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0. Inleiding 

0.1. Wettelijk kader 

De per 1 oktober 2010 in werking getreden Wet veiligheidsregio’s stelt in artikel 17 lid 1 dat bij 
algemene maatregel van bestuur onder meer categorieën inrichtingen kunnen worden aangewezen 
waarvoor het bestuur van de veiligheidsregio een rampbestrijdingsplan vaststelt. Het nu voorliggende 
rampbestrijdingsplan richt zich op: 
 
BASF Nederland BV Resins & Additives, Locatie Heerenveen 
Innovatielaan 1  
8447 SN Heerenveen 
 
BASF blijkt op basis van de mogelijk aanwezige vergunde stoffen de lage en de hoge drempelwaarde 
te overschrijden uit het Besluit Risico’s Zware Ongevallen 1999 en is verplicht tot het opstellen van 
een veiligheidsrapport. Als vervolg op deze verplichting dient het bestuur van de veiligheidsregio op 
grond van eerder genoemd artikel uit de Wet veiligheidsregio’s een rampbestrijdingsplan vast te 
stellen. 

0.2. Doel 

Dit rampbestrijdingsplan beschrijft de wijze waarop een ernstige gebeurtenis op het terrein van 
genoemd bedrijf wordt bestreden. Het beschrijft de onderdelen die specifiek zijn voor de bestrijding 
van incidenten bij genoemd bedrijf. Dit rampbestrijdingsplan gaat niet in op onderdelen welke 
beschreven staan in andere documentatie, zoals het Regionaal Beleidsplan, Regionaal Crisisplan 
en/of informatie die tot de algemene kennis behoort. 
Dit rampbestrijdingsplan draagt bij aan de informatievoorziening voor functionarissen welke betrokken 
zijn bij de incidentbestrijding bij genoemd bedrijf. Deze functionarissen zullen de beschikking krijgen 
over dit rampbestrijdingsplan, nadat het bestuur van de veiligheidsregio het plan heeft vastgesteld. 

0.3. Samenhangende planvormingsproducten 

Ten aanzien van de multidisciplinaire inzet zijn de volgende planvormingsproducten samenhangend: 

 Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Fryslân;  

 Regionaal Crisisplan; 

 Incidentbestrijdingsplan hoofdvaarwegen en grote meren Fryslân; 

 Bereikbaarheidskaart nummer 0265-0012; 

 Aanvalsplan is niet beschikbaar. 

0.4. Ter inzage legging 

Dit rampbestrijdingsplan ligt ter inzage bij: 
 
Veiligheidsregio Fryslân en Gemeente Heerenveen 
Harlingertrekweg 58   Crackstraat 2 
Leeuwarden    8441 ES Heerenveen 
 
Verder is het plan digitaal op te vragen bij de beheerder (Beleidsmedewerker planvorming, afdeling 
Crisisbeheersing Veiligheidsregio Fryslân) en de betrokken gemeente. 

0.5. Vaststelling en inwerkingtreding  

Versie 1.0 van dit rampbestrijdingsplan is op 28 mei 2014 door het bestuur van de veiligheidsregio 
Fryslân vastgesteld. Het plan treedt in werking op 1 juli 2014. 
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1. Bedrijfsinformatie 

 
Naam bedrijf BASF Nederland BV Resins & Additives, Locatie Heerenveen 

Adres Innovatielaan 1, 8447 SN  Heerenveen 

Telefoonnummer 0513 – 619619 

Algehele leiding Site Director 

Aanwezig personeel Dag(en) Tijdstip Aantal personen 

Ma – Zo  
08.00 – 18.00 uur Circa 180 personen 

18.00 – 08.00 uur Circa 20 personen 

 

1.1. Doel van de inrichting 

In het bedrijf BASF Locatie Heerenveen vindt productie plaats van additieven, harsen en emulsies.  
 
Bij de additievenproductie worden additieven voor de coatings, imaging en inks, electronic materials 
en plastics industrie geproduceerd. 
Ze zijn gespecialiseerd in het oplossen en stabiliseren van vaste stoffen in vloeistoffen en het 
ontwikkelen van producten die de oppervlaktespanning beïnvloeden.  
 
Bij de hars en emulsieproductie worden polymeren geproduceerd. De polymeren worden als 
vloeibare emulsie of als vaste harsen geproduceerd. Het emulsiepolymerisatie proces vindt plaats in 
een waterige oplossing, zodat een emulsie ontstaat die als bindmiddel in inkt en coating op 
waterbasis kan worden gebruikt. Door het gebruik van diverse grondstoffen en additieven, alsmede 
de keuze van de reactieparameters, kunnen polymeren met verschillende ketenlengte en viscositeit 
ontstaan. Het harsproces is een continu proces. Hier worden zowel hars producten voor de verkoop 
aan externe klanten, voor eigen gebruik in het emulsiepolymerisatie proces en voor productie van 
harsoplossingen geproduceerd. 
 
Ten behoeve van deze processen worden grondstoffen aangeleverd door middel van tankwagens en 
vrachtwagens en op het terrein van BASF opgeslagen op de daarvoor bestemde locaties. Verder is 
er een opslag van polymeerproduct dat uiteindelijk weer van het terrein van BASF wordt afgevoerd 
naar klanten. Ook vinden er transporten van afvalstoffen en dergelijke plaats van het terrein van 
BASF. 
 
Op het terrein is een aantal voorzieningen aangebracht om emissies (lucht en water) naar de 
omgeving te voorkomen of te beperken. De voorzieningen zijn gekoppeld aan de genoemde 
processen en opslagen. 

1.1.1.Gevaren 

Gevaren voor de medewerkers van BASF en de directe omgeving zijn het gevolg van incidenten 
waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen. Indien de getroffen veiligheidsmaatregelen niet werken, bestaat 
afhankelijk van de vrijgekomen stof kans op persoonlijk letsel en milieuschade. De belangrijkste 
consequenties zijn gezondheidsschade als gevolg van toxische verbrandingsproducten bij een brand.  
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1.2. Voorzieningen ten aanzien van de bestrijding op en buiten het terrein 

1.2.1. Bouwkundige en installatietechnische voorzieningen 

Binnen het bedrijf zijn de volgende bouwkundige en installatietechnische voorzieningen getroffen om 
een incident te ontdekken en de effecten daarvan zo klein mogelijk te houden: 
 
Voorziening Locatie Aanvullende informatie 

 Brandmeldinstallatie met 
volledige bewaking. 

 Alle gebouwen.  Brandmeldpaneel is geplaatst 
bij de portiersloge, 
controlekamer Resins en 
controlekamer Additieven. 

 Automatische 
sprinklerinstallatie. 

 Alle gebouwen.  Voor het automatisch melden 
van brand zijn in de meeste 
gebouwen automatische 
melders aangebracht.  

 Afhankelijk van de ruimte 
betreft het rookmelders, 
ionisatiemelders, optische 
melders, UV-melders, IR-
melders en 
temperatuurmelders. 

 Automatische 
schuimblusinstallatie. 

 Heet olieruimte Resins; 

 Productie Additieven; 

 Magazijn Additieven; 

 Expeditie Additieven. 

 Productie en Magazijn 
Additieven blusvoorziening Hi-
Ex. 

 Gasblusinstallaties.  Auxiliary-ruimtes; 

 Resins (besturingskasten 
productiegebouw); 

 Controlekamer Resins; 

 MCC/ruimtes Resins 
(elektrische 
schakelruimtes met 400 V 
schakelingen); 

 Serverruimte Additieven; 

 Auxiliary ruimte 
Additieven. 

 Installatie treedt automatisch 
in werking nadat twee 
automatische brandmelders in 
de betreffende ruimte zijn 
geactiveerd.  

 Aan de buitenzijde of 
binnenzijde van de ruimte 
nabij de toegangsdeuren zijn 
tevens gele schakelaars 
aanwezig waarmee de 
installatie handmatig in 
werking kan worden gesteld. 

 Kleine blusmiddelen.  Op diverse locaties in de 
panden en op de 
inrichting. 

 Alle gebouwen zijn voorzien 
van kleine blusmiddelen. Deze 
bevinden zich nabij alle 
nooduitgangen. 

 Systeemnoodstoppen.  Installatiedelen.  Bij het activeren van een 
systeemnoodstop gaan alle 
daaraan gekoppelde systemen 
buiten werking. 

 Ventilatie (afzuiging). 
 

 Kantoren, laboratoria, 
productiegebouwen, 
Magazijn Additieven. 

 Mechanische afzuiging. 

 Compartimentering. 
 

 Productiegebouwen, 
laboratoria, magazijnen 
Additieven. 

 Kantoorgebouwen rook- 
en brandwerende deuren. 

 De verschillende 
compartimenten worden van 
elkaar gescheiden door 
brandvertragende muren van 
60 tot 90 minuten en 
zelfsluitende (door middel van 
magneetcontacten) 
branddeuren.  

 Rookluiken.  Kantoorgebouw Resins; 

 Magazijn en 
productiegebouwen 
Resins. 
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Voorziening Locatie Aanvullende informatie 

 Noodstroomvoorzieningen.  Productie Resins; 

 Productie Additieven. 

 Voldoende vermogen om 
productieprocessen Resins 
veilig af te bouwen en gehele 
overname van 
productieprocessen 
Additieven. 

 Tankputten en 
opvangbakken. 

 Bluswateropvang 
productiegebouw Resins 
in laadkuil; 

 Bluswateropvang 
tankenfarm Resins in 
ondergronds put (100 m3) 
en tankbund; 

 Bluswateropvang 
Magazijn Additieven 
laadkuil + extra 
bovengrond bassin (800 
m3); 

 Opgevangen bluswater 
retour naar blusvijver 
(gesloten systeem); 

 Bluswateropvang 
Additieven 
calamiteitentank, laadkuil 
Magazijn; 

 Inpandige opvang 
opslagcontainers; 

 Bluswateropvang 
peroxide opslagen. 

 Aangesloten op de riolering. 

1.2.2. Riool en noodopvangsysteem 

Het rioleringssysteem van BASF bestaat uit een gescheiden systeem voor de afvoer van 
bedrijfsafvalwater en huishoudelijk afvalwater naar de gemeentelijke riolering. 
Het bedrijfsafval water wordt in de Afvalwater zuiveringsinstallatie (AWZI) verwerkt. In deze zuivering 
wordt het afvalwater gescheiden in een gereinigde bedrijfsafvalwaterstroom, die naar de 
gemeentelijke riolering wordt afgevoerd, en een concentraatstroom die geschikt is voor hergebruik. 
 
Bluswater kan bij Resins worden opgevangen in de betreffende tankput. Elke tankput kan worden 
gedrained naar een ondergrondse opvangput van 100 m3 en van daaruit doorgepompt worden naar 
twee opvangtanken van 65 m3 bij de waterzuivering. 
Een ander bluswateropvang is de laadkuil, waar via een gesloten systeem en automatische pompen 
het opgevangen bluswater naar de blusvijver wordt afgevoerd. 
Zo ontstaat een gesloten systeem waardoor vrijkomend bluswater op het eigen terrein van BASF 
blijft. 
 
Bij de Additievenproductie vindt de opvang van bluswater plaats in de calamiteitentank met een 
capaciteit van 21 m3. Een andere voorziening is de inpandige opvang bij het Magazijn Additieven en 
de opvang bij de expeditie Additieven, respectievelijk 100 m3 en 200 m3. 

Daarnaast heeft de peroxideopslag 2 inpandige opslagvoorzieningen van in totaal 0,6 m3 en een 
ondergrondse opslagvoorziening van 10 m3. 

 

Bij het Magazijn Additieven is voorzien in een bluswateropvang door gebruik van de laadkuil en een 
extra bovengronds bassin van totaal 800 m3. 
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1.2.3. Organisatorische maatregelen 

Bedrijfshulpverlening: 
Om de continuïteit van de hulpverlening en eventuele bestrijding van een calamiteit te kunnen 
waarborgen is de bedrijfsnoodorganisatie deels analoog aan de bedrijfsorganisatie. De personen die 
hierbij een spilfunctie vervullen zijn de shiftleader harsen en emulsies en de portier, omdat beide 
functionarissen 24/7 op de locatie aanwezig zijn. Voor ondersteuning kunnen zij een beroep doen op 
de aanwezige operators en de leden van het commandoteam. 

Commandoteam: 

Het commandoteam wordt gevormd door:  

 Site director; 

 Operation manager ; 

 EHS Manager; 

 Sr. EHS Specialist; 

 Manufacturing managers. 
Buiten kantooruren vervullen de leden van het team een consignatiefunctie. 

Ploegleider: 
De Ploegleider heeft de operationele leiding tijdens een calamiteit. Hij heeft de bevoegdheid alle 
handelingen te verrichten die noodzakelijk zijn om de alarmsituatie op te heffen. Dit houdt tevens in 
het aansturen van de BHV ploeg, de EHBO ploeg en in geval van ontruiming het aansturen van de 
managers en leidinggevenden. Zodra de overheidshulpdiensten ter plaatse zijn, neemt de hoogst 
leidinggevende van de overheidshulpdiensten de operationele leiding over. 

BHV-ers: 
Het aantal BHV-ers is zoveel mogelijk verdeeld over de verschillende afdelingen en over de ploegen. 
Binnen iedere ploeg zijn er minimaal twee opgeleide brandwachten aanwezig. Deze brandwachten 
verkennen de calamiteit en rapporteren terug aan de Ploegleider.  
De BHV-ers staan onder leiding van de Ploegleider.  

EHBO’ers: 

Binnen iedere ploeg is er tijdens de productie minimaal één opgeleide EHBO-er aanwezig. Daarnaast 
zijn alle portiers opgeleid EHBO-er. De EHBO-ploeg staat onder leiding van de Ploegleider. 
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1.3. Omgeving van het bedrijf 

BASF is gelegen op het bedrijventerrein “Kanaal-West” in de gemeente Heerenveen ten noorden van 
de A7 en ten westen van het Nieuwe Heerenveense Kanaal.  
Ten noorden van BASF ligt het bedrijf Bosma transport. Ten oosten ligt de rioolwater 
zuiveringsinstallatie. Het bedrijf ligt tegen de gemeentegrens met de gemeente Friese Meren aan. 
Ten oosten van de locatie loopt op circa 750 meter afstand de spoorlijn Leeuwarden – Zwolle. De A7 
ligt op circa 50 meter afstand van de terreingrens van BASF.  
 
De dichtstbijzijnde woonwijk ligt op circa 1000 meter afstand van de inrichting. 
De volgende aansluitende woonbebouwing bevindt zich op 1500 meter afstand.  
 
Voor een overzichtskaart met betrekking tot de ligging, lay-out en andere relevantie voorzieningen en 
gegevens van de inrichting van BASF wordt verwezen naar paragraaf 3.5. 
 
