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Samenvattende bevindingen
Op dinsdag 13 mei 2008 breekt er brand uit in het gebouw van de faculteit Bouwkunde van de
Technische Universiteit (TU) Delft. Het college van burgemeester en wethouders (B&W) van de
gemeente Delft heeft het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement te Den Haag de
opdracht gegeven om een onafhankelijke evaluatie uit te voeren van de crisisbeheersing rond
de brand.
Op basis van evaluatie komt het COT tot de volgende samenvattende bevindingen. De
onderliggende subconclusies zijn weergegeven in het slothoofdstuk.
1. De brand heeft niet geleid tot slachtoffers, onder meer vanwege een succesvol uitgevoerde
ontruiming van het gebouw door de BHV-organisatie van de TU Delft. Het zwaartepunt van de
vooraf door de TU Delft uitgevoerde brandveiligheidsmaatregelen lag op het mogelijk maken
van een veilige ontvluchting en niet op het behouden van het gebouw bij een grote brand. De
investeringen gericht op de ontvluchting hebben hun waarde bewezen.
2. Onder invloed van een groot aantal factoren is de oorspronkelijke brand in korte tijd
uitgegroeid tot een zeer grote, onbeheersbare brand. De brand vergde een grootschalige
inzet van de brandweer. Er is hard gewerkt om de gevolgen zo veel mogelijk te beperken,
maar uiteindelijk kon het gebouw niet gered worden. De omstandigheden waarbinnen de
brandbestrijding moest plaatsvinden bemoeilijkten de bestrijding (beperkte preventieve
maatregelen, hoge vuurlast, niet voldoende waterdruk, flash over, vallend glas, doorgebrande
stijgleiding, moeilijk van buitenaf te bereiken). Tijdens de brandbestrijding hebben zich
organisatorische en operationele knelpunten voorgedaan die de bestrijding negatief hebben
beïnvloed (vertraging in de bijstand, communicatieknelpunten binnen de brandweer, logistieke
beperkingen).
3. Het besluit om de brandweer uit het pand terug te trekken is te begrijpen. Dit besluit had
echter eerder genomen kunnen worden: er was geen sprake van redding, er waren terechte
twijfels over de mogelijkheid om de brand te beperken en de risico’s binnen namen toe. Het is
begrijpelijk dat de brandweer zich maximaal wil inspannen om de brand te bestrijden, maar er
zijn grenzen aan deze inzet, met name bezien vanuit de veiligheid van hulpverleners.
4. De crisisbeheersingsorganisatie heeft in het algemeen goed gefunctioneerd. Op onderdelen
hebben liep de samenwerking tussen Beleidsteam en Operationeel Team minder soepel
(voorlichting, evacuatiediscussie, roldiscussie). Ook de faciliteiten van het Coördinatieteam
Plaats Incident (CTPI) en de scheiding van de functie leider CTPI en hoofd sectie brandweer
behoeven aandacht.
5. In de mediaberichtgeving over de brand heeft een discussie gewoed over de
gebruiksvergunning voor de faculteit Bouwkunde. De faculteit beschikte niet over een
gebruiksvergunning. Het vergunningverleningtraject verliep traag en er was onvoldoende
daadkracht van zowel de TU Delft als de gemeente (en brandweer) in dit traject. Wel waren
op het moment van branduitbraak – op één na - alle geplande brandveiligheidsmaatregelen
geïmplementeerd. Het aanbrengen van brandwerend glas in de trappenhuizen was ten tijde
van de brand in uitvoering. Deze werkzaamheden zouden volgens planning medio 2009 zijn
afgerond.
6. In de nasleep van de brand zijn tal van activiteiten opgestart (informeren studenten en
personeel, herhuisvesting, inrichten tijdelijke bibliotheek, en dergelijke). Kort na de brand is
het onderwijs weer opgestart. De veerkracht van de TU Delft was groot.

4

7. Er was grote bereidheid bij operationele diensten tot leren in de nafase. Wel moet er meer
aandacht zijn voor het betrekken van direct betrokken brandweer medewerkers zoals
bevelvoerders en meldkamerfunctionarissen bij het leren van incidenten.
Bovenstaande bevindingen bevatten evenals de geformuleerde subconclusies belangrijke
leerpunten. In aanvulling hierop komt het COT tot de volgende aanbevelingen:
A.

B.

C.

D.

E.
F.
G.

Zorg ervoor dat in grootschalige projecten gericht op het verhogen van de brandveiligheid
bij objecten duidelijk afspraken worden gemaakt over de fasering en de wijze van
monitoring. Expliciteer de wijze waarop de gemeente en/of de brandweer toezicht zal
houden. Doe dit ook voor eventuele lopende trajecten bij de TU Delft.
Bezie kritisch de beschikbare regionale procedures als het gaat om alarmering, beschikbare
inzetprocedures voor een groot kantoorgebouw, bijstandsprocedures, het afwegen van de
opbrengst van een inzet ten opzichte van de veiligheidsrisico’s en het grootschalig optreden
(inclusief communicatieplan). Bezie in hoeverre dit in voldoende mate deel uitmaakt van
opleidingen en oefeningen.
Realiseer voldoende faciliteiten voor het CTPI waaronder een separate werkruimte voor de
commandovoering , communicatiemiddelen en formats voor plotten en verslaglegging.
Scheid de functies leider CTPI en hoofd sectie brandweer in het CTPI. Beoefen het CTPI.
Deze punten behoeven regionale aandacht. (veiligheidsregio).
Er moet meer duidelijkheid komen over wat er van de brandweer wordt gevraagd wat
betreft het beperken van de schade. Hierbij hoort ook een duidelijk antwoord op de vraag of
en wanneer een binnenaanval verantwoord is als er geen mensen meer binnen zijn. Hierbij
hoort ook het nadenken over alternatieven voor een binnenaanval.
Verspreid de benoemde leerpunten in de regio, in ieder geval onder potentiële leden van
het CTPI en het ROT.
Bezie in hoeverre de bij preventisten aanwezige kennis over kwetsbare objecten in de
preparatie kan worden meegenomen, zodat dit als input kan worden gebruikt door de
meldkamer bij het inschatten van de benodigde inzet.
Beoefen de crisisbeheersingsorganisatie inclusief een opgeschaald GBT, ROT, GMT en
actiecentra. Zorg ervoor dat de rollen en de werkwijze van de teams bekend zijn bij de
andere teams. Benut oefeningen om de rol van de calamiteitenzender voor alle partijen
inzichtelijk te krijgen en te houden.
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1

