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Quickscan
Incident
Zondag 23 augustus 2015
Zeer grote brand Oudendijk Oils Obertop
Dorpsweg 78 te Oudendijk, Koggenland
GRIP 1

Omschrijving
00.44 uur komt bij de GMK een melding binnen van brand op de Dorpsweg 78 te Oudendijk
bij de firma Oudendijk Oils Obertop, gemeente Koggenland. De melding is binnengekomen
via de PAC (Particuliere Alarmcentrale Regiocontrol). Er wordt in stappen opgeschaald naar
grote brand, zeer grote brand en vervolgens naar GRIP 1. In de opslagloodsen liggen
producten opgeslagen voor het pindaverwerkingsbedrijf. Door de brand ontstaat er veel
rookontwikkeling. Door de brandweer is er op grote afstand (tot Avenhorn en Ursem) door de
meetploegen op de aanwezigheid van hoge concentraties schadelijke stoffen in de lucht
gemeten. Door de uitkomst van de meetwaarden en de gunstige oosten wind was er geen
noodzaak om panden te ontruimen.
Het CoPI komt 4 keer bijeen, waarvan 4 keer in volledige samenstelling. De LCoPI schaalt om
5.25 uur af naar GRIP 0.

Input
Dit resumé is gebaseerd op:
LCMS
Kladblok GMK
Inzetrapportage CaCo, ontvangen op 31 augustus 2015
Inzetrapportage HOvD, ontvangen op 31augustus 2015
Inzetrapportage IM CoPI, ontvangen op 31 augustus 2015
Inzetrapportage AGS, ontvangen op 31 augustus 2015
Inzetrapportage OvDB, ontvangen op 31 augustus 2015
Inzetrapportage OvDB, ontvangen op 31 augustus 2015
Inzetrapportage OvDG, ontvangen op 31 augustus 2015
Inzetrapportage VvD, ontvangen op 31 augustus 2015
Inzetrapportage OvDBz, ontvangen op 31 augustus 2015
Inzetrapportage OvDP, ontvangen op 31 augustus 2015.

Alarmering
De melding is binnengekomen via de PAC (Particuliere Alarmcentrale Regiocontrol). Brand in
loods. Surveillant en sleutelhouder bedrijf ter plaatse en gemeld door PAC-centrale op afstand.
Als gevolg van de melding op afstand via de PAC, is niet alle informatie van de situatie ter
plaatse beschikbaar.
De alarmering is overigens volgens de procedures verlopen.
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Op- en afschalen
Op- en afschalen
Tijdstip melding
GRIP 1
GRIP 0

Tijd
00:44 uur
01:52 uur
05:25 uur

Door
PAC
OvDB
LCoPI

Om 01.52 uur schaalt de OvDB op advies van de AGS op naar GRIP 1 in verband met de
grote rookontwikkeling en de mogelijkheid van het vrijkomen van gevaarlijke stoffen
(blauwzuurgas) in de rook in relatie naar de omliggende bebouwing. De LCoPI schaalt om
05.25 uur af naar GRIP 0.

Leiding en coördinatie
•
•

•

•

•

•

De GRIP 1 fase duurt 3 uur en 33 minuten.
Het 1e. CoPI / motorkapoverleg is om circa 02:40 uur, 48 minuten nadat GRIP 1 is
afgekondigd. In eerste instantie wordt een motorkapoverleg gehouden omdat op dat
moment nog geen 1-hoofdige leiding aanwezig was, de normtijd is 30 minuten. De OvDB
heeft het beeld geschetst van de situatie in diens plaats. Tijdens het overleg is de LCoPI
ter plaatse en neemt vanaf dat moment deel aan het motorkapoverleg.
Om 02.05 uur wordt aan de GMK gemeld waar de COH komt te staan. Tijdstip COH ter
plaatse is ongeveer 03.00 uur, dit is 1 uur en 8 minuten na afkondigen van GRIP 1, de
norm is 30 minuten. Binnen 10 minuten is de COH operationeel en het 2e. CoPI start om
3:15 uur in de COH. Dit komt omdat de vrachtwagen eerst wordt ingezet voor
grootwatertransport te transporteren naar het incident en dan vervolgens retour gaat naar
de kazerne om de COH te transporteren naar het incident of een andere oplossing ad-hoc
wordt gezocht.
Het CoPI bestaat uit de reguliere bezetting aangevuld met de loco burgemeester en de
AGS. Centraal staan de doelstelling (het waarborgen van de veiligheid van bewoners in de
omliggende woningen) en de beeldvorming aan de hand van de volgende thema’s:
- algemeen
- incident
- risico’s
- slachtoffers
- omgeving / effecten
- communicatie
- bestrijding
Het 3e. CoPI in de COH is om 4:00 uur. Het CoPI bestaat uit de reguliere bezetting
aangevuld met de AGS, logger van de politie, twee CAM-functionarissen. Het is behoorlijk
vol in de COH, dit bevordert niet de effectiviteit van de vergadering. Discussie over
afschalen naar GRIP 0 gevoerd. Op advies brandweer blijft GRIP 1 gehandhaafd.
Het 4e. CoPI in de COH is om 05:00 uur. Daarin wordt door het CoPI besloten tot afschalen
naar GRIP 0. Feitelijk is de afschaling naar GRIP 0 om 05.25 uur.

