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Quickscan
Incident
Donderdag 23 juli 2015
Zeer grote brand Sortiva
Koggenrandweg 1, Hollands Kroon
GRIP 1

Omschrijving
Bij afvalverwerkingsbedrijf HVC, Sortiva aan de Koggenrandweg 1 in de gemeente Hollands Kroon breekt
donderdagochtend 23 juli 2015 rond 11.00 uur een grote brand uit. De brand woedt in een loods van
ongeveer 200 X 80 meter waar huisvuil, plastic, steenwol, piepschuim en biomassa ligt opgeslagen. De
OVDP schaalt om 11.30 uur op naar GRIP 1 vanwege de zwarte rookwolken die door de wind richting
Medemblik en het IJsselmeer trekken. Omwonenden wordt verzocht ramen en deuren te sluiten en uit de
rook te blijven. Ook het scheepvaartverkeer ondervindt hinder van de rook.
Het CoPI komt 5 keer bijeen, waarvan 4 keer in volledige samenstelling. Inclusief de liaisons HHNK,
provincie, VWA en RUD. De LCoPI schaalt om 17.00 uur af naar GRIP 0.

Input
Dit resumé is gebaseerd op:
LCMS
Kladblok GMK
Inzetrapportage CaCo, ontvangen op 1 juli 2015
Inzetrapportage HOvD, ontvangen op 24 juli 2015
Inzetrapportage IM CoPI, ontvangen op 24 juli 2015
Inzetrapportage OvDB(s) , ontvangen op 24 juli 2015
Inzetrapportage OvDB, ontvangen op 27 juli 2015
Inzetrapportage AGS, ontvangen op 26 juli 2015
Inzetrapportage OvDG, ontvangen op 30 juli 2015
Inzetrapportage VvD, ontvangen op 26 juli 2015
Inzetrapportage OvDP, ontvangen op 28 juli 2015
Inzetrapportage OvDBz, ontvangen op 26 juli 2015.

Alarmering
De alarmering van de multidisciplinaire functionarissen is conform de procedure verlopen.

Op- en afschalen
Op- en afschalen
GRIP 1
GRIP 0




Tijd
11.30 uur
17.00 uur

Door
OvDP
LCopi

Om 11.30 uur schaalt de OvDP in overleg met de OvDB op naar GRIP 1 in verband met
rookontwikkeling met daarin vallende deeltjes die terecht komen in de omliggende omgeving.
Er is geen overleg met de LCoPI over opschaling naar GRIP 1.
De LCoPI schaalt, in overleg met het CoPI en de O.L, om 17.00 uur af naar GRIP 0.

23 juli 2015 quickscan GRIP 1, gemeente Hollands Kroon, grote brand Sortiva. Versie 1.0 d.d.11-08-2015.

Pagina 2 van 3

Leiding en coördinatie









De GRIP 1 fase duurt 5.30 uur
Het eerste motorkapoverleg start 12.10 uur, 40 minuten na alarmering. Deelname overleg LCoPI,
GHOR, politie, brandweer en IM. Thema's tijdens het overleg, verdere opschaling, veiligheid, wat
kunnen we direct voor elkaar betekenen en tijdstip eerste CoPI-overleg in de COH
De COH is om 12.30 uur operationeel, na 60 minuten. Dan vindt ook het eerste CoPI-overlegplaats.
Het CoPI komt vijf keer bijeen. Op de agenda staat:
o beeldvorming,
o veiligheid hulpverleners en medewerkers Sortiva,
o risico’s voor bevolking en slachtoffers,
o omgeving en effecten,
o crisiscommunicatie,
o bestrijding en knelpunten ten gevolge van de brand.
De OvDBz, VvD, voorlichter Sortiva, AGS, met het advies van de GAGS (via de OvDG) stemmen na
ieder CoPI-overleg de communicatiestrategie af.
Over mogelijke opschaling naar een hogere GRIP-fase is regelmatig contact tussen LCoPI en O.L.
Bij het laatste CoPI-overleg is de NVWA-liaison (Nederlandse Voedsel - en Warenautoriteit) aan de
toezichthouder van de provincie gekoppeld. (Sortiva is een provinciaal bedrijf)

Informatiemanagement







Om 10.59 uur is het incident aangemaakt in het meldkamersysteem. De CaCo vult het tabblad GMK
vanaf 11.01 uur met aanvullende informatie. Het eerste METHANE-bericht is om 11.39 uur beschikbaar
in LCMS, tabblad GMK, de norm is 5 minuten.
De faciliteiten van de COH zijn om 12.30 uur beschikbaar. Hierdoor is de IM-CoPI vanaf 12.30 uur
operationeel.
De plotter actualiseert na ieder CoPI-overleg het plot.
De internetverbinding in de COH is traag, VvD kon slecht berichten binnen halen en versturen naar
gemeenten.
Om 17.30 uur sluit de IM-CoPI het incident af.

Multidisciplinaire aandachtspunten






De afgesproken communicatielijnen binnen, van en naar het CoPI lopen tussen AC en OvD. En tussen
LCoPI en OL. De ACB legt rechtstreeks de lijn met de LCoPI waardoor de lijn mono en multi met de
verkeerde functionarissen tot stand is gebracht, dit is niet conform de regionale afspraken.
De communicatiestrategie is uitgewerkt door leden van het CoPI, inclusief Sortiva, de provincie en de
GGD. Het hierin opgestelde handelingsperspectief is te laat gecommuniceerd met getroffen burgers.
Dit resulteert in het feit dat ramen en deuren nog gesloten blijven als dit niet meer nodig is. Ook waren
burgers niet op de hoogte van het opheffen van de wegafsluiting N239.
In alle CoPI-overleggen is de veiligheid van hulpverleners en medewerkers van HVC Sortiva
besproken. Toch lopen hulpverleners in onveilig gebied. Zowel leden van het CoPI als basis
hulpverleners. De hulpverleners zijn direct op hun veiligheid aangesproken. In de After Action Review
(AAR) is dit nadrukkelijk aan de orde geweest.

Quickscan
Gezien de conclusies vanuit de Quickscan is een verdere verdieping van het incident niet van toepassing.
De aanbeveling wordt verwerkt in de verbeterregistratie.
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