Andere mogelijke en denkbare gevaren, zoals overstromingsgevaar et cetera zijn gezien de ligging 
van de inrichting nagenoeg uitgesloten.  
De inrichting is niet gelegen binnen een waterwingebied of een grondwaterbeschermingsgebied.  
 
In tabel 1.3.1. staan de bedrijven in de omgeving vermeld, tevens zijn het aantal te verwachten 
personen en de afstand en windrichting tot BASF aangegeven. 
 

Meest risicovolle bedrijven in de nabije omgeving betreffen: 

 Bosma Transport en Opslag BV aan de Energielaan 8 te Heerenveen. Het betreft een 
groothandel in chemische grondstoffen en chemicaliën voor industriële toepassing. Het 
risicocontour 10-6 komt echter niet buiten de eigen inrichting. De risico contour van BASF ligt 
echter voor een deel over de inrichting van Bosma transport. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Definitief RBP / versie 1.1 / 13 mei 2016 / BASF   Pagina 12 van 50 

1.3.1. Bedrijven in nabije omgeving van de inrichting  

Zijde 
 
 

Afstand (in meters) (Soort) bedrijf Aanwezige personen 

Dag  Nacht 

I Noord 

Minder dan 100  
(cirkel A op kaart) 

GEEN NVT NVT 

100-300  
(cirkel B op kaart) 

GEEN NVT NVT 

300-500  
(cirkel C op kaart) 

Industriefunctie (24) 
Kantoorfunctie (12) 
Winkelfunctie (6) 

166 
116 
45 

 

500-1000 
(cirkel D op kaart) 

Industriefunctie (8) 
Kantoorfunctie (1) 
Winkelfunctie (2) 
Woonfunctie(1) 

94 
5 
9 
7 

 
 
 
7 

TOTAAL I Noord 442 7 

II Noord-Oost 

Minder dan 100  
(cirkel A op kaart) 

GEEN NVT NVT 

100-300  
(cirkel B op kaart) 

Industriefunctie (4) 
Kantoorfunctie (1) 
Winkelfunctie (3) 
Woonfunctie(1) 

32 
7 
11 
22 

 
 
 
22 

300-500  
(cirkel C op kaart) 

Industriefunctie (16) 
Winkelfunctie (2) 
Woonfunctie(1) 

116 
13 
5 

 
 
5 

500-1000 
(cirkel D op kaart) 

Industriefunctie (7) 
Industriefunctie + woonfunctie (1) 
Winkelfunctie (1) 
Woonfunctie(1) 

162 
5 
49 
18 

 
3 
 
18 

TOTAAL II Noord-Oost 440 48 

III Oost 

Minder dan 100  
(cirkel A op kaart) 

GEEN NVT NVT 

100-300  
(cirkel B op kaart) 

GEEN NVT NVT 

300-500  
(cirkel C op kaart) 

Industriefunctie (1) 
Woonfunctie(1) 

5 
2 

 
2 

500-1000 
(cirkel D op kaart) 

Industriefunctie (23) 
Industriefunctie + winkelfunctie (1) 
Kantoorfunctie (6) 
Kantoorfunctie + Winkelfunctie (1) 
Winkelfunctie (6) 
Winkelfunctie + woonfunctie (1) 
Woonfunctie(4) 
Bijeenkomstfunctie (1) 

271 
17 
73 
9 
55 
7 
10 
60 

 
 
 
 
 
3 
10 

TOTAAL III Oost 509 15 

IV Zuid-Oost 

Minder dan 100  
(cirkel A op kaart) 

GEEN NVT NVT 

100-300  
(cirkel B op kaart) 

GEEN NVT NVT 

300-500  
(cirkel C op kaart) 

Industriefunctie (3) 
Kantoorfunctie (6) 
 

11 
37 

 

500-1000 
(cirkel D op kaart) 

Industriefunctie (4) 
Industriefunctie + kantoorfunctie (1) 
Industriefunctie + woonfunctie (2) 
Kantoorfunctie (19) 
Kantoorfunctie + Woonfunctie (4) 
Woonfunctie (21) 
Winkelfunctie (1) 

17 
10 
7 
111 
13 
47 
35 

 
 
4 
 
6 
47 
 

TOTAAL IV Zuid-Oost 509 15 
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Zijde 
 
 

Afstand (in meters) (Soort) bedrijf Aanwezige personen 

Dag  Nacht 

V Zuid 

Minder dan 100  
(cirkel A op kaart) 

GEEN NVT NVT 

100-300  
(cirkel B op kaart) 

Industriefunctie + kantoorfunctie (2) 8  

300-500  
(cirkel C op kaart) 

GEEN NVT NVT 

500-1000 
(cirkel D op kaart) 

GEEN NVT NVT 

TOTAAL V Zuid 8  

VI Zuid-West 

Minder dan 100  
(cirkel A op kaart) 

GEEN NVT NVT 

100-300  
(cirkel B op kaart) 

GEEN NVT NVT 

300-500  
(cirkel C op kaart) 

Industriefunctie + kantoorfunctie (1) 7  

500-1000 
(cirkel D op kaart) 

Woonfunctie (1) 3 3 

TOTAAL VI Zuid-West 10 3 

VII West 

Minder dan 100  
(cirkel A op kaart) 

GEEN NVT NVT 

100-300  
(cirkel B op kaart) 

GEEN NVT NVT 

300-500  
(cirkel C op kaart) 

Industriefunctie (2) 
Industriefunctie + kantoorfunctie (1) 
Kantoorfunctie (9) 

18 
6 
29 

 

500-1000 
(cirkel D op kaart) 

Industriefunctie (68) 
Industriefunctie + kantoorfunctie (1) 
Kantoorfunctie (5) 

88 
9 
12 

 

TOTAAL VII West 162  

VIII Noord-West 

Minder dan 100  
(cirkel A op kaart) 

GEEN NVT NVT 

100-300  
(cirkel B op kaart) 

Industriefunctie + kantoorfunctie (1) 19  

300-500  
(cirkel C op kaart) 

Kantoorfunctie (4) 17  

500-1000 
(cirkel D op kaart) 

Industriefunctie (1) 
Kantoorfunctie (7) 

60 
11 

 

TOTAAL VIII Noord-West 107  
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1.3.2. Zorginstellingen tot circa 2000m  

(gezondheidszorgfunctie en objecten met niet zelfredzame of beperkt zelfredzame bewoners)  
Zijde 
 
 

Afstand (in meters) Zorginstelling Aanwezige personen 

Dag  Nacht  

III Oost 

1650 meter Woongroep De Reling en 
Woongroep Talant 
(wooncomplex niet zelfredzame 
bewoners) 

Reling 2-8 
8447 EE  HEERENVEEN 

13 13 

1850 meter Woonvorm De Baalder 
(wooncomplex niet zelfredzame 
bewoners) 

Baalder 39-45 
8447 DE  HEERENVEEN 

13 13 

TOTAAL III Oost 26 26 

1750 meter Thuishuis It Bernetreintsje 
(Kinderdagverblijf ) 

Stationsplein 30 
8441 AT  HEERENVEEN 

8  

1900 meter de Tjongerschans 
(Ziekenhuis)  

Thialfweg 22 
8441 PW  HEERENVEEN 

236 236 

2000 meter Fillicare Zorggroep 
(wooncomplex niet zelfredzame 
bewoners) 

Zetveld 54, 58 
8447 BJ HEERENVEEN 

8 8 

TOTAAL IV Zuid-Oost 252 244 

BASF ligt tegen de gemeentegrens met de gemeente Friese Meren aan. Binnen de straal van 2000 meter liggen er 
op het grondgebied van de gemeente Friese Meren geen zorginstellingen of objecten met niet zelfredzame of 
beperkt zelfredzame inwoners. 
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2. Scenario’s 

Dit rampbestrijdingsplan benoemt scenario’s, indien het scenario: 

 Een direct schadelijk effect heeft voor de volksgezondheid; 

 Een effectgebied heeft die schade toebrengt aan personen of materieel tot buiten de 
inrichting/het terrein; 

 Een bestuurlijk risico of bestuurlijke gevoeligheid in zich heeft. 

2.1. Van toepassing zijnde scenario’s 

Voor BASF zijn de volgende scenario’s van toepassing: 
 

Nr. Scenario Korte beschrijving GRIP-
status 

1 Tankbrand 

Als gevolg van het falen van een tank met Styreen 
ontstaat er een brand, in een tankput met Styreen. Als 
gevolg daarvan is een zware rookpluim aanwezig en 
zijn er domino-effecten in het tankenpark mogelijk. 

3 

2 Plasbrand 

Als gevolg van het falen van de tankwagen op de laad 
en losplaats komt de gehele inhoud vrij waardoor zich 
een vloeistofplas vormt met een oppervlak van 225 
m2. Ontsteking van de vrijgekomen vloeistof resulteert 
in een plasbrand.  
Als gevolg daarvan is het mogelijk dat er domino-
effecten in de directe omgeving optreden waarbij een 
deel van het tankenpark betrokken zal zijn. 

3 

3 
(Ongeval) 
Gevaarlijke Stof 

Als gevolg van het falen van een tankwagen met 
ammonia op de laad en losplaats komt de gehele 
inhoud vrij waardoor zich een vloeistofplas vormt met 
een oppervlak ter grootte van de laad en losplaats. 
Hierdoor vormt zich een toxische wolk. Als gevolg 
daarvan ontstaat er ammoniakdamp. 

3 

4 Loodsbrand 

Ten gevolge van kortsluiting ontstaat een brand in het 
Magazijn Additieven, door dat de deuren open blijven 
staan kan de brand zich verspreiden binnen het 
gehele compartiment. Bij de brand ontstaat het 
toxische verbrandingsproduct stikstofdioxide (NO2) 
dat zich verspreid in de omgeving. 

3 

 

2.1.1. Bevoegdheid tot alarmeren en het onmiddellijk stopzetten van de werkzaamheden 

De volgende functionarissen (in hiërarchische volgorde), werkzaam bij BASF locatie Heerenveen, zijn 
bevoegd om procedures van alarmering binnen en buiten de inrichting en van inwerkingstelling van 
bestrijdingsacties binnen de inrichting in werking te doen treden: 

 Commandoteam BASF; 

 Ploegleider BASF. 

2.1.2. Alarmering hulpdiensten 

De meldkamer alarmeert bij bovenstaande scenario’s conform de schema’s in het geïntegreerd 
meldkamer systeem (GMS). Het vult daarmee de eenheden die reeds ter plaatse zijn aan tot het in dit 
plan aangegeven aantal voor alle multidisciplinaire partners. 
Bij incidenten anders dan bovenstaande scenario’s wordt regulier gealarmeerd, overeenkomstig de 
meldkamerclassificaties zoals die in het GMS zijn opgenomen.  
Alarmering van de scenario’s in dit rampbestrijdingsplan vindt plaats conform de GRIP-structuur. 
Eenheden, functionarissen en diensten die geen standaard onderdeel uitmaken van de GRIP-
structuur, maar wel gealarmeerd moeten worden, worden apart benoemd in het alarmeringsschema. 
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2.1.3. Operationele leiding en coördinatie 

De operationele leiding van het geheel van de bestrijdingsacties ligt bij de hoogst leidinggevende 
brandweerfunctionaris ter plaatse, tenzij ter plaatse (CoPI) anders wordt bepaald. De bevelvoering is 
overeenkomstig de GRIP-structuur. 

 2.1.4. Initiëring van het plan 

De inwerkingtreding van dit plan wordt door de multidisciplinair hoogst leidinggevende ter plaatse 
geïnitieerd. De scenario’s zijn van zodanige aard dat te allen tijde in een eerder stadium 
hulpverleningsdiensten gealarmeerd zullen zijn en ter plaatse zijn. Er mag van worden uitgegaan dat 
de eerste opschaling tot GRIP 1 reeds heeft plaatsgevonden. 

Het plan wordt in werking gesteld als het scenario met de daarbij behorende impact van toepassing 
is. Deze impact is voor elk scenario in de hieronder staande paragrafen beschreven. Gezien de aard 
en omvang (er is sprake van een effectgebied en de activering van meerdere multidisciplinaire 
processen), wordt bij inwerkingtreding van het plan direct opgeschaald naar GRIP 3. 

Indien noodzakelijk, dan is de Calamiteiten Coördinator van de Meldkamer Noord Nederland bevoegd 
het rampbestrijdingsplan in werking te laten treden. Hij kan dit echter alleen doen als dit vooraf is 
afgestemd met de leider CoPI. 

Als de opdracht aan de meldkamer wordt gegeven om het plan in werking te laten treden geschiedt 
de alarmering overeenkomstig paragraaf 2.1.2.  
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2.2. Scenario 1: Tankbrand 

2.2.1. MkNN 
 
METHANE-BERICHT 

M 
Major Incident Bij de initiëring van dit scenario wordt door de hoogst leidinggevende aan 

de meldkamer aangegeven dat er sprake is van een GRIP 3 
Tankputbrand met Styreen. 

E 
Exact location BASF Locatie Heerenveen 

Innovatielaan 1 
8447 SN Heerenveen 

T 
Type of incident Als gevolg van het falen van een tank met styreen ontstaat er een brand, 

in een tankput met Styreen. Als gevolg daarvan is een zware rookpluim 
aanwezig en zijn er domino-effecten in het tankenpark mogelijk. 

H 

Hazards  Gevaarlijke Stoffen: Styreen; 

 Hoeveelheid of debiet: 300 m3 (oppervlak 440 m2); 

 Brandgevaarlijk, damp met lucht is explosief; 

 Brongebied-veiligheid hulpverleners/medewerkers bedrijf; 

 Verspreiding gevaarlijke stoffen via bluswater mogelijk; 

 Stof is giftig voor het watermilieu; 

 Onrust bij de bevolking. 

A 

Access 

 

(zie overzichtskaart paragraaf 3.5.) 

Windrichting  Aanrijroute 

I Noord Businesspark Friesland West-Innovatielaan 

II Noord-Oost Businesspark Friesland West-Innovatielaan 

III Oost Businesspark Friesland West-Innovatielaan 

IV Zuid-Oost Businesspark Friesland West-Innovatielaan 

V Zuid Businesspark Friesland West-Innovatielaan 

VI Zuid-West Businesspark Friesland West-Innovatielaan 

VII West De Dolten-Veldweg-Duitslanddreef-Expansielaan-
Innovatielaan 

VIII Noord-West De Dolten-Veldweg-Duitslanddreef-Expansielaan-
Innovatielaan 

N Number of casualties1 Mogelijk slachtoffers op het bedrijventerrein (0 tot enkele slachtoffers). 