Introductie

1.1

Aanleiding
Op dinsdag 13 mei 2008 breekt er brand uit in het gebouw van de faculteit Bouwkunde van de
Technische Universiteit (TU) Delft. De aanwezigen worden ontruimd door de
bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV) en de brandweer wordt gealarmeerd. De brandweer
probeert enige tijd van binnenuit de brand te bestrijden, maar moet zich uiteindelijk terugtrekken
vanwege instortingsgevaar. De brandweer is aanwezig met groot materieel. Er wordt bijstand
geleverd vanuit verschillende regio’s. Een studentenflat tegenover het pand wordt ontruimd en
bewoners van enkele nabijgelegen wijken krijgen het advies deuren en ramen gesloten te
houden, voornamelijk vanwege de rookontwikkeling. Niemand raakt gewond. Een groot deel
van het complex stort echter in en uiteindelijk gaat het hele gebouw verloren. Het onderwijs
wordt enkele dagen later voortgezet in tenten naast het gebouw en elders in de TU wijk. Er
wordt voortdurend gemeten op gevaarlijke stoffen, met name asbest.
Na de brand is er waardering voor de inzet van de BHV organisatie en voor de inzet van
hulpdiensten. Er is echter ook kritiek en er worden vragen gesteld in de media en in de
gemeenteraad. De vragen betreffen verscheidene onderwerpen waaronder het optreden van de
brandweer en het vergunningendossier. Mede naar aanleiding van de gestelde vragen en
vanwege de wens om zoveel mogelijk te leren van de gebeurtenissen, besluit het college van
burgemeester en wethouders (B&W) van de gemeente Delft tot het instellen van een
onafhankelijk extern evaluatieonderzoek. B&W heeft het COT Instituut voor Veiligheids- en
Crisismanagement te Den Haag opdracht gegeven om deze evaluatie uit te voeren.
In deze rapportage presenteert het COT zijn onderzoeksbevindingen.

1.2

De focus van het onderzoek
Deze evaluatie is bedoeld om geleerde lessen te borgen en zodoende de
crisisbeheersingsorganisatie in de regio waar mogelijk (en indien nodig) verder te versterken.
De centrale onderzoeksvraag luidt:
Welke lessen kunnen worden geleerd, door de direct betrokken
crisisbeheersingspartners, in het algemeen en ten aanzien van de specifiek benoemde
onderwerpen naar aanleiding van de respons op de brand bij de faculteit Bouwkunde
van de TU Delft?
De in de onderzoeksvraag genoemde specifieke onderwerpen zijn:
- de alarmering;
- de belangrijkste overgangsmomenten in de opschaling;
- de opschaling van de crisisbeheersingsorganisatie;
- de communicatie/informatievoorziening binnen de crisisbeheersingsorganisatie;
- de externe communicatie/informatievoorziening (studenten, TU Delft (communicatie),
bevolking, media, calamiteitenzender (indien van toepassing) en overige instanties);
- de coördinatie van de crisisbeheersing in het Commando Plaats Incident (COPI), het
Regionaal Operationeel Team (ROT), het Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) en het
Gemeentelijk Management Team (GMT);
- de opgestarte gemeentelijke rampbestrijdingsprocessen;
- de nazorg (tot aan het moment van het afronden van het onderzoek).
Tevens heeft de gemeente aangegeven dat de evaluatie een antwoord moet bieden op in de
gemeenteraad gestelde vragen over de vergunningverlening en het toezicht hierop en over de
brandbestrijding.
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In de analyse houdt het COT rekening met het karakter van het incident: het was een zeer grote
brand, maar er zijn gelukkig geen dodelijke slachtoffers gevallen. Tegelijkertijd was deze brand
een complexe en intensieve opgave voor vele hulpverleners.
De evaluatie is geen onderzoek naar de constructieve staat van het gebouw en/of naar de
oorzaak van de brand. Deze onderwerpen komen op momenten wel aan de orde voor zover zij
direct relevant zijn voor de analyse van de eerder genoemde evaluatiethema’s.
1.3

Verantwoording en methoden
Het onderzoek is gebaseerd op een combinatie van dossieronderzoek en interviews met
betrokken functionarissen. Voor het dossieronderzoek is gebruik gemaakt van informatie van de
hulpverleningsdiensten, de gemeente en de TU Delft. Het betrof zowel informatie over de acute
fase (logboeken, verslagen, adviesnotities, e-mails en dergelijke) als informatie over het
vergunningsdossier. Het COT heeft toegang gekregen tot het dossier van de gemeente en het
eigen dossier van de brandweer evenals tot de originele geluidsbestanden van de Regionale
Alarm Centrale (RAC). Daarnaast heeft het COT toegang gekregen tot het dossier van de TU
Delft. Het is mogelijk dat dit dossier niet volledig was, aangezien het archief van de faculteit
Bouwkunde door de brand niet meer beschikbaar was. Het COT heeft baat gehad bij de vele
interne evaluatiedocumenten van voornamelijk de brandweer. Ook is gebruik gemaakt van
mediaberichtgeving, internetdiscussiefora en andere bronnen. In totaal heeft het COT 36
functionarissen geïnterviewd. Het onderzoek is uitgevoerd in de periode half juni tot en met
begin november 2008.
De evaluatie is uitgevoerd door projectteam van COT onderzoekers. Op onderdelen is het team
inhoudelijk begeleid door dr. M.J. van Duin en C.J. Te Boekhorst, beiden bijzonder adviseur bij
het COT. Ten behoeve van het vergunning- en toezichtdossier heeft het COT prof. mr. drs.
F.C.M.A. Michiels, hoogleraar bestuursrecht aan de Universiteit van Tilburg, geconsulteerd.
Om evaluatie van specifieke aspecten van de crisisbeheersing mogelijk te maken heeft het
COT een reconstructie opgesteld van de gebeurtenissen op en na 13 mei 2008. De
reconstructie omvat zowel de feitelijke ontwikkeling van het incident als de door betrokken
partners en anderen ondernomen acties en genomen besluiten (inclusief de hierbij gegeven
onderbouwing) ten aanzien van de bestrijding van het incident en het beperken van negatieve
gevolgen. Wij hebben ten aanzien van de vergunningverlening en van het toezicht hierop een
separate reconstructie opgesteld.

1.4

Relatie met andere onderzoeken
Kort na de brand verschenen berichten over een mogelijk onderzoek door de Onderzoeksraad
voor de Veiligheid (OVV). De Onderzoeksraad geeft na een gesprek met een medewerker van
de TU en met een medewerker van de gemeente Delft aan dat er geen nader onderzoek zal
plaatsvinden. De OVV heeft een dossier opgemaakt in het kader van hun aandacht voor
brandveiligheid in relatie tot het (veranderend) gebruik van gebouwen waar veel mensen
komen.1 In opdracht van de verzekeraars en van de TU Delft is een onderzoek uitgevoerd naar
feiten rond het ontstaan van de brand. Dit onderzoek is uitgevoerd door Interseco B.V. Het COT
heeft toegang gekregen tot de door Interseco verzamelde onderzoeksgegevens die een
belangrijke toegevoegde waarde hadden voor de COT-evaluatie.

