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Wet veiligheidsregio’s 

Artikel 3 lid b 

Tot de taak van brandweerzorg behoort: “Het beperken en bestrijden van 

gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand”. 

 

Artikel 25 

De brandweer voert in ieder geval de volgende taken uit: 

c. het waarschuwen van de bevolking; 

d. het verkennen van gevaarlijke stoffen …; 

 

 



Besluit veiligheidsregio’s 

Artikel 4.1.1 

Het bestuur Veiligheidsregio zorgt dat de brandweer een eenheid voor het 

verkennen van gevaarlijke stoffen en een eenheid voor de bestrijding van 

ongevallen met gevaarlijke stoffen heeft en beschikt over een adviseur 

gevaarlijke stoffen. 

 

Artikel 4.1.2 

Een eenheid voor het verkennen van gevaarlijke stoffen bestaat uit: 

a. een meetplanleider, en 

b. ten minste vier meetploegen die elk bestaan uit twee verkenners 

gevaarlijke stoffen 

 





Middelen 





Middelen 

• Hot-zone (rood) 

– AGW overschreden 

 

• Warm-zone (oranje) 

– Geografisch bepaald door 

o.a. sirenegebieden 

 

• Cold-zone (groen) 

– Bewaakt door politie 

 



Casus 1 – poeder (Wijhe) 

Op woensdagavond 8 oktober 2008 kwam 

er een melding binnen dat er aan de 

Schippershuizen een kleine rode auto in 

de berm had gestaan, die er met een 

behoorlijke gang vandoor was gegaan. Op 

de plaats waar de auto stond, ontstond 

een blauwe stofwolk en bleef blauw 

poeder achter. Omdat niet bekend was om 

welke stof het ging, heeft de brandweer 

het poeder opgeruimd en voor nader 

onderzoek laten afvoeren naar de ROVA.  



Casus 1 – poeder (Wijhe) 

• Monstername in PVO-zak en ontsmet met actief chloor 

• Leek op blauw krijt  deels in sloot (drijft) 

• Vulstof voor XTC?  LFO (Landelijke Faciliteit Ontmantelen) 

• Tijdelijk afvoer naar KGA-depot voor tussenopslag 

• Opgeruimd met wegwerp overalls en P3-filters 

• Dag 2: LFO  kan het niet identificeren  RIVM? 

• Dag 3: RIVM  ammoniumfosfaat met blauw organische kleurstof 

• Kunstmest of bluspoeder  ook ammoniumsulfaat aanwezig 

 

 

 

Beperken en bestrijden gevaar   

Waarschuwen en verkennen 



Casus 2 – riool (Raalte) 

Op 19 november 2011 zijn in het 

rioleringssysteem in Raalte insecticiden 

aangetroffen. Er is geen gevaar voor de 

volksgezondheid, meldden de gemeente Raalte 

en het waterschap Groot Salland zaterdagavond. 

  

Alleen in een deel van de riolering op een 

bedrijventerrein zitten de giftige stoffen nog. Het 

is de bedoeling dat die er zondag uit zijn gehaald 

met behulp van tankwagens. 

  

Een gemaal in het dorp Raalte werd enige tijd 

stilgelegd, maar is inmiddels weer opgestart. 

 



Casus 2 – riool (Raalte) 

• Onbekende toxische stof in riool geeft problemen bij de zuivering 

• Waterschap is inmiddels aan het analyseren 

• RIVM een optie?  

• GAGS en HS-GHOR in beeld 

• Analyse: permethrin, dodine, fipronil en tetra/per  gevaar? 

• ‘s Nachts controlemetingen riool op H2S en CH4 i.v.m. betreden riool 

• Meting: 19 %LEL 

• In het weekend vervuilde riool leeggepompt met tankwagens 

Beperken en bestrijden gevaar   

Waarschuwen en verkennen 



Casus 3 – brand (Emmeloord) 

Op donderdag 9 november 2006 om 10:09 

gealarmeerd door AC IJssel Vecht met het 

verzoek contact op te nemen met AC 

Flevoland. Telefonisch contact met AC; 

bericht: zeer grote brand, polyester bedrijf, 

gevaarlijke stoffen en rookwolk over 

woonwijk. 