E 

Emergency services Onderstaand schema geeft aan welke eenheden/functionarissen 
aanvullend op GRIP 3 worden gealarmeerd en daadwerkelijk ter plaatse 
komen. 
 
Noot: Het GMS vult de eenheden aan die reeds ter plaatse zijn tot de 
aantallen in dit scenario zijn beschreven. 

 
Onderstaand overzicht geeft aan welke eenheden en functionarissen ter plaatse komen, na alarmering door de 
Meldkamer Noord Nederland. 

 
Brandweerzorg 
conform zeer grote brand met 
GS 

Geneeskundige zorg  Politiezorg 

 4 tankautospuiten 
 1 Hulpverleningsvoertuig II 
 Schuimbluscontainer 
 DPH-SL 
 HOvD (leider CoPI) 
 OvD-B 
 AGS 
 MPL 

 
 Voorlichtingsfunctionaris CoPI 

 OVD-G 
 2 ambulances 
 GAGS 

 OVD-P 
 3 noodhulpeenheden 

Bevolkingszorg Water en scheepvaartzorg 

 OVD Bz  N.v.t. 

 
 
 

                                                      
1 Hier worden een totaal van alle mogelijke slachtoffers met letsel en dodelijke slachtoffers genoemd. 
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2.2.2. Brandweerzorg 
 

Proces Multidisciplinaire aandachtspunten Informatieproduct 

Bron en 
effectbestrijding 

 Accent op redding en aansluitend blussing; 

 Bovenwindse aanrijroute voor alle 
eenheden bepalen; 

 Indammen vloeistof / beperken bluswater; 

 Borgen opvang bluswater / schuim / stoffen; 

 Aandacht voor bestrijdingsplan Wetterskip 
Waterkwaliteit; 

 Eventueel overwegen het IBP 
Hoofdvaarwegen in werking te laten treden 
bij dreiging van het stromen van grote 
hoeveelheden bluswater naar het 
oppervlaktewater; 

 Bepalen effectgebied indien aanwezig; 

 Overweging opstarten Meet Plan 
Organisatie; 

 Eventueel waarschuwen bevolking / 
activering sirene netwerk. 

 Communiceren veilige 
aanrijroute; 

 Vaststellen brongebied; 

 Vaststellen eventueel 
effectgebied. 

 

Alarmering bevolking De meetplanorganisatie kan, na overleg met o.a. 
de politie en voorlichting besluiten om met een 
goede informatievoorziening richting de 
bevolking de sirenes rondom het bedrijf af te 
laten gaan. De Meetplanleider (MPL) is voor het 
CoPI daarvoor het eerste aanspreekpunt2. De 
MkNN kan voor de activering gebruik maken van 
specifieke sirenegroepen. 

 Adequate alarmering van 
de bevolking. 

De bevolking zal via de lokale radio en tv 
(Omrop Fryslân) zo snel mogelijk worden 
voorzien van belangrijke informatie vanuit de 
meetplanorganisatie en afdeling Voorlichting 
(afgestemd met voorlichting van BASF). Er 
wordt ook gebruik gemaakt van NL Alert.  

 Goede informatie-
voorziening aan de 
bevolking. 

 
Primaire bluswatervoorziening  
Op het terrein is een bluswatervijver beschikbaar. In de omgeving zijn ondergrondse brandkranen 
aanwezig, deze zijn op de overzichtskaart aangegeven. 
 
Secundaire bluswatervoorziening 
Aangrenzend aan het terrein van BASF is er een secundaire bluswatervoorziening (Nieuwe 
Heerenveense Kanaal). 
 
Rooksamenstelling 
Ten aanzien van de samenstelling van de rookgassen is alleen aan te geven dat er koolstof-
monoxiden en koolstofdioxiden, water en onverbrande benzeen 'ringen' zullen ontstaan door 
verbranding van Styreen. De benzeen 'ringen' zijn lastig af te breken en zullen zeer waarschijnlijk niet 
volledig verbranden. 
 
Domino-effecten 
Door de hittestraling zal een deel van het tankenpark worden aangestraald, hierdoor kunnen ook 
andere tanken binnen het tankenpark bezwijken en betrokken raken bij de brand. 
BASF heeft de volgende Lines of Defence  (LOD's) geïnstalleerd om dat te voorkomen: 

 Een sprinklersysteem op alle tanks voor koeling; 

 Sprinklersysteem op de staalconstructies; 

 Temperatuurdetectie in de vloeistoffase van alle tanks; 

 Thermische isolatie (behalve de oplosmiddeltanks en de ammoniaktank). 

Verder staan aan de noordzijde van de tankopslag drie schuimmonitoren en een opslagvat met 
schuim (200 liter/monitor). 

                                                      
2 De Meetplanleider is door de burgemeester gemandateerd tot het nemen van deze beslissing. 
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Overzicht tankenpark 
Gegevens put 7 Styreen 

oppervlakte 437 m2 

inhoud 300 m3 Styreen, dampspanning 6 
mbar 200 C, vlampunt 310 C 

 

 

 

Afstanden hittestraling 

Voor de afstanden waarbinnen een bepaalde hittestraling zal optreden wordt verwezen naar 
onderstaande tabel.  

Stralingswarmte Afstand van de rand van de put 

10 kW/m2 30 m schuimmonitoren 

3 kW/m2 50 m 

 
Maten vanaf hart tankput 

Afstand Putnummer Hoeveelheid Stof soort 

15m put 1 60 m3 Alfa-methylstryreen 

60 m3 Alfa-methylstryreen 

60 m3 Acrylzuur 

30m put 2 60 m3 Acrylzuur 

40 m3  Methacrylzuur 

44m put 3 40 m3  MMA (Methylmethacrylaat) 

  40 m3  Butylacrylaat 

  40 m3  2-Ethylhexylacrylaat 

  40 m3  Ethylacrylaat 
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Algemeen stoffenoverzicht 
 

Stof UN Gevi 

Interventiewaarden in mg/m3 
Verbrandings-
producten VRW AGW LBW 

Styreen 2055 39 10  1000  5000  CO, CO2 

Alpha-
methylstyreen 

2303 30 
5 1000 5000 

CO, CO2 

Butylacrylaat 2348 39 0,2 100 1000 CO, CO2 

Ethylacrylaat 1917 339 0,01 100 1000 CO, CO2 

Methylmethacrylaat 1247 339 1 500 5000 CO, CO2 

Methacrylzuur 2531 89 Niet vastgesteld CO, CO2 

Acrylzuur 2218 839 5 100 1000 CO, CO2 

2-Ethylhexylacrylaat - -    CO, CO2 

Carbitol - -    CO, CO2 

Iso-octanol - -    CO, CO2 

 
Een actuele stoffenlijst is bij BASF aanwezig, waarin de hoeveelheid en het aanwezige product met 
aanduiding van productnaam, tankcapaciteit, GEVI-nummer is aangegeven. Deze lijst wordt dagelijks 
geactualiseerd. 
 
Effectafstanden 

Bij een lage windsnelheid (2 m/s) en hoge stabiliteit (F) verspreidt de wolk zich over een groter 
gebied dan bij de gemiddelde situatie (5 m/s en stabiliteit D). Verder worden in Nederland drie 
grenswaarden3 voor de blootstelling aan giftige stoffen gehanteerd: 

a. de voorlichtingsrichtwaarde (VRW). Dat is de concentratie van een stof die met grote 

waarschijnlijkheid door het merendeel van de blootgestelde bevolking hinderlijk wordt 

waargenomen of waarboven lichte, snel reversibele gezondheidseffecten mogelijk zijn bij een 

blootstelling van één uur. Vaak is dit de concentratie waarbij blootgestelden beginnen te klagen 

over het waarnemen van de blootstelling; 

b. de alarmeringsgrenswaarde (AGW). Dit is de concentratie van een stof waarboven 

irreversibele of andere ernstige gezondheidsschade kan optreden door directe toxische 

effecten bij een blootstelling van één uur; 

c. de levensbedreigende waarde (LBW). Dit is de concentratie waarboven mogelijk sterfte of een 

levensbedreigende aandoening door toxische effecten kan optreden binnen enkele dagen na 

een blootstelling van één uur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
3 De in dit rampbestrijdingsplan gebruikte grenswaarden zijn afkomstig uit Chemiekaarten (gegevens voor veilig werken met 

chemicaliën). Dit is de meest actuele uitgave van TNO en Sdu Uitgevers. 
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2.2.3. Geneeskundige Zorg 
 

Proces Multidisciplinaire aandachtspunten Informatieproduct 

Spoedeisende 
medische zorg 

Triage 

 Rookinhalatie; 

 Brandwonden. 

Slachtofferbeeld aantal 

Behandeling ter plaatse 

 Inrichten gewondennest bij meerdere 
gewonden. 

Letselbeeld 

Transport Hospitalisatie 

Publieke 
gezondheidszorg 

Psychosociale hulpverlening  n.v.t. 
Medische milieukunde 

 Primaire verbrandingsproducten (CO en 
CO2); 

 Gevaren rookinhalatie; 

 GAGS alarmering en afstemming met 
MPO. 

GAGS advies 
gezondheidsrisico’s 
 
Afstemming met 
communicatie 

 

Slachtofferberekeningen: DAG NACHT 
T1-slachtoffers 0 tot enkele 0 tot enkele 

T2-slachtoffers 0 tot enkele 0 tot enkele 

T3-slachtoffers n.v.t. n.v.t. 

Doden n.v.t. n.v.t. 
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2.2.4. Politiezorg 
 
Onderstaande posten worden ingenomen op volgorde van opsomming, tenzij door de OvD-B anders 
geadviseerd wordt. 

Nr Wegnr. Afzetten vanuit richting Omleiden richting 

I  1. Kruising Businesspark Friesland West- 
Innovatielaan Afzetting: Innovatielaan. 

Geen verkeer toelaten 

 2. Kruising Weimaker Wetterwille 
Afzetting: Wetterwille afsluiten. 

Geen verkeer toelaten 

II  1. Kruising Businesspark Friesland West- 
Innovatielaan Afzetting: Innovatielaan. 

Geen verkeer toelaten 

 2. Kruising Weimaker Wetterwille 
Afzetting: Wetterwille afsluiten. 

Geen verkeer toelaten 

III 
IV 
V 

VI 

 1. Afzetting:A7 vanuit het knooppunt 
Heerenveen (plaatsbepaling op A7 
n.a.v. windrichting  III, IV of V) 

Omleiding A7 (grootschalig) door RWS 
Of via de U routes (na overleg met RWS en 
PWS) 

2. Afzetting:A7 vanuit het knooppunt 
Heerenveen (plaatsbepaling op A7 
n.a.v. windrichting  III, IV of V) 

Omleiding A7 (grootschalig) door RWS 
Of via de U routes (na overleg met RWS en 
PWS) 

3. Kruising Hasker Utgongen-
Businesspark Friesland West. 
Afzetting:Businesspark Friesland West 

Omleiden via Hasker Utgongen –Jousterweg 
– Hasker Uitgang (afhankelijk van het 
effectgebied links of rechtsom) 

VII  1. Kruising de Dolten – Veldweg 
Afzetting: Veldweg / Duitslandweg 

Geen verkeer toelaten 

 2. Innovatielaan afzetten Geen verkeer toelaten 

VIII  1. Kruising de Dolten – Veldweg 
Afzetting: Veldweg / Duitslandweg 

Geen verkeer toelaten 

 2. Innovatielaan afzetten Geen verkeer toelaten 

De politie-eenheden zullen zo snel mogelijk de afzetpunten gaan bezetten, de OvD-P beslist over 
verdere op- of afschaling. 

Deelproces Multidisciplinaire aandachtspunten Informatieproduct 

Handhaven Mobiliteit Statische verkeersgeleiding: 

 Afzetten / afschermen; 

 Verkeerregelen. 
Dynamische verkeersgeleiding 

 Begidsen hulpverleningsvoertuigen; 

 Vrijhouden calamiteitenroute. 

Mobiliteitsplan 

Ordehandhaving 
 

Indien van toepassing: 

 Crowdmanagement; 

 Crowdcontrol (ontruiming). 

Ordehandhavingsplan 

Opsporing Indien van toepassing: 

 Tactisch onderzoek; 

 Technisch onderzoek. 

Opsporingsplan 

Opsporingsexpertise 
 

Indien dodelijke slachtoffers: 

 Specialistische forensische opsporing (RIT). 

Opsporingsexpertise-
plan 

Interventie 
 

Nvt bij dit scenario. Nvt 

Handhaven 
Netwerken 
 

Nvt bij dit scenario. Nvt 

Bewaking en 
Beveiliging 
 

Bewaking en beveiliging object: 

 Bewaking PD. 

Bewaking- en 
Beveilingsplan 
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2.2.5. Bevolkingszorg 
 De OvD Bevolkingszorg (OvD-Bz) rijdt aan conform tabel 2.2.1. of indien anders op aangeven 

meldkamer.  
 

TAAKORGANISATIE COMMUNICATIE  

Aandachtspunt Informatieproduct 

Voorzien in de maatschappelijke 
informatiebehoefte. 

- Omgevingsanalyse; 

- Adviesrapport omgevingsanalyse; 

- Pers- en publieksbericht; 

- Q&A’s; 

- Persstatement. 

Afstemming met communicatieafdeling BASF. - Uniforme informatieproducten communicatie. 

Perscentrum. - Een perscentrum zal in het gemeentehuis van de 
gemeente Heerenveen, Crackstraat 2, 8441 ES te 
Heerenveen worden ingericht. 

 

TAAKORGANISATIE PUBLIEKE ZORG  

Aandachtspunt Informatieproduct 
Opvang van mens en dier. - Inzetplan opvang: op welke locatie, gevraagde 

capaciteit, benodigde middelen/materialen, te 
betrekken externe partijen, verwachte tijd die nodig is 
voor realisatie; 

- 1e opvanglocatie bekend maken; 
- Bij meer benodigde capaciteit zal een 2e opvanglocatie 

door het CoPI of ROT aangewezen worden; 
- Beschikbare opvanglocaties zijn opgenomen in het 

regionaal crisisplan/deelplan bevolkingszorg. 

T.a.v. het proces ‘verplaatsen mens en dier’ is 
naastgelegen industrieterrein Kanaal punt van 
aandacht aangezien dit terrein over slechts 1 
ontsluiting beschikt.  
Wanneer deze ontsluiting onder de rook ligt (wat 
gezien de reguliere windrichting in ons land 
voorstelbaar is), zullen door het CoPI en ROT in 
samenspraak met de GAGS en de MPL de 
mogelijke scenario´s worden besproken. 
Aansluitend wordt door het ROT bepaald van 
welke vooraf aangewezen verzamelplaats 
gebruik kan worden gemaakt. 