1.5

Leeswijzer
De reconstructie van de brandbestrijding en crisisbeheersing staat centraal in hoofdstuk 2. De
reconstructie begint met de ontwikkelingen binnen de faculteit Bouwkunde in de ochtend van 13
mei 2008. De reconstructie eindigt bij de sloop van de restanten van het gebouw van de
faculteit Bouwkunde in augustus 2008.
1

Email van een medewerker van de Onderzoeksraad aan de gemeente Delft van maandag 30 juni 2008
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In hoofdstuk 3 van dit rapport presenteren wij een reconstructie van de vergunningverlening aan
de faculteit Bouwkunde van de TU Delft en van het toezicht hierop. De nadruk ligt op feiten die
relevant zijn voor de brandveiligheid.
In hoofdstuk 4 presenteren wij onze analyse van de feiten voor zowel de brandbestrijding en
crisisbeheersing als voor het vergunnings- en toezichtsdossier. Het hoofdstuk heeft een
thematische opbouw.
In het afsluitende hoofdstuk 5 staan de conclusies en bijbehorende aanbevelingen.
Het rapport heeft verscheidene bijlagen. Bijlage 1 bevat inhoudelijke achtergrondinformatie over
crisisbeheersing in Delft en over het brandweeroptreden. De bijlagen 2 en 3 betreffen
respectievelijk de bij dit onderzoek betrokken respondenten en een overzicht van gebruikte
schriftelijke bronnen. In bijlage 4 zijn de gehanteerde inzetprocedures 104 en 105
weergegeven.
1.6

Dankwoord
Een evaluatieonderzoek is niet mogelijk zonder de bereidheid van direct betrokkenen om
informatie te delen en om zo open mogelijk te zijn over hun beelden, ervaringen en lessen. Het
COT dankt al diegenen die informatie ter beschikking hebben gesteld en bereid waren om in
gesprek te gaan met de onderzoekers.
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2

Reconstructie crisisbeheersing

2.1

Reconstructie crisisbeheersing
Wij hebben de gebeurtenissen rond de brand chronologisch beschreven. Om de leesbaarheid
te vergroten wordt op momenten afgeweken van de chronologie. De gebeurtenissen zijn door
ons in een aantal fasen ingedeeld. Hierbij onderscheiden wij de volgende fasen:
-

Fase 1: ontwikkeling van wateroverlast tot brandmelding
Fase 2: van brandmelding tot bestuurlijke opschaling crisisbeheersingsorganisatie
Fase 3: van opschaling tot en met de afschaling van de crisisbeheersingsorganisatie op dag 2
Fase 4: de nasleep tot aan de start van de sloop
Fase 5: de periode vanaf de start van de sloop tot heden

De reconstructie van de gebeurtenissen is gebaseerd op de door betrokken partijen
beschikbaar gestelde informatie en op gesprekken met respondenten. Wanneer passages zijn
gebaseerd op schriftelijke bronnen, wordt hiernaar verwezen in een voetnoot. De overige
informatie is afkomstig van de geraadpleegde respondenten.
In de preparatie op de crisisbeheersing en brandbestrijding in Delft zijn verscheidene
oefeningen georganiseerd, zowel bestuurlijk als operationeel. De brandweer Delft-Rijswijk heeft
verscheidene trainingen en opleidingen georganiseerd. Hetzelfde geldt voor de
Bedrijfshulpverlening van de TU Delft. Zie voor aanvullende informatie hierover de bijlage.
2.2

Samenvattende tabel met sleutelgebeurtenissen
13 mei 2008
Tijd2
06.00 uur
6.30 uur
07.00 uur

Waterschade ontdekt bij Bouwkunde

08.00 uur
08.15 uur

09.10 uur

Vreemde geur geroken door een student op deze zesde etage van
Bouwkunde
Witte rook gezien door meerdere mensen op de zesde etage van
Bouwkunde
BHV probeert ‘vuurballen’ uit het koffieapparaat te blussen

09.16 uur

Handmelder ingeslagen door BHV’er; ontruiming wordt geïnitieerd

09.16(:53) uur
09.22(:07) uur

Mondelinge waterschade melding bij de brandweer, met een
tussentijdse automatische brandmelding (9.18(:08) uur)
Mondeling melding van brand bij het koffiezetapparaat

09.26 uur

Eerste bevelvoerder voor open brug

09.27 uur

Tweede bevelvoerder ter plaatse

09.30 uur

Eerste bevelvoerder ter plaatse

09.32 uur

Middelbrand

09.33 uur

Grote brand

09.50 uur

Zeer grote brand; opschaling naar Grip 1

09.00 uur

2

De tijdstippen zijn afkomstig uit verschillende bronnen. Dit betekent dat het niet precies kan worden bepaald. De
tijdstippen die betrekking hebben op contact met de Regionale Alarm Centrale, zijn wel afkomstig uit één bron. De
tijdstippen bij gebeurtenissen op de TU voor de waterschademelding zijn schattingen op basis van de
interviewverslagen en verklaringen.
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10.00 uur
10.03 uur

Opschaling naar Grip 2

11.00 uur
11.43 uur

Eerste persbericht

12.00 uur
11.45 – 12.15 uur
13.00 uur
14.00 uur
15.30 uur

Besluit tot terugtrekken brandweer uit het pand tot en met het voltooiden
van de terugtrekking
Opschaling naar Grip 3
Eerste persconferentie

3

Eerste vergadering Gemeentelijk Beleidsteam (GBT)

16.00 uur

Eerste vergadering Gemeentelijk Management Team (GMT)

23.50 uur

Zone 1 ontruimd
14 mei

06.00 uur

Sein brand meester

09.00 uur

Bijeenkomst in de Aula voor personeel en studenten

10.00 uur

Het Regionaal Operationeel Team wordt ontbonden

15.00 uur
17.00 uur

Bezoek minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) aan
het incidentterrein
Studentenwoningen worden vrijgegeven

19.00 uur

Overdracht gebouw aan TU
Nafase

15 mei

19 mei

Informeert de burgemeester per brief de gemeenteraad over de
gebeurtenissen rond de brand en de wijze waarop is getracht de
gevolgen van de brand zo veel mogelijk te beperken
De gemeente Delft stuurt een brief aan de voorzitter van het College van
Bestuur van de TU Delft
Tijdelijk onderkomen van colleges wordt geopend.

