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In het risicoprofiel en de brief van het college wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan 
kwetsbare objecten, waarvan Leiderdorp er veel heeft, die bovendien nagenoeg allemaal deer 
dicht op de A4 liggen, hetgeen een drukke route is, ook voor gevaarlijke stoffen. Daarom heeft de 
fractie van GroenLinks de volgende vragen: 

1. Zijn er naast ontruimingsplannen in geval van een brand, ook calamiteiten-  en 
evacuatieplannen (in geval van een hoge impact calamiteit op de A4 met gevaarlijke 
stoffen) beschikbaar en geoefend voor de kwetsbare objecten: Met name, maar niet 
uitsluitend: basisscholen, ziekenhuis, gemeentehuis, zwembad? 

Antwoord:  

Een ontruimingsplan van gebouwen moet worden opgesteld in het kader van het 
bouwbesluit in die gevallen dat een gebruiksmelding of gebruiksvergunning noodzakelijk 
is. Een ontruimingsplan is een integraal onderdeel van de gebruiksvergunning waarvoor 
de gebruiker verantwoordelijk is. De ontruimingsplannen volstaan prima tot aan de 
openbare weg.  Echter, wanneer er een meer complexe calamiteit zich voordoet buiten 
het gebouw treden er andere procedures in werking. Afhankelijk van het scenario en het 
type gevaarlijke stof (toxisch, explosief of brandbaar) wordt ter plaatse direct het bron -en 
effectgebied bepaald door het CoPi1 en/of ROT2. Hierbij spelen weersverwachting, 
windrichting, tijdstip, locatie, slachtoffer letaliteit, verwachte duur en andere factoren een 
belangrijke rol in het besluit tot verplaatsing/evacuatie. In deze fase kan al zeer snel tot 
alarmering en evacuatie worden overgegaan. De deskundigheid van de hulpdiensten is 
hierbij evident.   

Geen enkel scenario is hetzelfde. Het is daarom van te voren haast niet aan te geven 
welke route bijvoorbeeld leerlingen van een basisschool moeten lopen ten tijde van een 
calamiteit. Dit kan richting Hazerswoude zijn óf juist richting Leiderdorp. Afhankelijk van 
de windrichting, evacuatiemogelijkheden, tijdsduur etc. Dit wordt ter plaatse bepaald door 
de hulpdiensten. Dit geldt overigens voor alle type kwetsbare objecten. De professionals 
gebruiken hiervoor de ‘professionele risicokaart’ om direct binnen een bepaalde straal het 
effect gebied van een calamiteit de juiste instellingen te informeren en indien nodig te 
evacueren.  

Tijdens de gemeentelijke en regionale oefeningen worden wel realistische scenario’s 
geënsceneerd ter bewustwording op die risico’s die kunnen voorkomen. Enerzijds zodat 
men een beeld krijgt van de handelingsperspectieven, anderzijds om vooral de procedure 
zoals hierboven beschreven staat tijdens een echte situatie ook te volgen. In de 
verschillende gesprekken lijken instellingen zich wel bewust van de situatie maar de mate 
van voorbereiding verschilt per object/organisatie.  
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2. Is er een informatie -en communicatieplan voor de beheerders en gebruikers van deze 
objecten en de mensen die wonen in de woonwijken rondom de A4 over welke mogelijke 
situaties zich eventueel kunnen voordoen, hoe onwaarschijnlijk die zijn en hoe men te 
weten komt hoe men moet handelen (binnen blijven en ramen en deuren sluiten, 
ontruimen, evacueren?)? Hoe komt informatie tot deze groepen en vanuit welke bron 
(gemeente, brandweer)? 

Antwoord:  

Afhankelijk van een incident wordt direct door het team Crisiscommunicatie (24/7) van de 
gemeente via verschillende kanalen gecommuniceerd naar inwoners. Een primair kanaal 
(b.v. tijdens een zgn. multi-incident waarbij ook de reguliere communicatievoorzieningen 
zijn uitgevallen) zijn de geluidswagens van politie waarbij, indien noodzakelijk, van deur 
tot deur zal worden gegaan om bewoners te informeren. Daarnaast kan (meestal vanaf 
een GRIP3 situatie) de WAS worden geactiveerd.  

De meest gerichte en gebruikelijke vorm van communiceren zal, naast de reguliere 
kanalen zoals regionale radio en tv zenders via het zogenaamde cellbroadcast systeem 
(NL Alert) verlopen. Zo kan de gemeente via de meldkamer zeer gerichte informatie met 
handelingsperspectieven per postcode gebied aanbieden en grote groepen burgers 
mobiliseren.  

 