 

De gevaarlijke stoffen waren bekend; 

onlangs was met de brandweer een 

oefening gehouden in het bedrijf. Het 

scenario was min of meer bekend! 

 



Casus 3 – brand (Emmeloord) 

• MEKP, kobaltversneller, polyesterhars / styreen 

• Meetbuisjes (niteuze gassen, zoutzuur, multitest), multimeter  

• Ogen en neus verkenners 

• Verhoogde concentraties in de rook 

• MOD: monsters  HCl, NO2, NO, NH3, HCN, CH4, VOC, aldehyden 

• Slechts 0,02 ppm styreen gemeten!! Nog wel goed te ruiken … 

• Overleg met GAGS 

• Afsluiten riool 

Beperken en bestrijden gevaar   

Waarschuwen en verkennen 



Casus 4 – asbest (IJsselmuiden) 

„Het lijkt wel een uitbarsting van de 

Etna”  

 

Jacobus Smidt dacht op 1 augustus 2001 

bij het uitbreken van de enorme brand in 

het veilingcomplex in IJsselmuiden maar 

aan  één ding: het redden van de mensen 

in de hallen. Zelf werkt hij bij het bedrijf 

naast het veilingcomplex, schroothandel 

Noordoost Nederland. „Samen met de 

collega's hebben we iedereen 

geëvacueerd”, zegt Smidt, terwijl de 

rookpluim enorme hoogtes bereikt.  

 



Casus 4 – asbest (IJsselmuiden) 

• Ammoniak? Freon? Asbest? Dioxines? 

• Er ligt ongeveer 3.000 m2 tapijt. 

• Meetploegen, meten niets, wel depositie (olie-achtig materiaal) 

• Search  asbest aanwezig  20-30% witte asbest 

• RIVM kan niet i.v.m. justitieel onderzoek 

• Na aandringen komt RIVM dag later voor monstername 

• Asbest tot op 750 meter benedenwinds 

• Olie-achtige depositie op kilometers afstand 

Beperken en bestrijden gevaar   

Waarschuwen en verkennen 



Meerjarenvisie brandweer - Leerarena Moerdijk 

‘De brandweer verricht metingen met als doel ondersteuning ten 

behoeve van besluitvorming over de bestrijding van het incident en 

alarmering van de bevolking bij acuut gevaar voor de volksgezondheid.’  

 

‘De mate van gezondheidsrisico’s wordt door de brandweer niet 

gemeten. Dit is ook geen verantwoordelijkheid van de brandweer, maar 

de burger verwacht dat mogelijk wel als de brandweer metingen 

verricht, gezondheidsklachten inventariseert en uitspraken doet over 

acuut gevaar voor de volksgezondheid.’ 



Meerjarenvisie brandweer - afbakening 

• De brandweer bepaald op basis van grove metingen, klachten, 

scenario’s en / of modellering de omvang van het effectgebied in de 

vorm van de warm-zone. 

 

• Nadere detaillering van dit gebied en bijbehorende maatregelen 

vindt plaats op advies van de AGS en GAGS. 

 

• Het met deze gegevens waarschuwen van de bevolking en 

communiceren is geen specifieke brandweertaak. 



Meerjarenvisie brandweer – optimalisatie verkenning 

• Uitrusten van de verkenningseenheden om monsters van lucht, 

bodem en water te laten nemen. 

 

• Bij brand is het uitgangspunt het rapport ‘Effecten bij brand’. Verder 

dan 1.000 meter verwachten we geen effecten van gevaarlijke 

rookgassen en depositie. 

 

• Bij verkenning in bijzondere omstandigheden kun je gebruik maken 

van diverse externe bedrijven en de kennis van de AGS. 



Meerjarenvisie brandweer - conclusie 

De taken van de verkenningseenheid brandweer (voorheen 

Waarschuwings- en VerkenningsDienst of MeetPlanOrganisatie) 

worden uitgebreid met: 

 

– verkenning,  

– schouwen en  

– monstername.  

 

De inzetmogelijkheden worden uitgebreid. 



Stelling 

• Is het uitvoeren van metingen 

door de brandweer wel nodig? 

 


