot ontruiming/evacuatie van een bepaald gebied (risico’s vs veiligheid), waaronder afsluiting
bedrijventerrein en N201 (veiligheid vs economie).
*Denk bij ontruiming ook gemeentehuis zelf, verdere ontruiming hotel, sportcomplex en woonwijken.
*Hoe heeft het incident kunnen ontstaan?
**Op het terrein van de rioolwaterzuivering is een eigen biogasinstallatie aanwezig. De BLEVE zal de biogasinstallatie
van de zuivering beschadigen waarbij een explosieve verbranding van methaan (kleiner dan 100 kuub) tot gevolg kan
hebben. Het effect blijft binnen de grenzen van het terrein. De vergunning van deze biogasinstallatie is verleend door de
omgevingsdienst van Utrecht (NWU).
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