- Vooraf bepaalde verzamelplaatsen die afgestemd 
worden met de overige hulpdiensten. 

 

TAAKORGANISATIE OMGEVINGSZORG  

Aandachtspunt Informatieproduct 

Inperking gevolgschade (riolering, 
oppervlaktewater, bodem etc.) 

- Aanwezige voorzieningen om gevolgschade te 
voorkomen/beperken. 

 

TAAKORGANISATIE INFORMATIE  

Aandachtspunt Informatieproduct 

Een juist en zo volledig mogelijk beeld verkrijgen 
over de aard en omvang van de schade. 

- Het informeren van het bevoegd gezag over de 
omvang van de schade. 

 

TAAKORGANISATIE ONDERSTEUNING  

Aandachtspunt Informatieproduct 

Noodzaak tot afkondiging noodverordening. - Noodverordening. 
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Bestuurlijke aandachtspunten/dilemma's: 

 Communicatie 
o Dilemma: wanneer gaan we communiceren en wat gaan we communiceren? Bij crisis 

horen dilemma’s, lastige beslissingen waarbij alle opties negatieve consequenties 
herbergen. Dit betekent dat juist hierover gecommuniceerd moet worden.  

o Bij dit type incidenten ligt de nadruk in de media vaak op informatievoorziening en 
schadebeperking (of het gebrek daaraan). Voor burgemeesters is het vooral belangrijk dat zij 
duidelijk maken dat ze de ontstane situatie zeer serieus nemen, erkenning bieden en waar 
nodig medeleven tonen. Uitleg geven over technisch-inhoudelijke aspecten kan 

gedaan worden door een deskundige.  

 Zaken die onmiddellijk verstrekkende gevolgen hebben, bijvoorbeeld een evacuatie of het 
vrijgeven van de omgeving (wijken en bedrijven). Dilemma: de zekerheid hebben dat er geen 
risico's meer zijn in het gebied tegenover de druk van bewoners en bedrijven om weer de 
dagelijkse routine op te pakken. De operationeel leidinggevende dient hierover te adviseren.  

 Afstemming over uiteenlopende belangen (openbare orde belang, een strafrechtelijk belang, 
het belang van het informeren van nabestaanden e.d.).  

 Nafase: wat zijn mogelijke consequenties van besluiten en maatregelen voor de nafase 
(bijvoorbeeld financiële en juridische consequenties). Maar heb ook tijdig ook voor activiteiten 
in de nafase en communicatie hierover zoals informatiebijeenkomsten, bevolkingsonderzoek 
en evaluatie etc. 

 
 

2.2.6. BASF Locatie Heerenveen 
 
Aandachtspunten vanuit het bedrijf 

 Resins (Harsfabriek): Het is van eminent belang voor het totale bedrijfs en productieproces 
dat dit blijft functioneren (herstel/vervanging duurt circa1 jaar); 

 Afstemming Voorlichting continu laten plaatsvinden tussen overheid (bevoegd gezag) en 
BASF (eenheid voorlichting zit voor BASF in Arnhem). 
 

Indien dit scenario zich voordoet draagt BASF zorg voor het beschikbaar hebben van: 

 Commandoteam operationeel; 

 BHV/Ploegleider operationeel;  

 Ploegleider neem indien gewenst zitting in het CoPI; 

 EHS Manager neemt indien gewenst zitting in het ROT 

 Site director neemt indien gewenst zitting in het GBT of RBT; 

 Voorlichtingsafdeling (vanuit Arnhem). 
 
 

2.2.7. Water- en scheepvaartszorg 
 
Aandachtspunten: 
 

 Bestrijdingsplan Wetterskip Waterkwaliteit; 

 Eventueel overwegen het IBP Hoofdvaarwegen in werking te laten treden. 
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2.3. Scenario 2: Plasbrand 

2.3.1. MkNN 
 
METHANE-BERICHT 

M 
Major Incident Bij de initiëring van dit scenario wordt door de hoogst leidinggevende aan de 

meldkamer aangegeven dat er sprake is van een GRIP 3 Plasbrand. 

E 
Exact location BASF Locatie Heerenveen 

Innovatielaan 1 
8447 SN Heerenveen 

T 

Type of incident Als gevolg van het falen van de tankwagen op de laad en losplaats komt de 
gehele inhoud vrij waardoor zich een vloeistofplas vormt met een oppervlak 
van 225 m2. Ontsteking van de vrijgekomen vloeistof resulteert in een 
plasbrand.  
Als gevolg daarvan is het mogelijk dat er domino-effecten in de directe 
omgeving optreden waarbij een deel van het tankenpark betrokken zal zijn. 

H 

Hazards  Gevaarlijke Stoffen: Styreen(voorbeeldstof brandbare vloeistof); 

 Hoeveelheid of debiet: 25000 kg (plasoppervlak 225 m2); 

 brandgevaarlijk, damp met lucht is explosief; 

 brongebied-veiligheid hulpverleners/medewerkers bedrijf; 

 Verspreiding gevaarlijke stoffen via bluswater mogelijk; 

 Stof is giftig voor het watermilieu; 

 Onrust bij de bevolking. 

A 

Access 

 

(zie overzichtskaart paragraaf 3.5.) 

Windrichting  Aanrijroute 

I Noord Weinmakker–Businesspark Friesland West-Innovatielaan 

II Noord-Oost Haskeruitgang–Weinmakker–Businesspark Friesland 
West-Innovatielaan 

III Oost Weinmakker–Businesspark Friesland West-Innovatielaan 

IV Zuid-Oost Weinmakker–Businesspark Friesland West-Innovatielaan 

V Zuid Weinmakker–Businesspark Friesland West-Innovatielaan 

VI Zuid-West Weinmakker–Businesspark Friesland West-Innovatielaan 

VII West De Dolten-Veldweg-Duitslanddreef-Expansielaan-
Innovatielaan 

VIII Noord-West De Dolten-Veldweg-Duitslanddreef-Expansielaan-
Innovatielaan 

N Number of casualties4 Mogelijk slachtoffers op het bedrijventerrein (0 tot enkele slachtoffers). 

E 

Emergency services Onderstaand schema geeft aan welke eenheden/functionarissen aanvullend 
op GRIP 3 worden gealarmeerd en daadwerkelijk ter plaatse komen. 
 
Noot: Het GMS vult de eenheden aan die reeds ter plaatse zijn tot de aantallen 
in dit scenario zijn beschreven. 

 
Onderstaand overzicht geeft aan welke eenheden en functionarissen ter plaatse komen, na alarmering door de 
Meldkamer Noord Nederland. 
 

Brandweerzorg 
conform zeer grote brand met 
GS 

Geneeskundige zorg  Politiezorg 

 4 tankautospuiten 
 1 Hulpverleningsvoertuig II 
 Schuimbluscontainer 
 DPH-SL 
 HOVD (leider CoPI) 
 OVD-B 
 AGS 
 MPL 
 
 Voorlichtingsfunctionaris 

CoPI 

 OVD –G 
 2 ambulances 
 GAGS 

 

 OVD-P 
 3 noodhulpeenheden 

Bevolkingszorg Water en scheepvaartzorg 

 OVD Bz  N.v.t. 

 
 
 

                                                      
4 Hier worden een totaal van alle mogelijke slachtoffers met letsel en dodelijke slachtoffers genoemd. 
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2.3.2. Brandweerzorg 
 

Proces Multidisciplinaire aandachtspunten Informatieproduct 

Bron en 
effectbestrijding 

 Accent op redding en aansluitend blussing; 

 Bovenwindse aanrijroute voor alle 
eenheden bepalen; 

 Indammen vloeistof / beperken bluswater;  

 Borgen opvang bluswater / schuim / stoffen; 

 Aandacht voor bestrijdingsplan Wetterskip 
Waterkwaliteit; 

 Eventueel overwegen het IBP 
Hoofdvaarwegen in werking te laten treden 
bij dreiging van het stromen van grote 
hoeveelheden bluswater naar het 
oppervlaktewater; 

 Bepalen effectgebied indien aanwezig; 

 Overweging opstarten Meet Plan 
Organisatie; 

 Eventueel waarschuwen bevolking / 
activering sirene netwerk; 

 Communiceren veilige 
aanrijroute; 

 Vaststellen brongebied; 

 Vaststellen eventueel 
effectgebied. 

 

Alarmering bevolking De meetplanorganisatie kan, na overleg met o.a. 
de politie en voorlichting besluiten om met een 
goede informatievoorziening richting de 
bevolking de sirenes rondom het bedrijf af te 
laten gaan. De Meetplanleider (MPL) is voor het 
CoPI daarvoor het eerste aanspreekpunt5. De 
MkNN kan voor de activering gebruik maken van 
specifieke sirenegroepen. 

 Adequate alarmering van 
de bevolking. 

De bevolking zal via de lokale radio en tv 
(Omrop Fryslân) zo snel mogelijk worden 
voorzien van belangrijke informatie vanuit de 
meetplanorganisatie en afdeling Voorlichting 
(afgestemd met voorlichting van BASF). Er 
wordt ook gebruik gemaakt van NL Alert.  

 Goede informatie-
voorziening aan de 
bevolking. 

 
Primaire bluswatervoorziening  
Op het terrein is een bluswatervijver beschikbaar . In de omgeving zijn ondergrondse brandkranen 
aanwezig, deze zijn op de overzichtskaart aangegeven. 
 
Secundaire bluswatervoorziening 
Aangrenzend aan het terrein van BASF is er een secundaire bluswatervoorziening (Nieuwe 
Heerenveense Kanaal. 
 
Domino-effecten 
Door de warmtestraling van de plasbrand kunnen andere tanks binnen het tankenpark worden 
aangestraald. In geval van een noordelijke wind (naar de opslagtanks toe) zal een mogelijk kritische 
grens worden overschreden. 

BASF heeft de volgende LOD's (Lines of Defence) geïnstalleerd om zo'n domino-effect te 
voorkomen: 
- de tankauto is geaard; 
- er is een noodstopschakelaar, die de verlading stopt; 
- de los- en transportpompen van alle grondstoffen zijn uitgerust met een bescherming tegen 

drooglopen. Bovendien zijn de motoren en transportgedeelten van deze pompen voorzien van 
temperatuurschakelaars, die de pomp stoppen; 

- alle tanks, behalve de oplosmiddeltanks en de ammoniaktank zijn thermisch geïsoleerd; 
- alle tanks zijn voorzien van een sprinklersysteem voor koeling; 
- alle tanks zijn voorzien van temperatuurdetectie in de vloeistoffase; 
- er staan drie schuimmonitoren aan de noordzijde van de tankopslag met een opslagvat van 200 

l/monitor; 
- de tankauto's voldoen aan de voorschriften uit de vervoerswetgeving. 

                                                      
5 De Meetplanleider is door de burgemeester gemandateerd tot het nemen van deze beslissing. 
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Overzicht tankenpark 

Gegevens put 7 Styreen 

oppervlakte 437 m2 

inhoud 300 m3 Styreen, dampspanning 6 
mbar 200 C, vlampunt 310 C 

 

Afstanden hittestraling 

Voor de afstand van de relevante hittebelasting van 10 kW/m2 geldt een waarde van 15 m. 
 
Maten vanaf hart losplaats 

Afstand Putnummer Hoeveelheid Stof soort 

20m put 2 60 m3 Acrylzuur 

40 m3  Methacrylzuur 

20m put 3 40 m3  MMA (Methylmethacrylaat) 

  40 m3  Butylacrylaat 

  40 m3  2-Ethylhexylacrylaat 

  40 m3  Ethylacrylaat 

 
Ten aanzien van de soort stof die betrokken kan zijn bij de overslag is aan te geven dat het een van 
de volgende stoffen kan zijn: Styreen, Alpha methyleen styreen, Butylacrylaat, 2-Ethylhexylacrylaat, 
Ethylacrylaat, Carbitol en Glycidymethacrylaat. Het aantal Styreen lossingen is 1600 per jaar, van de 
overige stoffen is dat getotaliseerd op ongeveer 2200 lossingen. 
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Algemeen stoffenoverzicht 
 

Stof UN Gevi 

Interventiewaarden in mg/m3 
Verbrandings-
producten VRW AGW LBW 

Styreen 2055 39 10  1000  5000  CO, CO2 

Alpha-
methylstyreen 

2303 30 
5 1000 5000 

CO, CO2 

Butylacrylaat 2348 39 0,2 100 1000 CO, CO2 

Ethylacrylaat 1917 339 0,01 100 1000 CO, CO2 

Methylmethacrylaat 1247 339 1 500 5000 CO, CO2 

Methacrylzuur 2531 89 Niet vastgesteld CO, CO2 

Acrylzuur 2218 839 5 100 1000 CO, CO2 

2-Ethylhexylacrylaat - -    CO, CO2 

Carbitol - -    CO, CO2 

Iso-octanol - -    CO, CO2 

 
Een actuele stoffenlijst is bij BASF aanwezig, waarin de hoeveelheid en het aanwezige product met 
aanduiding van productnaam, tankcapaciteit, GEVI-nummer is aangegeven. Deze lijst wordt dagelijks 
geactualiseerd. 
 
Effectafstanden 

Bij een lage windsnelheid (2 m/s) en hoge stabiliteit (F) verspreidt de wolk zich over een groter 
gebied dan bij de gemiddelde situatie (5 m/s en stabiliteit D). Verder worden in Nederland drie 
grenswaarden6 voor de blootstelling aan giftige stoffen gehanteerd: 
a. de voorlichtingsrichtwaarde (VRW). Dat is de concentratie van een stof die met grote 

waarschijnlijkheid door het merendeel van de blootgestelde bevolking hinderlijk wordt 

waargenomen of waarboven lichte, snel reversibele gezondheidseffecten mogelijk zijn bij een 

blootstelling van één uur. Vaak is dit de concentratie waarbij blootgestelden beginnen te klagen 

over het waarnemen van de blootstelling; 

b. de alarmeringsgrenswaarde (AGW). Dit is de concentratie van een stof waarboven 

irreversibele of andere ernstige gezondheidsschade kan optreden door directe toxische 

effecten bij een blootstelling van één uur; 

c. de levensbedreigende waarde (LBW). Dit is de concentratie waarboven mogelijk sterfte of een 

levensbedreigende aandoening door toxische effecten kan optreden binnen enkele dagen na 

een blootstelling van één uur. 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
6 De in dit rampbestrijdingsplan gebruikte grenswaarden zijn afkomstig uit Chemiekaarten (gegevens voor veilig werken met 

chemicaliën). Dit is de meest actuele uitgave van TNO en Sdu Uitgevers. 
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2.3.3. Geneeskundige Zorg 
 

Proces Multidisciplinaire aandachtspunten Informatieproduct 

Spoedeisende 
medische zorg 

Triage 

 Rookinhalatie; 

 Brandwonden; 

 Door korte tijd en geen overdruk geen 
traumaletsel. 