20 mei

Start van de sloop

21 mei

Ongeplande instorting bij sloop

17 juni

Tijdelijke Bouwkundebibliotheek wordt geopend

7 juli

Multidisciplinaire evaluatiebijeenkomst

17 juli

Gemeente Delft laat weten dat de Onderzoeksraad voor de Veiligheid
(OVV) geen nader onderzoek doet naar de brand bij de TU Delft
Medewerker sloopbedrijf raakt bekneld

16 mei

23 juli

3

Respondenten verschillen van mening over het tijdstip. Het officiële verslag geeft als startmoment 15.30 uur. Dit
hebben wij als tijdstip aangehouden.
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2.3

Fase 1: ontwikkeling van wateroverlast tot brandmelding

4

Waterschade
Vroeg in de ochtend, tussen 06.30 uur en 07.00 uur, ontdekt een medewerker van de TU
Bouwkunde (hierna: Bouwkunde) waterschade. Hij sluit een deel van de waterleiding af alsook
de liften. Tevens wordt een collega, een werktuigbouwkundige, ingeschakeld. De bron van de
wateroverlast wordt gevonden: een koppelingsmof waarvan de las het had begeven op de 7e
etage.5 Een loodgieter en een aannemer worden gebeld. Terwijl de loodgieter werkzaamheden
verricht om de lekkage te verhelpen, trekken enkele TU medewerkers stopcontacten los om
risico’s in verband met het vrijgekomen water te verminderen. Een schoonmaakbedrijf wordt
ingeschakeld om het water met waterzuigers weg te halen. Vervolgens worden de Decaan van
de faculteit en TU functionarissen verantwoordelijk voor verzekeringen en ICT geïnformeerd.
Vreemde geur
Rond 08.15 uur loopt een student langs de pantry (hierna: student BHV 1) op de zesde
verdieping. Hij hoort een vreemd geluid binnen het koffiezetapparaat en ruikt tevens een
vreemde geur bij het koffieapparaat. De student meldt dit bij het Servicepunt.
Vanaf ongeveer 08.30 uur maken TU medewerkers, ten behoeve van de verzekeraars, foto’s
van de waterschade, Op de 7e en een deel van de 6e etage is waterschade. De medewerkers
stellen vast dat onder andere een koffiezetapparaat op de 6e etage in een plas water staat. Op
dat moment ruikt een medewerker een ‘vreemd luchtje’. Een BHV medewerker (hierna: BHV 1),
die net is gearriveerd, deelt vervolgens mee dat het water via de trap naar beneden stroomt.
Samen proberen collega’s het water met waterstofzuigers weg te halen.
Rook
Rond 09.00 uur zien meerdere personen witte rook uit een gleuf boven het koffiezetapparaat
komen. Eén van hen gaat terug naar de eigen werkplek om 112 te bellen. Omdat zij, in verband
met de wateroverlast, de stekkers eruit heeft getrokken kan zij echter niet meer bellen. Zij roept
een collega, die op weg is naar het secretariaat, na om 112 te bellen. Tegelijkertijd ontvangt
BHV1 een pager-melding over brand.6 De medewerker wordt verzocht om op de zesde etage te
gaan kijken.
Rond 09.10 uur loopt een student, tevens BHV’er (hierna student BHV2), langs het
koffieapparaat op de zesde etage. Ook hij ziet een kleine hoeveelheid rook uit de bovenkant
van het koffieapparaat komen. De rook ziet er, in zijn beleving, uit als sigarettenrook. Bij het
apparaat staan meerdere mensen, waaronder iemand die hij meent te herkennen van
gebouwbeheer. Hij neemt aan dat de situatie onder controle is en gaat naar zijn werkplek. De
student die eerder al een vreemde geur rook (student BHV1) loopt opnieuw langs het
koffieapparaat. Ook hij ziet de rook uit de gleuf van het koffieapparaat komen. Hij geeft aan dat
er volgens hem brand in het koffieapparaat is.
Twee studenten melden zich fysiek als BHV’ers bij een BHV’er (hierna: BHV 2) die bij het
koffieapparaat staat. Op verzoek van BHV2 starten zij met de ontruiming van de zuidvleugel
van de 6e etage. Binnen enkele minuten keren zij terug naar het koffieapparaat. De rook is
inmiddels toegenomen en donkerder geworden. De rook ruikt naar ‘plastic’. De BHV’ers willen
de elektra uitschakelen, maar de deur van de pantry zit dicht.7 De BHV2 gaat vervolgens naar
de schacht om daar de spanning af te sluiten.
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Dit deel van de reconstructie is gebaseerd op informatie uit het onderzoek van Interseco B.V. er zijn twee gesprekken
gevoerd met onderzoekers van Interseco. Ook zijn gespreksverslagen geraadpleegd
5
Dit zou bij normaal gebruik niet zichtbaar zijn, zo geeft de TU aan
6
COT: Precieze melding onduidelijk
7
De verschillende verklaringen lopen op onderdelen uiteen wat betreft de volgorde van handelen rond deze tijd
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Contact met de brandweer: verzoek om assistentie
Een projectmanager neemt op verschillende afdelingen de schade op. Hij constateert dat de
schade dusdanig ernstig is dat aanvullende mankracht nodig is om de situatie te herstellen. Hij
doet een intern verzoek om meer mankracht. Ook belt hij de brandweer omdat hij weet dat die
over specifieke middelen, die nuttig kunnen zijn, beschikt. Hij belt de contactpersoon voor de TU
Delft binnen de brandweer Delft-Rijswijk. De contactpersoon geeft aan dat een formele 112
melding nodig is om de gevraagde ondersteuning te verkrijgen. De contactpersoon belt
zodoende met 112 en geeft bij de centralist aan wat de waterschade is. De centralist verbindt
hem vervolgens door naar de meldkamer van de brandweer. De brandweer ontvangt deze
melding om 09.16(:53) uur.8 Hij vertelt de centralist van de brandweer dat hij eerder contact
met de TU Delft contactpersoon bij de brandweer heeft gehad en dat er bij de TU Delft behoefte
is aan ondersteuning rond de wateroverlast. Ondertussen komt een automatische brandmelding
vanuit Bouwkunde binnen bij de RAC (om 9.18(:08) uur).9 Ondanks dat het een brandmelding
is gaan de centralist en de TU Delft medewerker er vanuit dat de melding met de wateroverlast
te maken heeft.
Melding wateroverlast10
TU delft Vastgoed: Faculteit Bouwkunde die hebben een gigantische wateroverlast over een verdieping of
5. We staan hier al met een man of 40, en ik mocht van xxxx (contactpersoon brandweer) jullie bellen voor
eventuele assistentie.
Meldkamer: Ok, moet u even het adres geven.
TU: Faculteit Bouwkunde, dat is de… U kunt beter via de achteringang.
Meldkamer: nee, even het adres.
TU: Het adres, wat is het adres ook al weer. Berlageweg nr 1.
Meldkamer: even een momentje, er gaat hier van alles piepen.
Nogmaals, sorry.
TU: Berlageweg nr. 1. Maar dat is de hoofdingang, dat is alleen de hoofdingang. Alleen daar kan je
natuurlijk nu niet komen, tenminste niet met je brandweerauto’s. Dus je moet nu via de zij-ingang.
Meldkamer: Heeft u 1 momentje. Ik moet even de brandweer alarmeren voor een automaatje. Nou komt ie
als automaat binnen. Dat zal wel door de wateroverlast komen. Ik krijg nu een automatische brandmelding
binnen van jullie object.
TU: Oh, is dat zo? Dat zal dan wel een kortsluiting in het systeem zijn denk ik. Er staat zoveel water over
een paar verdiepingen.
Meldkamer: Is er ook water van de brandmeldcentrale…
TU: Als u dat zegt dan zal het wel zo zijn, dat verwondert me niets.
Meldkamer: Misschien dat u dat even kunt ..
TU: Ogenblik..Weet jij (aan ander) of wij een brandalarm hebben? Heb jij dat zelf gedaan? (ander) Ik heb
het gehoord. (beller) Maar dat is door die wateroverlast waarschijnlijk? (aan centralist) Ja, het is niet
helemaal duidelijk maar het zou wateroverlast kunnen zijn.
Meldkamer: Dan maak ik er geen OMS melding van maar wateroverlast van.
TU: We lopen hier al met een man of 30. Elke assistentie met water is meegenomen.
Meldkamer: Ik ga auto’s die kant op sturen.
(…)
TU: Het liefst zo snel mogelijk.
Meldkamer: Zo snel mogelijk? Ja, ik heb ze met prio 1 gestuurd.
TU: Nou, dat hoeft nou ook weer niet.
Meldkamer: Wat is uw 06 nummer, wilt u dat geven?
TU: Dat is XXXXX.
Meldkamer: Ze komen die kant op.
TU: Ik loop naar de achteringang.
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Geluidsbanden Regionale Alarm Centrale (RAC)
De RAC is de frontoffice voor de verscheidene meldkamers: brandweer, politie en Centrale Ambulance Post (CPA). In
de reconstructie gebruiken wij de term RAC. Los van de eerste aanname van meldingen, zijn alle handelingen die wij
beschrijven handelingen van de meldkamer brandweer als onderdeel van het RAC (tenzij anders vermeld).
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De RAC alarmeert twee bevelvoerders van de brandweer. Een van de bevelvoerders geeft aan
dat hij de kleine tankautospuit (630), een tankautospuit en een hulpverleningswagen
meeneemt. De bevelvoerder laadt tevens een waterstofzuiger in de 630 en laat de grote
waterstofzuiger klaar zetten bij de ademsbeschermingswagen (AB).11 De eerste bevelvoerder
neemt contact op met de RAC. De RAC geeft aan dat er op de zevende verdieping een
waterlekkage is geweest, dat twee etages ‘blank’ staan en dat op de zevende verdieping vijf
centimeter water staat.12 Een tweede waterstofzuiger wordt in de tankautospuit geladen. Op
basis van de automatische brandmelding wordt een tankautospuit gealarmeerd, in aanvulling op
de inzet voor de waterschade.
2.4

