Vergadering Commissie Financiën en Algemene Zaken 10 september 2014 19.30 uur

Bij dezen willen wij onze verontrusting als omwonenden van de ARN uiten in verband met de
incidenten van de afgelopen periode en de daarmee uitblijvende communicatie vanuit de gemeente.
Op 23 januari 2014 woedde een grote brand in de ARN. De gevolgen in onze straat waren duidelijk te
merken: dikke rook, geur van verbrand plastic. Verschillende buurtbewoners kregen hierdoor moeite
met ademhalen en direct of in de dagen hierop volgend hoofdpijnklachten. Je kon niet buiten lopen
als gevolg van de verstikkende lucht.
De brand is ontstaan in de betreffende nacht. Een aantal buurtbewoners werd ‘s nachts hoestend
wakker en hebben daarop noodgedwongen de ramen moeten sluiten.
’s Ochtends hebben wij eerst telefonisch contact gezocht met Gemeente Beuningen, maar deze wist
althans tot 9 uur op deze ochtend van niets. Op dat moment hing er een dikke, stinkende blauwe
rook buiten. De brandweer was (bleek achteraf) sinds 4.30 uur aan het blussen, maar de gemeente
kon ons geen nadere informatie geven. Een aantal ouders heeft op dat moment besloten om hun
kinderen thuis te houden van school.
Op de gebruikelijke internetsites was tot 11 uur geen informatie over de brand te vinden, laat staan
over te treffen voorzorgmaatregelen voor of door de omwonenden. Gebruikelijke sites zijn in onze
ogen Google (met zoektermen als ‘brand Beuningen’, brand ARN’, etc.), www.beuningen.nl, de site
van de ARN, omroep Gelderland of Beuningen nieuws.
Het eerste bericht van de gemeente Beuningen op internet verscheen om half 12 op Twitter, al lijkt
ons dat niet de meest logische plek waar je informatie inwint bij een calamiteit dan wel informatie
verstrekt aan de burgers. In dat bericht stond overigens alleen dat er een brand woedde.
Achteraf bleek dat boeren in de omgeving die dag door de gemeente zijn gewezen op de maatregel
dat ze hun dieren het beste binnen konden houden. Dat advies zou zijn gegeven aangezien op dat
moment afgeraden werd om van de grond te eten. Het advies wordt niet gegeven aan omwonenden.
Kleine kinderen spelen op de grond en stoppen veel in de mond, bovendien velen hebben een
moestuin op eigen grond.
Na enkele dagen verscheen het definitieve rapport van het RIVM. Uit de genomen monsters bleek
geen gevaar voor de volksgezondheid. De gemeten waarden bevonden zich binnen de gestelde
normen. De monsters van bijvoorbeeld de luchtkwaliteit zijn genomen in de loop van de middag. In
de ochtend waren de rook en de stank het meest aanwezig.
Uit een gesprek met de burgemeester op 11 juni 2014 bleek dat vanwege het voorkomen van paniek,
de burgemeester gekozen heeft om geen waarschuwingen af te geven aan de omwonenden van de
ARN. Naar onze overtuiging ontstaat er juist eerder paniek indien geen relevante of geruststellende
informatie wordt gegeven. De gevolgen van de brand zijn immers merkbaar: rook en geur. De
adviezen van de brandweer, gebaseerd op objectieve waarnemingen zijn op dat moment erg
wenselijk. Met die adviezen kunnen omwonenden een keuze goede maken wat te doen. Zonder
adviezen blijft dit alleen maar giswerk.
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De burgemeester noemde dat het de verantwoordelijkheid is van de burgers om hun ramen en
deuren te sluiten. In onze ogen is dat geen juiste en in ieder geval wel een heel makkelijke stelling.
De brandweer en hierdoor de burgemeester zijn op de hoogte van een brand en de gevolgen hiervan
en kunnen hierop de juiste informatie en/of waarschuwingen uitgeven. Het kan niet zo zijn, dat
burgers hun ramen ’s nachts uit voorzorg niet kunnen open laten omdat de kans groot is dat brand
bij de ARN ontstaat.
Als de situatie zodanig is dat dikke rook en stank in de straat te merken is, is informatie aan de
bewoners noodzakelijk. Als het de mening van de brandweer is dat de rook al dan niet schadelijke
stoffen bevat, dan horen wij dat ook graag op dat moment, ook al gaat het ''maar" om 300 huizen.
Op 7 juni 2014 was in de Kapershof opnieuw een sterke verbrand plastic geur te ruiken en was de
rookpluim van de ARN goed zichtbaar. De frequentie van het ontstaan van broei en/of brand in de
afgelopen periode baart ons zorgen. Broei kan uitmonden in brand, risicofactoren zijn het moment
van ontstaan van broei en de oplettendheid van medewerkers. Afhankelijk van
weersomstandigheden (windsterkte en windrichting) hebben wij ofwel andere omwonenden hinder.
In onze ogen moet het mogelijk zijn om bewoners – eventueel na kennisgeving van de wens om
informatie te willen ontvangen – te informeren en/of te waarschuwen over calamiteiten bij de ARN.
Informatie kan ook zijn ‘Er is een incident maar dat hebben we onder controle’. Een waarschuwing
kan zijn ‘Sluit uit voorzorg ramen en deuren’.
Wij vragen nadrukkelijk aandacht voor het invullen van nadere afspraken over voorkomende
incidenten in het algemeen en bij de ARN in het bijzonder.

Namens een aantal bezorgde burgers van de Kapershof en omgeving,
Birgit Vertogen en Wydia Siebenga
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