Slachtofferbeeld aantal 

Behandeling ter plaatse 

 Inrichten gewondennest bij meerdere 
gewonden. 

Letselbeeld 

Transport Hospitalisatie 

Publieke 
gezondheidszorg 

Psychosociale hulpverlening  n.v.t. 

Medische milieukunde 

 Primaire verbrandingsproducten (CO en 
CO2); 

 Gevaren rookinhalatie; 

 GAGS alarmering en afstemming met 
MPO. 

GAGS advies 
gezondheidsrisico’s 
 
Afstemming met 
communicatie 

 
Slachtofferberekeningen: DAG NACHT 

T1-slachtoffers 0 tot enkele 0 tot enkele 

T2-slachtoffers 0 tot enkele 0 tot enkele 

T3-slachtoffers n.v.t. n.v.t. 

Doden n.v.t. n.v.t. 
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2.3.4. Politiezorg 
 
Onderstaande posten worden ingenomen op volgorde van opsomming, tenzij door de OvD-B anders 
geadviseerd wordt. 

Nr Wegnr. Afzetten vanuit richting Omleiden richting 

I  1. Kruising Businesspark Friesland West- 
Innovatielaan Afzetting: Innovatielaan. 

Geen verkeer toelaten 

 2. Kruising Weimaker Wetterwille 
Afzetting: Wetterwille afsluiten. 

Geen verkeer toelaten 

II  1. Kruising Businesspark Friesland West- 
Innovatielaan Afzetting: Innovatielaan. 

Geen verkeer toelaten 

 2. Kruising Weimaker Wetterwille 
Afzetting: Wetterwille afsluiten. 

Geen verkeer toelaten 

III 
IV 
V 

VI 

 1. Afzetting:A7 vanuit het knooppunt 
Heerenveen (plaatsbepaling op A7 
n.a.v. windrichting  III, IV of V) 

Omleiding A7 (grootschalig) door RWS 
Of via de U routes (na overleg met RWS en 
PWS) 

2. Afzetting:A7 vanuit het knooppunt 
Heerenveen (plaatsbepaling op A7 
n.a.v. windrichting  III, IV of V) 

Omleiding A7 (grootschalig) door RWS 
Of via de U routes (na overleg met RWS en 
PWS) 

3. Kruising Hasker Utgongen-
Businesspark Friesland West. 
Afzetting:Businesspark Friesland West 

Omleiden via Hasker Utgongen –Jousterweg 
– Hasker Uitgang (afhankelijk van het 
effectgebied links of rechtsom) 

VII  1. Kruising de Dolten – Veldweg 
Afzetting: Veldweg / Duitslandweg 

Geen verkeer toelaten 

 2. Innovatielaan afzetten Geen verkeer toelaten 

VIII  1. Kruising de Dolten – Veldweg 
Afzetting: Veldweg / Duitslandweg 

Geen verkeer toelaten 

 2. Innovatielaan afzetten Geen verkeer toelaten 

De politie-eenheden zullen zo snel mogelijk de afzetpunten gaan bezetten, de OvD-P beslist over 
verdere op- of afschaling. 

Deelproces Multidisciplinaire aandachtspunten Informatieproduct 

Handhaven Mobiliteit Statische verkeersgeleiding: 

 Afzetten / afschermen; 

 Verkeerregelen. 
Dynamische verkeersgeleiding 

 Begidsen hulpverleningsvoertuigen; 

 Vrijhouden calamiteitenroute. 

Mobiliteitsplan 

Ordehandhaving 
 

Indien van toepassing: 

 Crowdmanagement; 

 Crowdcontrol (ontruiming). 

Ordehandhavingsplan 

Opsporing Indien van toepassing: 

 Tactisch onderzoek; 

 Technisch onderzoek. 

Opsporingsplan 

Opsporingsexpertise 
 

Indien dodelijke slachtoffers: 

 Specialistische forensische opsporing (RIT). 

Opsporingsexpertise-
plan 

Interventie 
 

Nvt bij dit scenario. Nvt 

Handhaven 
Netwerken 
 

Nvt bij dit scenario. Nvt 

Bewaking en 
Beveiliging 
 

Bewaking en beveiliging object: 

 Bewaking PD. 

Bewaking en 
Beveilings-plan 
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2.3.5. Bevolkingszorg 
- De OvD Bevolkingszorg (OvD-Bz) rijdt aan conform tabel 2.3.1. of indien anders op 

aangeven meldkamer.  
 

TAAKORGANISATIE COMMUNICATIE  

Aandachtspunt Informatieproduct 

 
Voorzien in de maatschappelijke 
informatiebehoefte 

- Omgevingsanalyse 

- Adviesrapport omgevingsanalyse 

- Pers- en publieksbericht 

- Q&A’s 

- Persstatement  

Afstemming met communicatieafdeling BASF - Uniforme informatieproducten communicatie 

 - Een perscentrum zal in het gemeentehuis van de 
gemeente Heerenveen, Crackstraat 2, 8441 ES te 

Heerenveen worden ingericht. 

 

TAAKORGANISATIE PUBLIEKE ZORG  

Aandachtspunt Informatieproduct 
 Opvang van mens en dier  - Inzetplan opvang: op welke locatie, gevraagde 

capaciteit, benodigde midddelen/materialen, te 
betrekken externe partijen, verwachte tijd die nodig is 
voor realisatie.  

- 1e opvanglocatie bekend maken 
- Bij meer benodigde capaciteit zal een 2e opvanglocatie 

door het CoPI of ROT aangewezen worden 
- Beschikbare opvanglocaties zijn opgenomen in het 

regionaal crisisplan/deelplan bevolkingszorg 

T.a.v. het proces ‘verplaatsen mens en dier’ is 
naastgelegen industrieterrein Kanaal punt van 
aandacht aangezien dit terrein over slechts 1 
ontsluiting beschikt.  
Wanneer deze ontsluiting onder de rook ligt (wat 
gezien de reguliere windrichting in ons land 
voorstelbaar is), zullen door het CoPI en ROT in 
samenspraak met de GAGS en de MPL de 
mogelijke scenario´s worden besproken. 
Aansluitend wordt door het ROT bepaalt van 
welke vooraf aangewezen verzamelplaats 
gebruik kan worden gemaakt. 

- Vooraf bepaalde verzamelplaatsen die afgestemd 
worden met de overige hulpdiensten 

 

TAAKORGANISATIE OMGEVINGSZORG  

Aandachtspunt Informatieproduct 

Inperking gevolgschade (riolering, 
oppervlaktewater, bodem etc.) 

- Aanwezige voorzieningen om gevolgschade te 
voorkomen/beperken 

 

TAAKORGANISATIE INFORMATIE  

Aandachtspunt Informatieproduct 

Een juist en zo volledig mogelijk beeld verkrijgen 
over de aard en omvang van de schade. 

- Het informeren van het bevoegd gezag over de 
omvang van de schade. 

 

TAAKORGANISATIE ONDERSTEUNING  

Aandachtspunt Informatieproduct 

Noodzaak tot afkondiging noodverordening - Noodverordening 
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Bestuurlijke aandachtspunten/dilemma's: 

 Communicatie 
o Dilemma: wanneer gaan we communiceren en wat gaan we communiceren? Bij crisis 

horen dilemma’s, lastige beslissingen waarbij alle opties negatieve consequenties 
herbergen. Dit betekent dat juist hierover gecommuniceerd moet worden.  

o Bij dit type incidenten ligt de nadruk in de media vaak op informatievoorziening en 
schadebeperking (of het gebrek daaraan). Voor burgemeesters is het vooral belangrijk dat zij 
duidelijk maken dat ze de ontstane situatie zeer serieus nemen, erkenning bieden en waar 
nodig medeleven tonen. Uitleg geven over technisch-inhoudelijke aspecten kan 

gedaan worden door een deskundige.  

 Zaken die onmiddellijk verstrekkende gevolgen hebben, bijvoorbeeld een evacuatie of het 
vrijgeven van de omgeving (wijken en bedrijven). Dilemma: de zekerheid hebben dat er geen 
risico's meer zijn in het gebied tegenover de druk van bewoners en bedrijven om weer de 
dagelijkse routine op te pakken. De operationeel leidinggevende dient hierover te adviseren.  

 Afstemming over uiteenlopende belangen (openbare orde belang, een strafrechtelijk belang, 
het belang van het informeren van nabestaanden e.d.).  

 Nafase: wat zijn mogelijke consequenties van besluiten en maatregelen voor de nafase 
(bijvoorbeeld financiële en juridische consequenties). Maar heb ook tijdig ook voor activiteiten 
in de nafase en communicatie hierover zoals informatiebijeenkomsten, bevolkingsonderzoek 
en evaluatie etc. 

 
 
 

2.3.6. BASF Locatie Nijhaske 
 
Aandachtspunten vanuit het bedrijf 

 Resins (Harsfabriek): het is van eminent belang voor het totale bedrijfs- en productieproces 
dat dit blijft functioneren (herstel/vervanging duurt circa1 jaar); 

 Afstemming Voorlichting continu laten plaatsvinden tussen overheid (bevoegd gezag) en 
BASF (eenheid voorlichting zit voor BASF in Arnhem). 
 

Indien dit scenario zich voordoet draagt BASF zorg voor het beschikbaar hebben van: 

 Commandoteam operationeel 

 BHV/Ploegleider operationeel; 

 Ploegleider neem indien gewenst zitting in het CoPI; 

 EHS Manager neemt indien gewenst zitting in het ROT; 

 Site director neemt indien gewenst zitting in het GBT of RBT; 

 Voorlichtingsafdeling (vanuit Arnhem). 
 

 

2.3.7. Water- en scheepvaartszorg 
 
Aandachtspunten: 

 Bestrijdingsplan Wetterskip Waterkwaliteit; 

 Eventueel overwegen het IBP Hoofdvaarwegen in werking te laten treden.  
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2.4.  Scenario 3: (Ongeval) Gevaarlijke stof 

2.4.1. MkNN 
 
METHANE-BERICHT 

M Major Incident Bij de initiëring van dit scenario wordt door de hoogst leidinggevende aan de 
meldkamer aangegeven dat er sprake is van een GRIP 3 Toxische gaswolk 
met ammonia. 

E Exact location BASF Locatie Heerenveen 
Innovatielaan 1 
8447 SN Heerenveen 

T Type of incident Als gevolg van het falen van een tankwagen met ammonia op de laad en 
losplaats komt de gehele inhoud vrij waardoor zich een vloeistofplas vormt 
met een oppervlak ter grootte van de laad en losplaats. Hierdoor vormt zich 
een toxische wolk. Als gevolg daarvan ontstaat er ammoniakdamp. 

H Hazards  Gevaarlijke Stoffen: Ammoniak;  

 Hoeveelheid 40 m3 of debiet: 0,86 kg/s (verdamping uit vloeistofplas, 
oppervlak ter grootte van de laad en losplaats); 

 brongebied-veiligheid hulpverleners; 

 Verspreiding gevaarlijke stoffen via bluswater mogelijk; 

 Stof is giftig voor het watermilieu; 

 Onrust bij de bevolking. 

A 

Access 

 

(zie overzichtskaart paragraaf 3.5.) 

Windrichting  Aanrijroute 

I Noord Weinmakker–Businesspark Friesland West-Innovatielaan 

II Noord-Oost Weinmakker–Businesspark Friesland West-Innovatielaan 

III Oost Weinmakker–Businesspark Friesland West-Innovatielaan 

IV Zuid-Oost Weinmakker–Businesspark Friesland West-Innovatielaan 

V Zuid Weinmakker–Businesspark Friesland West-Innovatielaan 

VI Zuid-West Weinmakker–Businesspark Friesland West-Innovatielaan 

VII West De Dolten-Veldweg-Duitslanddreef-Expansielaan-
Innovatielaan 

VIII Noord-West De Dolten-Veldweg-Duitslanddreef-Expansielaan-
Innovatielaan 

N Number of casualties7  Mogelijk slachtoffers op het bedrijventerrein (0 tot 10 slachtoffers); 

 Bij Noordwesten wind en weertype F2: enkele tientallen slachtoffers 

E Emergency services Onderstaand schema geeft aan welke eenheden/functionarissen aanvullend 
op GRIP 3 worden gealarmeerd en daadwerkelijk ter plaatse komen. 
 
Noot: Het GMS vult de eenheden aan die reeds ter plaatse zijn tot de 
aantallen in dit scenario zijn beschreven. 

 
Onderstaand overzicht geeft aan welke eenheden en functionarissen ter plaatse komen, na alarmering door de 
Meldkamer Noord Nederland. 

 
Brandweerzorg 
conform zeer grote brand met 
GS 

Geneeskundige zorg  Politiezorg 

 4 tankautospuiten 
 1 Hulpverleningsvoertuig II 
 Schuimbluscontainer 
 DPH-SL 
 HOVD (leider CoPI) 
 OVD-B 
 AGS 
 MPL 

 
 Voorlichtingsfunctionaris CoPI 

 OVD –G 
 2 ambulances 
 GAGS 
Bij windrichting Noord west en 
weertype F2:  

 Opschaling conform code 10 
(effectgebied). 

 OVD-P 
 3 noodhulpeenheden 

Bevolkingszorg Water en scheepvaartzorg 

 OVD Bz  N.v.t. 

 
 
 

                                                      
7 Hier worden een totaal van alle mogelijke slachtoffers met letsel en dodelijke slachtoffers genoemd. 
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2.4.2. Brandweerzorg 
 

Proces Multidisciplinaire aandachtspunten Informatieproduct 

Bron en 
effectbestrijding 

 Accent op redding en aansluitend blussing; 

 Bovenwindse aanrijroute voor alle 
eenheden bepalen; 

 Indammen vloeistof / beperken bluswater;  

 Borgen opvang bluswater / schuim / stoffen; 

 Aandacht voor bestrijdingsplan Wetterskip 
Waterkwaliteit; 

 Eventueel overwegen het IBP 
Hoofdvaarwegen in werking te laten treden 
bij dreiging van het stromen van grote 
hoeveelheden bluswater naar het 
oppervlaktewater; 

 Bepalen effectgebied indien aanwezig; 

 Overweging opstarten Meet Plan 
Organisatie; 

 Eventueel waarschuwen bevolking / 
activering sirene netwerk. 

 Communiceren veilige 
aanrijroute; 

 Vaststellen brongebied; 

 Vaststellen eventueel 
effectgebied. 