Informatiemanagement
De CaCo heeft een startbeeld in LCMS gemaakt. Daarna zijn aanvullingen als doorlopend
journaal toegevoegd. Nadat de informatiemanager CoPI ter plaatse is, heeft deze de regie op
het informatiemanagement op zich genomen. Er is een compleet en actueel totaalbeeld
opgebouwd met thema’s.
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De IM CoPI werd op afstand ondersteund door de IM ROT (thuis), die een aantal plots en
bedrijfsinformatie heeft toegevoegd. Dit is als zeer prettig ervaren. Vanuit het proces
bevolkingszorg is LCMS gevuld. Wat een welkome aanvulling vormde. Een let-op:
Bevolkingszorg houdt daar een “terstond” -indeling (instrument zoals gebruikelijk binnen
bevolkingszorg en bij 8.0 ingevoerd) aan. Hierin wordt gesproken over asbest. Asbest wordt
op twee verschillende manieren beschreven en komt ook niet bij de andere operationele
diensten voor, daardoor kan dit verwarrend werken. Aanvullingen in het meldkamerbeeld
moeten niet als doorlopend journaal worden aangevuld maar worden aangepast in het (start)
meldkamerbeeld.
Verbeterpunt, gebruik “terstond” door bevolkingszorg kan verwarrend werken als er
verschillen zijn met het actuele totaalbeeld. Zorg voor gelijkluidende informatie in alle
informatie-tabbladen van LCMS.
Aanbeveling:
De informatiemanagers van bevolkingszorg dienen verder bijgeschoold te worden in LCMS,
zodat iedere informatiemanager dezelfde opmaak gebruikt in LCMS. Geen gebruik van een
“terstond” maar thematisch in het totaalbeeld conform regionale afspraak.
Wie:
team R&CB, expert bevolkingszorg.

Multidisciplinaire verbeterpunten
 De opschaling naar GRIP 1 na de eerste melding duurde 1 uur en 8 minuten. Er wordt door
de OvDB in stapjes opgeschaald. Om 01.41 uur maakt de OvDB zeer grote brand. 11
minuten later maakt de OvDB GRIP 1 vanwege de grote rookontwikkeling, mogelijkheid
van schadelijke stoffen (HCN) in de rook in relatie tot de bebouwing. De opschaling naar
GRIP 1 had sneller kunnen plaatsvinden.
 De COH was niet binnen de normtijd van 30 minuten ter plaatse. Dit komt doordat het
haakarmvoertuig van Hoorn is ingezet voor het vervoeren van de WTS en de COH uiteindelijk uit Alkmaar moest komen.
Aanbeveling:
Zorg dat de COH altijd binnen de norm van 30 minuten ter plaatse is (in samenwerking met
de brandweer).
Wie:
team R&CB, expert crisisbeheersing.
Aanbeveling:
De criteria voor opschaling naar GRIP trainen voor de OvD’s, zorg dat de OvD’s getraind
worden om tijdig te overzien wanneer er een gecoördineerde regionale inzetprocedure gestart
dient te worden voor een efficiënte afhandeling van het incident (in samenwerking met de
mono partners).
Wie:
team R&CB, expert crisisbeheersing.

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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