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LESSEN NAAR AANLEIDING VAN DE ZEER GROTE BRAND IN 
MOERDIJK OP 5 JANUARI 2011 
 

De zeer grote brand in Moerdijk, in termen van de wet op de veiligheidsregio’s 
te duiden als een ramp, heeft een kritisch rapport opgeleverd van de Inspectie 
Openbare Orde en Veiligheid. 
 
Het bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant neemt de 
aanbevelingen van de Inspectie over en heeft met het oppakken daarvan 
inmiddels een daadwerkelijke start gemaakt.  Die acties richten zich op 
enerzijds het versterken van de slagkracht van de brandweer en anderzijds het 
geven van een noodzakelijke impuls aan de integrale aanpak van fysieke 
veiligheid op het haven- en industriecomplex. 
 
Ook neemt het bestuur de aanbevelingen van de Arbeidsinspectie onverkort 
over. 
 

De zeer grote brand op 5 januari 2011 heeft eens en te meer duidelijk gemaakt dat de inspanningen, 
van zowel bedrijven als overheden, voor de fysieke veiligheid op het haven- en industriecomplex 
moeten worden geïntensiveerd. Dat geldt in het bijzonder de informatie-uitwisseling, de afstemming 
in handhaving en toezicht als de preparatie op ongevallen, de vereiste brandweerzorg daaronder 
begrepen. 
 
In samenwerking met de gemeente Moerdijk, het Havenschap Moerdijk en de provincie Noord-
Brabant heeft de veiligheidsregio MWB inmiddels een aantal maatregelen genomen en activiteiten 
ontwikkeld. Zoals het opstellen van een integraal plan van aanpak voor de fysieke veiligheid, een 
samenwerkingsconvenant waarin taken en verantwoordelijkheden van partijen helder worden 
afgesproken en gezamenlijk worden uitgevoerd. De specialistische brandweervoorzieningen in 
Moerdijk zullen worden uitgebreid. De op te stellen plannen moeten in het voorjaar 2012 gereed zijn 
en zullen vervolgens spoorslags worden geïmplementeerd. 
 
Met de Inspectie is het bestuur van mening dat een aantal aspecten ten aanzien van de 
brandbestrijding noodzaken tot verbetering. Dat geldt in het bijzonder de preparatie op ongevallen die 
verband houden met gevaarlijke stoffen, inclusief de geoefendheid van het brandweerpersoneel. 
Evenzeer voor het in acht nemen van de noodzakelijke arbeidsomstandigheden, waaronder 
ontsmettingsprocedures bij het werken met gevaarlijke stoffen. 
 
Dit alles neemt voor het bestuur van de veiligheidsregio MWB niet weg dat de brand in essentie op 
de juiste manier is aangepakt.  De strategie van de brandweer is van meet af aan gebaseerd op een 
inzettactiek  volgens drie uitgangspunten, te weten: 1. De container met aceton koelen met water om 
een nog ernstiger escalatie van de brand te voorkomen; 2. Het voorkomen van overslag van de brand 
naar de directie bebouwde omgeving door middel van waterschermen; 3. Het bestrijden van de 
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vloeistofbrand met schuim. Deze strategie is aangevuld met het afdekken van de vloeistofbrand met 
een schuimdeken.   
 
De door de brandweer gekozen strategie en ingezette tactiek hebben de schade in omvang en ernst 
beperkt. Geen andere inzetstrategie had tot een fundamenteel ander schadebeeld kunnen leiden. 
 
De medewerkers van de brandweer (400) en hulpverleners van andere betrokken organisaties (300) 
hebben zich –ondanks een aantal terecht geconstateerde gebreken- naar beste vermogen en 
maximaal ingezet voor het bestrijden van deze uitzonderlijke en complexe brand, waarvoor het 
bestuur allen erkentelijk is. 
 
Niet vergeten mag worden dat het bedrijf Chemie Pack in regelrechte strijd met de 
vergunning/vergunningsvoorschriften heeft gehandeld en daardoor ten volle verantwoordelijk is en 
moet worden gehouden, ten aanzien van zowel het ontstaan van de brand als de gevolgen daarvan. 
 
De crisiscommunicatie is, ondanks alle inspanningen en betrachte transparantie, in onvoldoende 
mate in staat gebleken tegemoet te komen aan hetgeen wat bezorgde burgers van de overheden 
verwachten. Dat geldt in het bijzonder de rol en functie van de zogenoemde sociale media. Op het 
punt van de crisiscommunicatie zullen de, op grond van een extern uitgebrachte evaluatie, 
voorgestelde verbeteringen op korte termijn worden uitgewerkt en geïmplementeerd. 
 
Met andere overheidspartijen houdt de veiligheidsregio MWB het bedrijf verantwoordelijk en 
aansprakelijk voor de oorzaak en de gevolgen van de brand, inclusief de kosten die daarmee 
verband houden. Overheidspartijen overleggen momenteel gezamenlijk op welke wijze de negatieve 
gevolgen van de brand, met name ten aanzien van het milieu, op zo kort mogelijke termijn 
weggenomen kunnen worden en zoeken in dat verband ook naar passende financiële oplossingen. 
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Noot voor de redactie: 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Afdeling Communicatie van de Veiligheidsregio 
Midden- en West-Brabant. Telefoon 076 - 528 28 67 (tijdens kantooruren) of 06 - 206 022 07 (buiten 
kantooruren) of e-mail communicatie@veiligheidsregiomwb.nl.  
 
In de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant bundelen 26 gemeenten, de GHOR, de brandweer en de politie de krachten 
om de veiligheid in de regio te vergroten en beter voorbereid te zijn op rampen en crises.  
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