 

Alarmering bevolking De meetplanorganisatie kan, na overleg met o.a. 
de politie en voorlichting besluiten om met een 
goede informatievoorziening richting de 
bevolking de sirenes rondom het bedrijf af te 
laten gaan. De Meetplanleider (MPL) is voor het 
CoPI daarvoor het eerste aanspreekpunt8. De 
MkNN kan voor de activering gebruik maken van 
specifieke sirenegroepen. 

 Adequate alarmering van 
de bevolking. 

De bevolking zal via de lokale radio en tv 
(Omrop Fryslân) zo snel mogelijk worden 
voorzien van belangrijke informatie vanuit de 
meetplanorganisatie en afdeling Voorlichting 
(afgestemd met voorlichting van BASF). Er 
wordt ook gebruik gemaakt van NL Alert.  

 Goede informatie-
voorziening aan de 
bevolking. 

 
Primaire bluswatervoorziening  
Op het terrein is een bluswatervijver beschikbaar . In de omgeving zijn ondergrondse brandkranen 
aanwezig, deze zijn op de overzichtskaart aangegeven. 
 
Secundaire bluswatervoorziening 
Aangrenzend aan het terrein van BASF is er een secundaire bluswatervoorziening (Nieuwe 
Heerenveense Kanaal. 
 
Effecten 

Indien een tankauto faalt geladen met ammonia zal er een plas ontstaan met de grootte van de 

losplaats. Uit de plas zal ammoniak verdampen en een toxische wolk vormen. 

 

                                                      
8 De Meetplanleider is door de burgemeester gemandateerd tot het nemen van deze beslissing. 
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Stofgegevens   

Stof UN Gevi 

Interventiewaarden in mg/m3 
Verbrandings-
producten VRW AGW LBW 

Ammonia 25% 2672 80 10  1000  5000  NO2, NOx, NH3 

 
Een actuele stoffenlijst is bij BASF aanwezig, waarin de hoeveelheid en het aanwezige product met 
aanduiding van productnaam, tankcapaciteit, GEVI-nummer is aangegeven. Deze lijst wordt dagelijks 
geactualiseerd. 
 
Effectafstanden 

Bij een lage windsnelheid (2 m/s) en hoge stabiliteit (F) verspreidt de wolk zich over een groter 
gebied dan bij de gemiddelde situatie (5 m/s en stabiliteit D). Verder worden in Nederland drie 
grenswaarden9 voor de blootstelling aan giftige stoffen gehanteerd: 
a. de voorlichtingsrichtwaarde (VRW). Dat is de concentratie van een stof die met grote 

waarschijnlijkheid door het merendeel van de blootgestelde bevolking hinderlijk wordt 

waargenomen of waarboven lichte, snel reversibele gezondheidseffecten mogelijk zijn bij een 

blootstelling van één uur. Vaak is dit de concentratie waarbij blootgestelden beginnen te klagen 

over het waarnemen van de blootstelling; 

b. de alarmeringsgrenswaarde (AGW). Dit is de concentratie van een stof waarboven 

irreversibele of andere ernstige gezondheidsschade kan optreden door directe toxische 

effecten bij een blootstelling van één uur; 

c. de levensbedreigende waarde (LBW). Dit is de concentratie waarboven mogelijk sterfte of een 

levensbedreigende aandoening door toxische effecten kan optreden binnen enkele dagen na 

een blootstelling van één uur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
9 De in dit rampbestrijdingsplan gebruikte grenswaarden zijn afkomstig uit Chemiekaarten (gegevens voor veilig werken met 

chemicaliën). Dit is de meest actuele uitgave van TNO en Sdu Uitgevers. 
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2.4.3. Geneeskundige Zorg 
 

Proces Multidisciplinaire aandachtspunten Informatieproduct 

Spoedeisende 
medische zorg 

Triage 

 Inhalatie  damp Ammoniakwolk; 

 Rookinhalatie bij brand ; 

 effectgebied (770m bij F2 weertype); 
 

Inhalatie Type I. De belangrijkste verschijnselen bij 

inademing van ammoniak zijn: Bijtend, tranen, 
keelpijn en hoesten, moeizaam ademen, 
kortademigheid en ademnood.  

Slachtofferbeeld aantal 

Behandeling ter plaatse 

 Inrichten gewondennest bij meerdere 
gewonden. 

 Inhalatie opheffen van de blootstelling, 
frisse lucht, rust, halfzittende houding, zo 
nodig beademen en onmiddellijk naar 
ziekenhuis vervoeren. 

Letselbeeld 

Transport Hospitalisatie 

Publieke 
gezondheidszorg 

Psychosociale hulpverlening  n.v.t. 

Medische milieukunde 

 Inhalatie ammoniak damp; 

 GAGS alarmering en afstemming met 
MPO; 

 Meldingen uit effectgebied geven indruk 
verspreiding obv concentratie. 

GAGS advies 
gezondheidsrisico’s 
 
Afstemming met 
communicatie 

 
Slachtofferberekeningen 
bij oostenwind : 

DAG NACHT 

T1-slachtoffers 0 tot 10 0 tot 10 

T2-slachtoffers 0 tot 10 0 tot 10 

T3-slachtoffers n.v.t. n.v.t. 

Doden n.v.t. n.v.t. 

 
 
Slachtofferberekeningen 
bij Noordwesten wind : 
weertype F2 

DAG NACHT 

T1-slachtoffers Enkele 
tientallen 

0 tot 10 

T2-slachtoffers Enkele 
tientallen 

0 tot 10 

T3-slachtoffers n.v.t. n.v.t. 

Doden n.v.t. n.v.t. 

 
Relevant voor de bepaling van de slachtofferaantallen zijn de AGW- en LBW-waarde.  
Blootstelling (gedurende een uur) aan de VRW-waarde leidt niet tot een zodanige situatie dat acute 
hulpverlening nodig is. De maximale afstand voor de bepaling van de slachtofferaantallen is derhalve 
770 m. 
Dit betekent dat bij stabiel weer tot op 770 m overschrijding plaatsvindt van de AGW.  
Binnen die afstand moet rekening gehouden worden met T1/T2-slachtoffers, dit op advies van de 
GHOR.  
Over de totale afstand kunnen acute toxische effecten optreden, dichtbij de bron in ernstiger mate 
dan veraf. 
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2.4.4. Politiezorg 
 
Onderstaande posten worden ingenomen op volgorde van opsomming, tenzij door de OvD-B anders 
geadviseerd wordt. 

Nr Wegnr. Afzetten vanuit richting Omleiden richting 

I  1. Kruising Businesspark Friesland West- 
Innovatielaan Afzetting: Innovatielaan. 

Geen verkeer toelaten 

 2. Kruising Weimaker Wetterwille 
Afzetting: Wetterwille afsluiten. 

Geen verkeer toelaten 

II  1. Kruising Businesspark Friesland West- 
Innovatielaan Afzetting: Innovatielaan. 

Geen verkeer toelaten 

 2. Kruising Weimaker Wetterwille 
Afzetting: Wetterwille afsluiten. 

Geen verkeer toelaten 

III 
IV 
V 

VI 

 1. Afzetting:A7 vanuit het knooppunt 
Heerenveen (plaatsbepaling op A7 
n.a.v. windrichting  III, IV of V) 

Omleiding A7 (grootschalig) door RWS 
Of via de U routes (na overleg met RWS en 
PWS) 

2. Afzetting:A7 vanuit het knooppunt 
Heerenveen (plaatsbepaling op A7 
n.a.v. windrichting  III, IV of V) 

Omleiding A7 (grootschalig) door RWS 
Of via de U routes (na overleg met RWS en 
PWS) 

3. Kruising Hasker Utgongen-
Businesspark Friesland West. 
Afzetting:Businesspark Friesland West 

Omleiden via Hasker Utgongen –Jousterweg 
– Hasker Uitgang (afhankelijk van het 
effectgebied links of rechtsom) 

VII  1. Kruising de Dolten – Veldweg 
Afzetting: Veldweg / Duitslandweg 

Geen verkeer toelaten 

 2. Innovatielaan afzetten Geen verkeer toelaten 

VIII  1. Kruising de Dolten – Veldweg 
Afzetting: Veldweg / Duitslandweg 

Geen verkeer toelaten 

 2. Innovatielaan afzetten Geen verkeer toelaten 

De politie-eenheden zullen zo snel mogelijk de afzetpunten gaan bezetten, de OvD-P beslist over 
verdere op- of afschaling. 

Deelproces Multidisciplinaire aandachtspunten Informatieproduct 

Handhaven Mobiliteit Statische verkeersgeleiding: 

 Afzetten / afschermen; 

 Verkeerregelen. 
Dynamische verkeersgeleiding 

 Begidsen hulpverleningsvoertuigen; 

 Vrijhouden calamiteitenroute. 

Mobiliteitsplan 

Ordehandhaving 
 

Indien van toepassing: 

 Crowdmanagement; 

 Crowdcontrol (ontruiming). 

Ordehandhavingsplan 

Opsporing Indien van toepassing: 

 Tactisch onderzoek; 

 Technisch onderzoek. 

Opsporingsplan 

Opsporingsexpertise 
 

Indien dodelijke slachtoffers: 

 Specialistische forensische opsporing (RIT). 

Opsporingsexpertise-
plan 

Interventie 
 

Nvt bij dit scenario. Nvt 

Handhaven 
Netwerken 
 

Nvt bij dit scenario. Nvt 

Bewaking en 
Beveiliging 
 

Bewaking en beveiliging object: 

 Bewaking PD. 

Bewaking en 
Beveilings-plan 
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2.4.5. Bevolkingszorg 
- De OvD Bevolkingszorg (OvD-Bz) rijdt aan conform tabel 2.4.1. of indien anders op 

aangeven meldkamer.  
 

TAAKORGANISATIE COMMUNICATIE  

Aandachtspunt Informatieproduct 

 
Voorzien in de maatschappelijke 
informatiebehoefte 

- Omgevingsanalyse 

- Adviesrapport omgevingsanalyse 

- Pers- en publieksbericht 

- Q&A’s 

- Persstatement  

Afstemming met communicatieafdeling BASF - Uniforme informatieproducten communicatie 

 - Een perscentrum zal in het gemeentehuis van de 
gemeente Heerenveen, Crackstraat 2, 8441 ES te 

Heerenveen worden ingericht. 

 

TAAKORGANISATIE PUBLIEKE ZORG  

Aandachtspunt Informatieproduct 
 Opvang van mens en dier  - Inzetplan opvang: op welke locatie, gevraagde 

capaciteit, benodigde midddelen/materialen, te 
betrekken externe partijen, verwachte tijd die nodig is 
voor realisatie.  

- 1e opvanglocatie bekend maken 
- Bij meer benodigde capaciteit zal een 2e opvanglocatie 

door het CoPI of ROT aangewezen worden 
- Beschikbare opvanglocaties zijn opgenomen in het 

regionaal crisisplan/deelplan bevolkingszorg 

T.a.v. het proces ‘verplaatsen mens en dier’ is 
naastgelegen industrieterrein Kanaal punt van 
aandacht aangezien dit terrein over slechts 1 
ontsluiting beschikt.  
Wanneer deze ontsluiting onder de rook ligt (wat 
gezien de reguliere windrichting in ons land 
voorstelbaar is), zullen door het CoPI en ROT in 
samenspraak met de GAGS en de MPL de 
mogelijke scenario´s worden besproken. 
Aansluitend wordt door het ROT bepaald van 
welke vooraf aangewezen verzamelplaats 
gebruik kan worden gemaakt. 

- Vooraf bepaalde verzamelplaatsen die afgestemd 
worden met de overige hulpdiensten 

 
 

 

TAAKORGANISATIE OMGEVINGSZORG  

Aandachtspunt Informatieproduct 

Inperking gevolgschade (riolering, 
oppervlaktewater, bodem etc.) 

- Aanwezige voorzieningen om gevolgschade te 
voorkomen/beperken 

 

TAAKORGANISATIE INFORMATIE  

Aandachtspunt Informatieproduct 

Een juist en zo volledig mogelijk beeld verkrijgen 
over de aard en omvang van de schade. 

- Het informeren van het bevoegd gezag over de 
omvang van de schade. 

 

TAAKORGANISATIE ONDERSTEUNING  

Aandachtspunt Informatieproduct 

Noodzaak tot afkondiging noodverordening - Noodverordening 
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Bestuurlijke aandachtspunten/dilemma's: 

 Communicatie 
o Dilemma: wanneer gaan we communiceren en wat gaan we communiceren? Bij crisis 

horen dilemma’s, lastige beslissingen waarbij alle opties negatieve consequenties 
herbergen. Dit betekent dat juist hierover gecommuniceerd moet worden.  

o Bij dit type incidenten ligt de nadruk in de media vaak op informatievoorziening en 
schadebeperking (of het gebrek daaraan). Voor burgemeesters is het vooral belangrijk dat zij 
duidelijk maken dat ze de ontstane situatie zeer serieus nemen, erkenning bieden en waar 
nodig medeleven tonen. Uitleg geven over technisch-inhoudelijke aspecten kan 

gedaan worden door een deskundige.  

 Zaken die onmiddellijk verstrekkende gevolgen hebben, bijvoorbeeld een evacuatie of het 
vrijgeven van de omgeving (wijken en bedrijven). Dilemma: de zekerheid hebben dat er geen 
risico's meer zijn in het gebied tegenover de druk van bewoners en bedrijven om weer de 
dagelijkse routine op te pakken. De operationeel leidinggevende dient hierover te adviseren.  

 Afstemming over uiteenlopende belangen (openbare orde belang, een strafrechtelijk belang, 
het belang van het informeren van nabestaanden e.d.).  

 Nafase: wat zijn mogelijke consequenties van besluiten en maatregelen voor de nafase 
(bijvoorbeeld financiële en juridische consequenties). Maar heb ook tijdig ook voor activiteiten 
in de nafase en communicatie hierover zoals informatiebijeenkomsten, bevolkingsonderzoek 
en evaluatie etc. 
 

 

2.4.6. BASF Locatie Nijhehaske 
 
Aandachtspunten vanuit het bedrijf 

 Resins (Harsfabriek): het is van eminent belang voor het totale bedrijfs en productieproces 
dat dit blijft functioneren (herstel/vervanging duurt circa1 jaar) 

 Afstemming Voorlichting continu laten plaatsvinden tussen overheid (bevoegd gezag) en 
BASF (eenheid voorlichting zit voor BASF in Arnhem). 
 

Indien dit scenario zich voordoet draagt BASF zorg voor het beschikbaar hebben van: 

 Commandoteam operationeel; 

 BHV/Ploegleider operationeel;  

 Ploegleider neem indien gewenst zitting in het CoPI; 

 EHS Manager neemt indien gewenst zitting in het ROT; 

 Site director neemt indien gewenst zitting in het GBT of RBT; 

 Voorlichtingsafdeling (vanuit Arnhem). 
 