Fase 2: van brandmelding tot bestuurlijke opschaling crisisbeheersingsorganisatie
Brandmelding
De projectmanager beëindigt zijn telefoongesprek met de brandweer. Terwijl BHV2 de
hoofdschakelaar uitzet ziet hij de projectmanager en andere collega’s. Hij meldt hen dat er
brand is op de 6e etage. De projectmanager neemt opnieuw contact op met de brandweer en hij
krijgt dezelfde centralist als enkele minuten eerder aan de telefoon. Hij maakt melding van
brand, maar weet op dat moment weinig tot niets meer dan dat er een brand is. Hij geeft aan
meer ondersteuning nodig te hebben dan eerder gevraagd in verband met de waterschade.
13

Melding brand
Tijd: 9:22(:07) uur14
TU: TU Delft. Er is toch een brand in een koffieautomaat, prio 1 denk ik, vangen u op bij de zij-ingang. Het
is op de 6e verdieping.
Meldkamer: 7e verdieping?
TU: 6e
Meldkamer: Brandt het erg?
TU: Kan ik niet beoordelen
Meldkamer: ik stuur ze met spoed

Net voordat de wagens wegrijden komt de melding binnenbrand Bouwkunde. “Het wordt prio 1
vanwege een brand in een koffiezetapparaat op de 7e verdieping”, zo geeft de meldkamer van
de brandweer aan.15 De eerste en tweede bevelvoerder rukken uit. De eerste bevelvoerder
besluit via de Oostpoortbrug aan te rijden en de tweede bevelvoerder rijdt via de Kruithuisbrug
aan.16
Bluspoging door student BHV’ers
Ondertussen zoeken de student BHV’ers bij het koffiezetapparaat naar mogelijkheden om te
blussen.17 Zij besluiten de haspel naast het apparaat niet te gebruiken omdat het hen
onverstandig lijkt water en stroom te combineren. Eén van hen haalt een brandblusser die bij
een ander koffieapparaat hangt. Op een gegeven moment beginnen vuurballen zo groot als een
golfbal, bestaande uit brandend plastic, uit het apparaat te komen. De twee student BHV’ers
proberen brand te voorkomen door de vuurballen die op de grond vallen te blussen.
BHV2 ziet, terwijl hij aan komt lopen, rook en vlammen onder het koffieapparaat vandaan
komen. Hierop stuurt hij de studenten en andere aanwezigen weg.
Eén van de eerder gealarmeerde BHV’ers (BHV1) komt op de zesde etage aan. Daar
aangekomen ziet zij verderop in de gang, door de klapdeuren heen, “een vlam op ooghoogte”.
Dit geeft zij intern door. Zij beslist om – ter bescherming van de eigen veiligheid – de
klapdeuren niet te openen. De student BHV’ers denken de brand nog te kunnen blussen. Zij
hoort dit echter niet en geeft gevolg aan haar eigen inschatting. BHV2 verzoekt, via intern
11
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portofooncontact, de medewerker een handmelder in te slaan. Zij drukt de knop in waarna een
akoestisch signaal afgaat (COT: de zogenoemde “slow whoop”). Een vooraf opgenomen
boodschap, die oproept aan een ieder om het gebouw te verlaten ten behoeve van ‘de eigen
veiligheid’, wordt afgespeeld. BHV2 verzoekt vervolgens een collega om ‘het totaalalarm’ in te
drukken.
Vanaf dat moment start een ontruimingsoperatie die wordt verzorgd door de BHV-organisatie.
Systematisch worden etages door BHV’ers ‘leeg geveegd’. De coördinator BHV gaat naar de
achterzijde van het gebouw om de brandweer op te vangen.18 De BHV’er die eerder de
handmelder indrukte (BHV1) ziet het vuur inmiddels via de plafonddelen verder uitbreiden en de
rookontwikkeling toenemen.
Gesloten brug
De eerste bevelvoerder gaat via de Oostpoortbrug. Deze brug staat open en hij moet wachten
tot de brug weer toegankelijk is. De eerste bevelvoerder neemt contact op met de tweede
bevelvoerder en geeft aan dat zij wegens een openstaande brug vertraging oplopen. De tweede
bevelvoerder is op dat moment bijna ter plaatse.19
De RAC heeft vanaf de alarmering meerdere malen contact met zowel de Kruithuisbrug als met
de Oostpoortbrug. Dit contact betreft met name het waarschuwen van de brugwachters dat er
hulpverleners aankomen en over de bruggen moeten rijden.
Communicatie met de RAC over bruggen20
9:24 uur
Meldkamer: 630 urgent.
630: wil graag de Kruithuisbrug over.
Meldkamer: De Kruithuisbrug gaan we voor u bellen. En ter informatie ik werd gebeld of u wilt aanrijden via
de achteringang. Is u die bekend?
630: Was niet bekend, dat vogelen we wel uit.
09:25 uur
Meldkamer: Alarmcentrale, met X, de Kruithuisbrug met 3 voertuigen, kan dat?
Kruithuisbrug: Ja hoor, ik houd hem dicht.
Meldkamer aan aanrijdende voortuigen: De Kruithuisbrug is bereidbaar.
9:26 uur
656: Kunt u voor ons de Oostpoortbrug waarschuwen dat we er overheen komen?
Meldkamer: U komt via de Oostpoortbrug, die ga ik ook bellen.
9:26 uur
Brugwachter: Ja, je bent te laat. De brug is al open
Meldkamer: Oh ok.
Brugwachter: ik ga zo snel mogelijk dicht.
9:26 uur
Meldkamer: hij gaat zo snel mogelijk weer open. U staat er voor?
656: wij staan er nu voor zo meteen. Het schip is al bijna voorbij
Meldkamer: Ik had net even contact met de beheerder. Hij gaat zo snel mogelijk naar beneden.
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Foto’s: Oostpoortbrug (L) en Kruithuisbrug (R)21