 

2.4.7. Water- en scheepvaartszorg 
 
Aandachtspunten: 

 Bestrijdingsplan Wetterskip Waterkwaliteit; 

 Eventueel overwegen het IBP Hoofdvaarwegen in werking te laten treden.  
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2.5. Scenario 4: Loodsbrand 

2.5.1. MkNN 
 
METHANE-BERICHT 

M Major Incident 
Bij de initiëring van dit scenario wordt door de hoogst leidinggevende aan de 
meldkamer aangegeven dat er sprake is van een GRIP 3 Brand in een 
PGS-15 opslagvoorziening.  

E Exact location 
BASF Locatie Heerenveen 
Innovatielaan 1 
8447 SN Heerenveen 

T Type of incident 

Ten gevolge van kortsluiting ontstaat een brand in het Magazijn Additieven, 
door dat de deuren open blijven staan kan de brand zich verspreiden binnen 
het gehele compartiment. Bij de brand ontstaat het toxische 
verbrandingsproduct stikstofdioxide (NO2) dat zich verspreid in de omgeving. 

H Hazards 

 Gevaarlijke Stoffen: Brongebied – veiligheid hulpverleners; 

 Hoeveelheid maximaal (in totaal) of debiet: 1.3 kg/s; 

 Verspreiding gevaarlijke stoffen via bluswater mogelijk; 

 Toxische wolk: mogelijk A7 (bij windrichting noord / noord-west); 

 Kwetsbare objecten in effectgebied; 

 Vervuiling water; 

 Onrust bij de bevolking. 

A 

Access 

 

(zie overzichtskaart paragraaf 3.5.) 

Windrichting  Aanrijroute 

I Noord Weinmakker–Businesspark Friesland West-Innovatielaan 

II Noord-Oost Weinmakker–Businesspark Friesland West-Innovatielaan 

III Oost Weinmakker–Businesspark Friesland West-Innovatielaan 

IV Zuid-Oost Weinmakker–Businesspark Friesland West-Innovatielaan 

V Zuid Weinmakker–Businesspark Friesland West-Innovatielaan 

VI Zuid-West Weinmakker–Businesspark Friesland West-Innovatielaan 

VII West De Dolten-Veldweg-Duitslanddreef-Expansielaan-
Innovatielaan 

VIII Noord-West De Dolten-Veldweg-Duitslanddreef-Expansielaan-
Innovatielaan 

N Number of casualties10 
 Mogelijk slachtoffers op het bedrijventerrein (0 tot 10 slachtoffers); 

 Bij Noordwesten wind en weertype F2: enkele tientallen slachtoffers 

E Emergency services 

Onderstaand schema geeft aan welke eenheden/functionarissen aanvullend 
op GRIP 3 worden gealarmeerd en daadwerkelijk ter plaatse komen. 
 
Noot: Het GMS vult de eenheden aan die reeds ter plaatse zijn tot de 
aantallen in dit scenario zijn beschreven. 

 
Onderstaand overzicht geeft aan welke eenheden en functionarissen ter plaatse komen, na alarmering door de 
Meldkamer Noord Nederland.  
 

Brandweerzorg 
conform zeer grote brand met 
GS 

Geneeskundige zorg  Politiezorg 

 4 tankautospuiten 
 1 Hulpverleningsvoertuig II 
 Schuimbluscontainer 
 DPH-SL 
 HOVD (leider CoPI) 
 OVD-B 
 AGS 
 MPL 

 
 Voorlichtingsfunctionaris CoPI 

 OVD –G 
 2 ambulances 
 GAGS 

 

 OVD-P 
 3 noodhulpeenheden 

Bevolkingszorg Water en scheepvaartzorg 

 OVD Bevolkingszorg  N.v.t. 

 
 
 

                                                      
10 Hier worden een totaal van alle slachtoffers met letsel en dodelijke slachtoffers genoemd. 
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2.5.2. Brandweerzorg 
 

Proces Multidisciplinaire aandachtspunten Informatieproduct 

Bron en 
effectbestrijding 

 Accent op redding en aansluitend blussing; 

 Bovenwindse aanrijroute voor alle 
eenheden bepalen; 

 Indammen vloeistof / beperken bluswater;  

 Borgen opvang bluswater / schuim / stoffen 

 Aandacht voor bestrijdingsplan Wetterskip 
Waterkwaliteit; 

 Eventueel overwegen het IBP 
Hoofdvaarwegen in werking te laten treden 
bij dreiging van het stromen van grote 
hoeveelheden bluswater naar het 
oppervlaktewater; 

 Bepalen effectgebied indien aanwezig; 

 Overweging opstarten Meet Plan 
Organisatie; 

 Eventueel waarschuwen bevolking / 
activering sirene netwerk. 

 Communiceren veilige 
aanrijroute; 

 Vaststellen brongebied; 

 Vaststellen eventueel 
effectgebied. 

 

Alarmering bevolking De meetplanorganisatie kan, na overleg met o.a. 
de politie en voorlichting besluiten om met een 
goede informatievoorziening richting de 
bevolking de sirenes rondom het bedrijf af te 
laten gaan. De Meetplanleider (MPL) is voor het 
CoPI daarvoor het eerste aanspreekpunt11. De 
MkNN kan voor de activering gebruik maken van 
specifieke sirenegroepen. 

 Adequate alarmering van 
de bevolking. 

De bevolking zal via de lokale radio en tv 
(Omrop Fryslân) zo snel mogelijk worden 
voorzien van belangrijke informatie vanuit de 
meetplanorganisatie en afdeling Voorlichting 
(afgestemd met voorlichting van BASF). Er 
wordt ook gebruik gemaakt van NL Alert.  

 Goede informatie-
voorziening aan de 
bevolking. 

 
Primaire bluswatervoorziening  
Op het terrein is een bluswatervijver beschikbaar . In de omgeving zijn ondergrondse brandkranen 
aanwezig, deze zijn op de overzichtskaart aangegeven. 
 
Secundaire bluswatervoorziening 
Aangrenzend aan het terrein van BASF is er een secundaire bluswatervoorziening (Nieuwe 
Heerenveense Kanaal. 
 
Rooksamenstelling 
Ten aanzien van de samenstelling van de rookgassen is alleen aan te geven dat er koolstofmono en -
dioxiden zullen ontstaan. Daarnaast kunnen er sporen van HCN (Blauwzuur) ontstaan. Echter op 
basis van CPR15-methodiek voor het uitvoeren van een QRA wordt primair rekening gehouden met 
NOx. 

Omdat de grenswaarden van HCN en NOx qua AGW en LBW dezelfde zijn wordt de situatie door 
deze benadering niet onderschat. 

In eerste instantie wordt de alarmering gebaseerd op de LBW. De ontwikkeling van de brand is, 
gegeven de aanwezige voorzieningen, dusdanig dat de giftige rookwolk zich niet onmiddellijk 
verspreidt. Er is derhalve tijd. Via de MPL zullen de concentraties benedenwinds worden bepaald en 
op basis daarvan wordt eventueel besloten tot een nadere alarmering op grotere afstand. 

                                                      
11 De Meetplanleider is door de burgemeester gemandateerd tot het nemen van deze beslissing. 
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Stoffenoverzicht 

 

 

Een actuele stoffenlijst is bij BASF aanwezig, waarin de hoeveelheid en het aanwezige product met 
aanduiding van productnaam, tankcapaciteit, GEVI-nummer is aangegeven. Deze lijst wordt dagelijks 
geactualiseerd. 
 
Effectafstanden 

Bij een lage windsnelheid (2 m/s) en hoge stabiliteit (F) verspreidt de wolk zich over een groter 
gebied dan bij de gemiddelde situatie (5 m/s en stabiliteit D). Verder worden in Nederland drie 
grenswaarden12 voor de blootstelling aan giftige stoffen gehanteerd: 

a. de voorlichtingsrichtwaarde (VRW). Dat is de concentratie van een stof die met grote 

waarschijnlijkheid door het merendeel van de blootgestelde bevolking hinderlijk wordt 

waargenomen of waarboven lichte, snel reversibele gezondheidseffecten mogelijk zijn bij een 

blootstelling van één uur. Vaak is dit de concentratie waarbij blootgestelden beginnen te 

klagen over het waarnemen van de blootstelling; 

b. de alarmeringsgrenswaarde (AGW). Dit is de concentratie van een stof waarboven 

irreversibele of andere ernstige gezondheidsschade kan optreden door directe toxische 

effecten bij een blootstelling van één uur; 

c. de levensbedreigende waarde (LBW). Dit is de concentratie waarboven mogelijk sterfte of 

een levensbedreigende aandoening door toxische effecten kan optreden binnen enkele 

dagen na een blootstelling van één uur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
12 De in dit rampbestrijdingsplan gebruikte grenswaarden zijn afkomstig uit Chemiekaarten (gegevens voor veilig werken met 

chemicaliën). Dit is de meest actuele uitgave van TNO en Sdu Uitgevers. 

Stof 
Verbrandings-
producten 

Onderstaand zijn op hoofdlijnen, op basis van de ADR klasse, de 
aanwezige stoffen in de inrichting aangegeven: 

CO, CO2, NO2 

3A: Maximaal 400 ton al dan niet ADR-geclassificeerde stoffen  

3B: Maximaal 100 ton al dan niet ADR-geclassificeerde stoffen  

3C: Maximaal 300 ton, waarvan 100 ton ADR-geclassificeerde stoffen  

De gevaarlijke stoffen in beide opslagvoorzieningen betreffen de ADR 
klassen: 3, 6.1, 8 en 9 met hoofdzakelijk de verpakkingsgroepen II en III 

 

Opslagvoorziening kan: 

 100% benut worden voor de opslag van ADR-klasse 8 en 9 

 75% benut worden voor de opslag van ADR-klasse 3 

 

Er is maximaal aanwezig: 

 ADR-klasse 6.1, verpakkingsgroep II: 50 ton 

 ADR-klasse 6.1, verpakkingsgroep I: 2,4 ton 

 ADR-klasse 4.2, verpakkingsgroep II: 0,06 ton 

 



 

Definitief RBP / versie 1.1 / 13 mei 2016 / BASF   Pagina 43 van 50 

2.5.3. Geneeskundige Zorg 
 
 

Proces Multidisciplinaire aandachtspunten Informatieproduct 

Spoedeisende 
medische zorg 

Triage 

 Rookinhalatie bij brand; 

 Mogelijk groot effectgebied. 

Slachtofferbeeld aantal 

Behandeling ter plaatse 

 Inrichten gewondennest bij meerdere 
gewonden. 

Letselbeeld 

Transport Hospitalisatie 

Publieke 
gezondheidszorg 

Psychosociale hulpverlening  Bij evacuatie en opvang 

Medische milieukunde 

 GAGS alarmering en afstemming met 
MPO. 

GAGS advies 
gezondheidsrisico’s 
 
Afstemming met 
communicatie 

Gezondheidsonderzoek na Rampen (CGOR) Nazorg 

 
Slachtofferberekeningen 
bij oostenwind : 

DAG NACHT 

T1-slachtoffers 0 tot 10 0 tot 10 

T2-slachtoffers 0 tot 10 0 tot 10 

T3-slachtoffers n.v.t. n.v.t. 

Doden n.v.t. n.v.t. 

 
 
Slachtofferberekeningen 
bij Noordwesten wind : 
weertype F2 

DAG NACHT 

T1-slachtoffers 0 tot 30 0 tot 30 

T2-slachtoffers 0 tot 30 0 tot 30 

T3-slachtoffers n.v.t. n.v.t. 

Doden n.v.t. n.v.t. 

 
Het brandverloop en de verspreiding van rook is moeilijk te voorspellen, waardoor de effectafstanden 
maar een beperkte waarde hebben. Bij pluimstijging en een gunstig weertype zullen de 
gezondheidseffecten op leefniveau nauwelijks waarneembaar zijn. In de berekening van 
effectafstanden wordt meestal uitgegaan van worstcase scenario’s. Deze zullen daarom, wanneer het 
gaat om brand, in de praktijk in verreweg de meeste gevallen ruimschoots lager uitkomen dan in de 
theoretische berekening. 
 
Met de noordwesten wind weertype F2 kan het effectgebied dermate groot zijn dat er aandacht dient 
te zijn voor de mogelijkheid dat meerdere mensen overlast kunnen hebben of dat er 
gezondheidseffecten ontstaan.  
Gezien deze onduidelijkheid zal in dit scenario met de standaardalarmering worden opgeschaald . 
hulpverlening zal op grond van bevindingen verder worden opgeschaald. 
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2.5.4. Politiezorg 
 
Onderstaande posten worden ingenomen op volgorde van opsomming, tenzij door de OvD-B anders 
geadviseerd wordt. 

Nr Wegnr. Afzetten vanuit richting Omleiden richting 

I  1. Kruising Businesspark Friesland West- 
Innovatielaan Afzetting: Innovatielaan. 

Geen verkeer toelaten 

 2. Kruising Weimaker Wetterwille 
Afzetting: Wetterwille afsluiten. 

Geen verkeer toelaten 

II  1. Kruising Businesspark Friesland West- 
Innovatielaan Afzetting: Innovatielaan. 

Geen verkeer toelaten 

 2. Kruising Weimaker Wetterwille 
Afzetting: Wetterwille afsluiten. 

Geen verkeer toelaten 

III 
IV 
V 

VI 

 1. Afzetting:A7 vanuit het knooppunt 
Heerenveen (plaatsbepaling op A7 
n.a.v. windrichting  III, IV of V) 

Omleiding A7 (grootschalig) door RWS 
Of via de U routes (na overleg met RWS en 
PWS) 

2. Afzetting:A7 vanuit het knooppunt 
Heerenveen (plaatsbepaling op A7 
n.a.v. windrichting  III, IV of V) 

Omleiding A7 (grootschalig) door RWS 
Of via de U routes (na overleg met RWS en 
PWS) 

3. Kruising Hasker Utgongen-
Businesspark Friesland West. 
Afzetting:Businesspark Friesland West 

Omleiden via Hasker Utgongen –Jousterweg 
– Hasker Uitgang (afhankelijk van het 
effectgebied links of rechtsom) 

VII  1. Kruising de Dolten – Veldweg 
Afzetting: Veldweg / Duitslandweg 

Geen verkeer toelaten 

 2. Innovatielaan afzetten Geen verkeer toelaten 

VIII  1. Kruising de Dolten – Veldweg 
Afzetting: Veldweg / Duitslandweg 

Geen verkeer toelaten 

 2. Innovatielaan afzetten Geen verkeer toelaten 

De politie-eenheden zullen zo snel mogelijk de afzetpunten gaan bezetten, de OvD-P beslist over 
verdere op- of afschaling. 

Deelproces Multidisciplinaire aandachtspunten Informatieproduct 

Handhaven Mobiliteit Statische verkeersgeleiding: 

 Afzetten / afschermen; 

 Verkeerregelen. 
Dynamische verkeersgeleiding 

 Begidsen hulpverleningsvoertuigen; 

 Vrijhouden calamiteitenroute. 

Mobiliteitsplan 

Ordehandhaving 
 

Indien van toepassing: 

 Crowdmanagement; 

 Crowdcontrol (ontruiming). 

Ordehandhavingsplan 

Opsporing Indien van toepassing: 

 Tactisch onderzoek; 

 Technisch onderzoek. 

Opsporingsplan 

Opsporingsexpertise 
 

Indien dodelijke slachtoffers: 

 Specialistische forensische opsporing (RIT). 

Opsporingsexpertise-
plan 

Interventie 
 

Nvt bij dit scenario. Nvt 

Handhaven 
Netwerken 
 

Nvt bij dit scenario. Nvt 

Bewaking en 
Beveiliging 
 

Bewaking en beveiliging object: 

 Bewaking PD. 

Bewaking en 
Beveilings-plan 
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2.5.5. Bevolkingszorg 
 

 De OvD Bevolkingszorg (OvD-Bz) rijdt aan conform tabel 2.5.1. of indien anders op 
aangeven meldkamer.  

 

TAAKORGANISATIE COMMUNICATIE  

Aandachtspunt Informatieproduct 

 
Voorzien in de maatschappelijke 
informatiebehoefte 

- Omgevingsanalyse 

- Adviesrapport omgevingsanalyse 

- Pers- en publieksbericht 

- Q&A’s 

- Persstatement  

Afstemming met communicatieafdeling BASF - Uniforme informatieproducten communicatie 

 - Een perscentrum zal in het gemeentehuis van de 
gemeente Heerenveen, Crackstraat 2, 8441 ES te 
Heerenveen worden ingericht. 

 

TAAKORGANISATIE PUBLIEKE ZORG  

Aandachtspunt Informatieproduct 
 Opvang van mens en dier  - Inzetplan opvang: op welke locatie, gevraagde 

capaciteit, benodigde middelen/materialen, te 
betrekken externe partijen, verwachte tijd die nodig is 
voor realisatie.  

- 1e opvanglocatie bekend maken 
- Bij meer benodigde capaciteit zal een 2e opvanglocatie 

door het CoPI of ROT aangewezen worden 
- Beschikbare opvanglocaties zijn opgenomen in het 

regionaal crisisplan/deelplan bevolkingszorg 

T.a.v. het proces ‘verplaatsen mens en dier’ is 
naastgelegen industrieterrein Kanaal punt van 
aandacht aangezien dit terrein over slechts 1 
ontsluiting beschikt.  
Wanneer deze ontsluiting onder de rook ligt (wat 
gezien de reguliere windrichting in ons land 
voorstelbaar is), zullen door het CoPI en ROT in 
samenspraak met de GAGS en de MPL de 
mogelijke scenario´s worden besproken. 
Aansluitend wordt door het ROT bepaald van 
welke vooraf aangewezen verzamelplaats 
gebruik kan worden gemaakt. 

- Vooraf bepaalde verzamelplaatsen die afgestemd 
worden met de overige hulpdiensten 

 
 

 

TAAKORGANISATIE OMGEVINGSZORG  

Aandachtspunt Informatieproduct 

Inperking gevolgschade (riolering, 
oppervlaktewater, bodem etc.) 

- Aanwezige voorzieningen om gevolgschade te 
voorkomen/beperken 

 

TAAKORGANISATIE INFORMATIE  

Aandachtspunt Informatieproduct 

Een juist en zo volledig mogelijk beeld verkrijgen 
over de aard en omvang van de schade. 

- Het informeren van het bevoegd gezag over de 
omvang van de schade. 

 

TAAKORGANISATIE ONDERSTEUNING  

Aandachtspunt Informatieproduct 

Noodzaak tot afkondiging noodverordening - Noodverordening 
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Bestuurlijke aandachtspunten/dilemma's: 

 Communicatie 
o Dilemma: wanneer gaan we communiceren en wat gaan we communiceren? Bij crisis 

horen dilemma’s, lastige beslissingen waarbij alle opties negatieve consequenties 
herbergen. Dit betekent dat juist hierover gecommuniceerd moet worden.  

o Bij dit type incidenten ligt de nadruk in de media vaak op informatievoorziening en 
schadebeperking (of het gebrek daaraan). Voor burgemeesters is het vooral belangrijk dat zij 
duidelijk maken dat ze de ontstane situatie zeer serieus nemen, erkenning bieden en waar 
nodig medeleven tonen. Uitleg geven over technisch-inhoudelijke aspecten kan 

gedaan worden door een deskundige.  

 Zaken die onmiddellijk verstrekkende gevolgen hebben, bijvoorbeeld een evacuatie of het 
vrijgeven van de omgeving (wijken en bedrijven). Dilemma: de zekerheid hebben dat er geen 
risico's meer zijn in het gebied tegenover de druk van bewoners en bedrijven om weer de 
dagelijkse routine op te pakken. De operationeel leidinggevende dient hierover te adviseren.  

 Afstemming over uiteenlopende belangen (openbare orde belang, een strafrechtelijk belang, 
het belang van het informeren van nabestaanden e.d.).  

 Nafase: wat zijn mogelijke consequenties van besluiten en maatregelen voor de nafase 
(bijvoorbeeld financiële en juridische consequenties). Maar heb ook tijdig ook voor activiteiten 
in de nafase en communicatie hierover zoals informatiebijeenkomsten, bevolkingsonderzoek 
en evaluatie etc. 

 
 

2.5.6. BASF Locatie Heerenveen 
 
Aandachtspunten vanuit het bedrijf 

 Resins (Harsfabriek): het is van eminent belang voor het totale bedrijfs en productieproces 
dat dit blijft functioneren (herstel/vervanging duurt circa1 jaar); 

 Afstemming Voorlichting continu laten plaatsvinden tussen overheid (bevoegd gezag) en 
BASF (eenheid voorlichting zit voor BASF in Arnhem). 
 

Indien dit scenario zich voordoet draagt BASF zorg voor het beschikbaar hebben van: 

 Commandoteam operationeel; 

 BHV/Ploegleider operationeel;  

 Ploegleider neem indien gewenst zitting in het CoPI; 

 EHS Manager neemt indien gewenst zitting in het ROT; 

 Site director neemt indien gewenst zitting in het GBT of RBT; 

 Voorlichtingsafdeling (vanuit Arnhem). 
 
 

2.5.7. Water- en scheepvaartszorg 
 
Aandachtspunten: 

 Bestrijdingsplan Wetterskip Waterkwaliteit; 

 Eventueel overwegen het IBP Hoofdvaarwegen in werking te laten treden.  
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3. Bestuurlijke Informatie 

Onderstaande publicatie is op 5 maart 2014 in het huis-aan-huisblad “Crackstate Nijs” gepubliceerd. 
Daarnaast heeft publicatie plaatsgevonden op de websites van de Veiligheidsregio Fryslân en 
Heerenveen.  

3.1. Publicatie Rampbestrijdingsplan BASF Nederland BV Resins & Additives, 
Locatie Heerenveen  

Op grond van art. 17 Wet veiligheidsregio’s (Wvr) is het bestuur van de veiligheidsregio Fryslân 
voornemens een rampbestrijdingsplan voor BASF, Innovatielaan 1 te Heerenveen vast te stellen. Dit 
rampbestrijdingsplan beschrijft de wijze waarop alle partijen van de rampenbestrijdingsorganisatie 
Veiligheidsregio Fryslân samen met het bedrijf BASF in voorkomend geval een ernstige gebeurtenis 
bestrijden op het terrein van dit bedrijf. 
 
Het ontwerp-rampbestrijdingsplan ligt vanaf 10 maart 2014 gedurende zes weken, tijdens 
kantooruren, voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Heerenveen, 
Crackstraat 2 te Heerenveen en bij de veiligheidsregio Fryslân, Harlingertrekweg 58 te Leeuwarden.  
Gedurende de genoemde periode kan een ieder zienswijzen kenbaar maken bij de veiligheidsregio 
Fryslân (t.a.v. de heer B.D. Steeman), Postbus 612, 8901 BK Leeuwarden. Per mail kunt u reageren 
via secretariaatcrisisbeheersing@vrfryslan.nl. 
 
Na afloop van de terinzagelegging zal het bestuur van de veiligheidsregio Fryslân een definitief 
besluit nemen. Hierbij worden de ingediende zienswijzen in de besluitvorming meegenomen.  

3.2. Beheer van het rampbestrijdingsplan 

Herziening van het rampbestrijdingsplan 

Conform art. 6.1.7 lid 2 Besluit veiligheidsregio’s wordt het rampbestrijdingsplan tenminste eenmaal 
per drie jaar herzien en bijgewerkt. Er wordt rekening gehouden met veranderingen die zich in het 
bedrijf of in de omgeving daarvan hebben voorgedaan, met veranderingen in de organisatie en taken 
van bij de bestrijding van rampen betrokken organisaties en functionarissen, met nieuwe technische 
kennis en met inzichten omtrent de bij rampen te nemen maatregelen. Bij herziening wordt toegezien 
door het bestuur van de veiligheidsregio Fryslân. 
 
Actualisatie van het rampbestrijdingsplan 

Iedere betrokken organisatie/functionaris is verantwoordelijk voor de verstrekking van aanvullingen, 
wijzigingen, opmerkingen c.q. correcties met betrekking tot het plan, opdat het rampbestrijdingsplan 
actueel blijft. Deze beheervorm is namens alle crisismanagementpartners belegd bij de afdeling 
Crisisbeheersing van de veiligheidsregio Fryslân.  
 
De afdeling Crisisbeheersing van de veiligheidsregio Fryslân is verantwoordelijk voor het gehele 
beheerproces. Jaarlijks zal het rampbestrijdingsplan geactualiseerd worden door de betrokken 
organisaties/functionarissen schriftelijk te verzoeken gewijzigde en nieuwe gegevens te verstrekken.  
 
De afdeling Crisisbeheersing van de veiligheidsregio Fryslân is bevoegd tot het wijzigen van het 
rampbestrijdingsplan, voor zover het administratieve wijzigingen betreft. Zij draagt zorg voor een 
spoedige en juiste verwerking van correcties. 
 

mailto:secretariaatcrisisbeheersing@vrfryslan.nl
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Betrokken organisaties/functionarissen bij het rampbestrijdingsplan 
De in de onderstaande tabel vermelde functionarissen nemen deel aan de herziening en actualisatie 
van dit rampbestrijdingsplan. 
 

Organisatie Functionaris 

Afdeling Crisisbeheersing  o Beleidsmedewerker Planvorming 

Afdeling Crisisbeheersing  o Beleidsmedewerker Bevolkingszorg 

Afdeling Crisisbeheersing o Beleidsmedewerker GHOR 

Brandweer Fryslân, afdeling 
Planvorming 

o Beleidsadviseur Planvorming 
o Clusterhoofd verantwoordelijk voor het gebied 

waaronder  BASF valt 

Politie eenheid Noord Nederland o Operationeel Specialist B CCB 

Meldkamer Noord Nederland MkNN o Beleidsondersteuner Meldkamer Noord Nederland 

Gemeente Heerenveen o Ambtenaar rampenbestrijding 

BASF o EHS Manager 

3.3. Gebruikers 

Van dit rampbestrijdingsplan wordt één exemplaar schriftelijk beschikbaar gesteld aan de 
organisaties die in onderstaande tabel zijn opgenomen. De ontvanger van het plan is 
verantwoordelijk voor verspreiding en/of bekendmaking van het plan binnen de eigen organisatie.  
 

Organisatie Ter attentie van 

Afdeling Crisisbeheersing  o Beleidsmedewerker Planvorming 

Afdeling Crisisbeheersing  o Beleidsmedewerker Bevolkingszorg 

Afdeling Crisisbeheersing o Beleidsmedewerker GHOR 

Brandweer Fryslân o Afdeling Planvorming 

Brandweer Fryslân o Clusterhoofd verantwoordelijk voor het gebied 
waaronder BASF valt 

Politie eenheid Noord Nederland o Unitchef regionaal CCB 

Meldkamer Noord Nederland 
MkNN 

o Hoofd Meldkamer Noord Nederland 

BASF o Site Director 

Gemeente Heerenveen o Burgemeester 
o Ambtenaar rampenbestrijding 

Provincie Fryslân o Commissaris van de Koning 

Openbaar Ministerie o Hoofd Officier van Justitie 

Ministerie van Veiligheid en Justitie o Minister 
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3.4. Afkortingenlijst 

 

A 

 ADR Accord européen relatif au transport international des 
marchandises Dangereuses par Route 

 AGS Adviseur Gevaarlijke Stoffen 

 AGW Alarmeringsgrenswaarden 

 AWZI Afvalwater zuiveringsinstallatie 

 

B 

 BHV Bedrijfshulpverlening 

 BMC Brandmeldcentrale 

 BRZO Besluit Risico’s Zware Ongevallen 

 

C 
 CCD Centraal Chemisch Depot 

 CoPI Commando Plaats Incident 

 

E 
 EHBO Eerste Hulp Bij Ongevallen 

 EHS Environment Health Safety  

 

G 

 GAGS Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen 

 GBT Gemeentelijk Beleidsteam 

 GEVI Gevaarlijke Stoffen Identificatie 

 GMS Geïntegreerd Meldkamersysteem 

 GRIP Gecoördineerde Regionale Inzetbestrijding Procedure 

 

H  HOvD Hoofd Officier van Dienst 

 

I  IBP Incident Bestrijdingsplan 

 

L 
 LBW Levens Bedreigende Waarde 

 LOD Lines of Defence 

 

M 

 MkNN Meldkamer Noord Nederland 

 MPL Meetplanleider 

 MPO Meetplanorganisatie 

 

O 

 OvD-B Officier van Dienst Brandweer 

 OvD-Bz Officier van Dienst Bevolkingszorg 

 OvD-G Officier van Dienst Geneeskundig 

 OvD-P Officier van Dienst Politie 

 

P  PD Plaats Delict 

 

R 

 RAC Regionale Alarmcentrale 

 RBT Regionaal Beleidsteam 

 RIT Regionaal Identificatie Team 

 ROT Regionaal Operationeel Team 

 

S  SGBO Staf Grootschalig Basis Opstreden 

 

V 
 VRF Veiligheidsregio Fryslân 

 VRW Voorlichtings Richt Waarde 

 

W 
 WVr Wet Veiligheidsregio’s 

 WAS Waarschuwings en Alarmerings Systeem 
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3.5. Overzichtskaart BASF 