Hulpdiensten arriveren
Rond 09.27 uur vangt de coördinator BHV de eerst aankomende brandweerwagen (de tweede
bevelvoerder) op.22 De tweede bevelvoerder ziet bij aankomst rook aan de buitenkant, maar
geen brand. De BHV’er vertelt hem dat op de zesde verdieping een koffieapparaat in brand
staat en dat de BHV organisatie het pand aan het ontruimen is.23 De BHV’er neemt de
bevelvoerder met de lift (COT: dit was de enige nog ingeschakelde werklift) mee naar de vijfde
verdieping waarna ze via het trappenhuis verder naar de zesde verdieping gaan. Onderweg
komen ze BHV’ers tegen die aangeven dat heel het gebouw is ontruimd. De brandweer
verzoekt de BHV’ers het pand te verlaten. Voordat de BHV’ers vertrekken delen zij met de
brandweer dat zij, voorafgaand aan de melding, de brand nog hebben proberen te blussen.
Toen echter duidelijk was dat zij de brand niet meer konden beheersten hebben zij een
handbrandmelder ingeslagen.
De tweede bevelvoerder neemt slechts ademlucht mee naar boven.24 Op dat moment brandt
het plafond, de schroten op de muren en de pantry. De brandweer vraagt BHV2 hoe lang het al
brandt, mede omdat zij schrikken van de situatie op dat moment. Op de 6e verdieping staat al
heel wat grijze rook. Door de glazen deuren die naar de zuidkant van het gebouw leiden, kan hij
zien dat er een behoorlijke brand woedt. De kleine blusmiddelen die de tweede bevelvoerder tot
zijn beschikking heeft zijn ontoereikend en de tweede bevelvoerder schaalt direct op naar
middelbrand. Dit is rond 09.32 uur.
De eerste bevelvoerder komt rond 09.30 uur ter plaatse en ziet rook aan de buitenkant. 25 Hij
vraagt de tweede bevelvoerder waar hij zich bevindt. De eerste bevelvoerder is van plan twee
van zijn bemanningsleden naar boven te sturen met flatkratjes. Wanneer hij hoort dat het
middelbrand is besluit hij vier in plaats van twee bemanningsleden naar boven te sturen.26
OvD
Op de kazerne in Rijswijk ontvangt de OvD de melding middelbrand vanuit de RAC.27 Na
contact met de RAC, waaruit blijkt dat de bevelvoerder middelbrand heeft gemaakt, vertrekt de
OvD richting de brandlocatie.
Eerste bluspoging brandweer
Op de zesde etage blijkt voor de tweede bevelvoerder dat de brandslanghaspel naast de pantry
niet meer te bereiken is.28 Op dat moment is de inzet door middel van een droge stijgleiding in
opbouw. De haspel biedt een alternatieve mogelijkheid om een eerste actie uit te voeren.
Daarom pakt hij de haspel bij een toiletgroep verderop. Hier blijkt echter bijna geen druk op te
staan en er kan daardoor niet mee worden geblust.
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Om 09.33 uur schaalt de tweede bevelvoerder op naar grote brand. Terwijl hij de brand
probeert te blussen ziet hij dat aan de westzijde van de zesde etage ook al brand woedt. De
hitte is enorm en de dikke wolklaag vult snel de ruimte. Al snel beginnen er vlammen aan het
plafond te ontstaan en ze besluiten terug te trekken. Net voordat ze door de deur weg willen,
ontstaat een flash-over waardoor de hele ruimte in brand komt te staan. Inmiddels is de eerste
bevelvoerder en zijn bemanning in het trappenhuis aangekomen met twee aanvalskratjes.29
De eerste bevelvoerder gaat na – op basis van de beschikbare locatiekaart – welke aansluiting
het best kan worden benut voor water, gegeven de situatie. Hij vindt één aansluitpunt in het
kleine trappenhuis (Zuid- / Oostzijde) en een tweede aansluitpunt aan de voorkant van het pand
(Noordzijde). Eerst denkt hij de brand halverwege tegen te kunnen houden door aan de
voorkant aan te sluiten. Door de verschillende opbrekingen aan de voorzijde zou het echter te
lang duren voordat ze zijn aangesloten. Hij besluit uiteindelijk de tankautospuit bij het kleine
trappenhuis aan te sluiten. Hij besluit de tweede TS die onderweg is aan de voorzijde aan te
sluiten. Vervolgens vraagt hij aan de BHV organisatie of iedereen het pand heeft verlaten.
Volgens de BHV’er die antwoordt is dat het geval.30
De bevelvoerders gaan er bij de inzet vanuit dat zij zo snel mogelijk zullen worden ondersteund
door brandweercollega’s met extra middelen.
Informeren gemeente
De Ambtenaar Rampenbestrijding wordt gewaarschuwd en op de hoogte gesteld van de brand
in de bouwkunde faculteit van de TU Delft en vertrekt naar de plaats incident. De
piketambtenaar komt tegen 10.00 uur aan en neemt contact op met haar collega
rampenbestrijding die op dat moment geen piket heeft.
Zesde etage niet meer begaanbaar
De gehele zesde verdieping staat in brand en is niet meer begaanbaar. De bevelvoerders
kunnen zich nauwelijks voorstellen dat de brand zich zo snel heeft ontwikkeld. Zij besluiten dat
een plan plus noodzakelijk is. De bevelvoerders overleggen en besluiten om via de vijfde
verdieping op de stijgleiding aan de zuidzijde van het pand af te leggen en zowel een straal via
het kleine trappenhuis alsook een straal via het centrale trappenhuis in te zetten. Het plan is de
brand vanuit twee richtingen aan te vallen.31 Het plan plus omvat onder andere het maken van
een ademluchtbuffer op de vierde etage. Door rookventilatoren in de trappenhuizen in te zetten
is het mogelijk om overdruk in de trappenhuizen te creëren, zo redeneren de bevelvoerders.
Toegankelijk maken
Terwijl buiten de hekken worden weggehaald worden de medewerkers verzocht uit de weg te
gaan. De brandweer kan zich, door onder andere paaltjes, fietsen, portocabins en
werkzaamheden op het terrein, moeilijk op het terrein bewegen.32
Officieren ter plaatse: commandovoering krijgt vorm
Rond 09.50 uur zijn de Hoofd Officier van Dienst (HOvD) en de lokale brandweercommandant
ter plaatse. Bij aankomst ziet de HOvD dat de brand over twee verdiepingen aan beide kanten
van het gebouw uitslaat.33 Een snelle uitbreiding is zichtbaar en de binnenaanval is verplaatst
naar een ander gebouwdeel om op de brandscheiding de brand te proberen tegen te houden.
Echter, de brand breidt zich via de gevel zeer snel uit naar de bovenliggende verdiepingen. De
HOvD schaalt op naar zeer grote brand.
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Bij aankomst van de HOvD is het hele pand ontruimd. Een BHV’er geeft echter wel aan dat ze
bij één toiletlocatie slechts hebben kunnen geroepen. Ze weten dus niet met 100 procent
zekerheid dat er niemand meer op dat toilet was. De HOVD neemt deze informatie tot zich,
maar besluit er verder geen gebruik van te maken. Deze informatie zou mogelijk slechts paniek
of onverantwoord optreden kunnen veroorzaken terwijl het niet meer mogelijk is om bij dat toilet
te komen.
De OvD komt ter plaatse. 34 Uit een eerste overleg met de twee bevelvoerders blijkt dat de
brand zich snel uitbreidt en het tweede trappenhuis bijna is bereikt. Ook voor de OvD is het
moeilijk te geloven dat de brand zich in korte periode zo snel heeft ontwikkeld. Op twee
verdiepingen is de brand inmiddels uitslaand.
De ROvD is ook ter plekke en wordt ingezet als OVD-binnen, namelijk als brughoofd en leiding
brandbestrijding binnen op de 6e en 7e etage. De droge blusleiding is gevuld en de hoogwerker
is opgesteld. Rond 09.50 uur (COT: of 09.53 uur) wordt GRIP 1 afgekondigd.35
In een overleg tussen de OvD, de lokale commandant en de HOvD wordt geconcludeerd dat de
brand onbeheersbaar zal worden.36 De strategie wordt, vanwege een veilige terugtocht voor het
personeel en om te proberen de brand bij de brandscheiding te stoppen, een aanval vanuit het
verst gelegen trappenhuis.
Ademlucht
Door de hoogte van het pand en de trappen die moeten worden gelopen wordt veel ademlucht
verbruikt. De brandweerbemanning moet vier keer naar beneden om ademlucht te wisselen.
Per keer moet twee man naar beneden waardoor een straal doelloos achterblijft. Tijdens het
wisselen van een ademlucht fles ziet de tweede bevelvoerder dat brandende delen, van de
zesde verdieping door de kunststof koepels van de doorgang naar de laagbouw aan de
zuidzijde, naar beneden vallen en kleine brandjes veroorzaken.37 Uiteindelijk heeft de tweede
bevelvoerder samen met een brandwacht meerdere kleine branden op de begane grond
geblust met een daar aanwezige slanghaspel.38 De vallende stukken glas slaan meerdere
malen de toevoerleiding naar de stijgleiding lek. De brandweer verhelpt dit probleem door
underleament platen op de toevoerleiding te leggen. 39
Op dat moment is de inzet van de vier tankautospuiten die op zeer grote brand zijn gealarmeerd
als volgt:
- 1 TS voor de binnenaanval hoogbouw;
- 2 TS voor de laagbouw;
- 1 voor opbouwen groot Watertransport.
Uit een controle blijkt dat alle geregistreerde externe aanwezigen het gebouw hebben verlaten.
CTPI
Met enige regelmaat vindt overleg in het Coördinatieteam Plaats Incident (CTPI) plaats. Hieraan
nemen naast leidinggevenden van de hulpdiensten ook de gemeente Delft en de manager
Integrale Veiligheid van de TU Delft deel (COT: totdat er verder wordt opgeschaald en
laatstgenoemden deel gaan nemen aan het beleidsteamoverleg).
Gemeentelijke activiteiten starten
Rond 10.00 uur ziet het hoofd Bouw- en Woning Toezicht vanuit zijn kamer een grote
hoeveelheid rook. Een collega die op dat moment langs het bouwkundegebouw fietst, ziet de
brand en neemt contact op met de BWT functionaris. Het hoofd BWT stuurt hierop twee
collega’s naar het terrein om de brandweer te ondersteunen.

34

OvD Delft, Evaluatie zeer grote brand
Journaal Politie Haaglanden
OvD Delft, Evaluatie zeer grote brand
37
Brandrapport Bouwkunde p. 5/6 (bevelvoerders)
38
Brandrapport Bouwkunde p. 6 (bevelvoerders)
39
Brandrapport Bouwkunde p. 6 (bevelvoerders)
35
36

17

De ambtenaar rampenbestrijding komt ter plaatse en verneemt dat het gebouw is ontruimd en
dat er geen slachtoffers zijn gevallen. Vervolgens neemt zij contact op met de afdeling
communicatie en vraagt het hoofd communicatie ter plekke te komen om de
communicatiestrategie met de brandweer en met de TU Delft af te stemmen. Tevens neemt de
ambtenaar rampenbestrijding alsook één van de aanwezige brandweerofficieren contact op met
het hoofd van BWT. Beiden verzoeken hem ter plekke te komen.
Getroffenen worden door de TU Delft in de aula opgevangen. In de aula kunnen getroffen
nadere informatie krijgen en vragen stellen. De TU Delft schakelt hierbij haar bedrijfsartsen en
Bedrijfsmaatschappelijk werk in voor opvang van BHV’ers, medewerkers en studenten.

Bron: http://www.jeweettoch.org/2008/05/13/bouwkunde-brand/

Bijstand en GRIP 2
Om 09.57 uur verzoekt de 601 de RAC om een 2e peloton ter plaatse, dat ook moet
verzamelen op de schoenmakerstraat.40 Dit peloton komt uit Den Haag. Om 10.03 uur wordt
opgeschaald naar GRIP 2. Ook wordt de asbestprocedure opgestart. Kort hierop volgt het
verzoek namens de HOvD aan de RAC om op te schalen naar de inzet van een compagnie.
2e peloton
10:02 uur
Meldkamer: xxx, we gaan een peloton vormen. Er is een grote brand. Grip 1 in Delft. Jij wordt
pelotonscommandant. We gaan even de autospuit en zo opzoeken en alarmeren.
X: Wat wordt de uitgangsstelling?
Meldkamer: De Schoenmakerstraat, grote parkeerplaats.
10:06 uur
Meldkamer: 92 over. 92 over.
92: Geef bericht
Meldkamer: U riep mij op, dus ik belde om antwoord te geven.
OOB: Willen graag opschalen naar compagnie, twee extra hoogwerkers.
Meldkamer: Het gaat niet goed met de communicatie, er zitten portofoons door elkaar heen.
OOB: Ik bel u even op.
10:07 uur
OOB: Ik ben de OOB C100. (COT: HovD) is in overleg, ik assisteer xxx. Willen opschalen naar
compagnie, gebouw staat op meerdere verdiepingen volledig in de brand. Willen graag twee extra
hoogwerkers ter plaatse. Tweede peloton mag geformeerd worden, opstellen op de Schoenmakersstraat.
Tweede compagnie moet sowieso ingezet worden. Ik heb hier sowieso de OVD ter plaatse (…) Een derde
peloton ook gereed maken. Vier verdiepingen volledig uitslaande brand: zesde, zevende, achtste en
negende verdieping staan in de brand. Tweede peloton wordt zo snel mogelijk ingezet. xxx is 2de peloton
commandant.
40
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Hierop alarmeert de RAC een tweede peloton en twee hoogwerkers. Voor dit verzoek was de
meldkamer reeds bezig met het alarmeren van een tweede peloton. Ook is een
adembeschermingsvoertuig, een dompelpomphaakarmbak en een haakarmbak gealarmeerd
evenals een pelotonscommandant. Daarmee is een compleet 2e peloton gealarmeerd. Er wordt
geen ondersteuningspeloton gealarmeerd. Een van de leidinggevenden aan de achterzijde van
het pand geeft rond 10.12 uur aan dat de zevende en de achtste etage in brand staan. Hij geeft
aan dat hij mensen daar, in verband met instortingsgevaar, niet zou inzetten. Als gevolg van de
opschaling naar GRIP 2 wordt een Stafofficier Brandweer (SOB) aan de meldkamer
toegevoegd. Daarnaast wordt door de meldkamer een extra centralist opgeroepen. Het betreft
in het laatste geval geen piketfunctionaris, maar een vrijwillige inzet van een centralist.
Om 10.15 uur is het bericht dat er vanaf de zesde verdieping brand is en dat de brandweer er
daarboven niet meer bij kan.41 De RAC geeft ondertussen bij de OvD aan dat de communicatie
“strakker moet worden geregeld”.42
Burgemeester ter plaatse
De burgemeester van Delft gaat naar de brand. Hij spreekt onder meer met de voorzitter van
het College van Bestuur van de TU Delft en met verscheidene officieren van de
hulpverleningsdiensten.

Foto: Kevin Thomassen43 COT: op internet gepost rond 10.23 uur, maar is eerder
genomen.

‘Ontruiming studentenflats’
Naar aanleiding van de brand staat een groot aantal studenten samen met enkele journalisten
op het dak van een studentenwooncomplex nabij de faculteit Bouwkunde. Ook kijken studenten
vanaf hun balkon naar de brand. Het gaat om een wooncomplex van DUWO dat bestaat uit
twee hoge torens met in totaal 560 huurders. Er ontstaat een discussie omtrent de veiligheid op
het dak, mede vanwege de rook. De rector staat ook bij het gebouw. Hij geeft aan dat het
waarschijnlijk beter is om niet op het dak of op de balkons te staan. Dit is geïnterpreteerd als
een ‘ontruimingsbevel’. De DUWO beheerders van het complex starten hierop met het
ontruimen van de flats. Naast het inschakelen van het ontruimingsalarm gaan de beheerders
langs alle woningen. Om aan informatie te komen is één van de DUWO medewerkers door de
afzetting heen naar het CTPI gegaan. Aangezien het advies van de brandweer “binnen blijven,
ramen en deuren dicht” was omtrent rookontwikkeling, is de brandweer niet blij met de
ontruiming. Een grote groep studenten staat buiten, in de rook. De brandweer besluit om de
mensen te adviseren om weer naar binnen te laten gaan.

41
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Nieuwe partners melden zich
Onder meer openbaar vervoer dienstverlener HTM is geïnformeerd, zo blijkt uit het
politielogboek. Rond 10.20 uur neemt de brandweer van Rotterdam Airport contact op met de
RAC. Zij geven aan dat zij een crashtender kunnen sturen en zij vragen of dit nodig is. De RAC
accepteert dit aanbod, Ook het Regionaal Milieuteam politie Haaglanden belt de RAC omdat zij
gebeld zijn.44 Zij gaan ter plaatse. Rond 10.20 uur vraagt de RAC aan de meldkamer van
Rotterdam-Rijnmond om een peloton bijstand.
Geluidswagens
De gemeente en de TU Delft verzorgen communicatie en voorlichting. Het CTPI besluit de
politie met geluidswagen te laten rondrijden met het bericht ramen en deuren gesloten te
houden wegen de rookontwikkeling. De politie krijgt om 10.23 uur het verzoek van de
brandweer om via de megafoon bedrijven in de directe omgeving op te roepen de ramen en
deuren gesloten te houden.45 Enkele minuten hierna informeert de politie ook de
spoorwegpolitie in verband met de rookontwikkeling en de mogelijke effecten hiervan op het
treinverkeer.46

COT: Op internet gepost om 10.26 uur. Foto moet van kort hiervoor zijn.

Eerste bericht voor RTV West
Via P2000 wordt RTV West op de hoogte gesteld van de brand. Wanneer zij de rook vanuit hun
werklocatie in Den Haag kunnen zien, weten zij dat zich iets grootschaligs afspeelt. RTV West
schaalt intern op en huurt onder andere een satellietwagen en start een tickertape, met
verwijzingen naar hun website, op. Tevens bieden zij de gemeente Delft hun diensten aan.
Rond 10.30 uur stuurt de gemeente de eerste persinformatie naar RTV West.47 Om 10.30 uur
laat RTV West de eerste beelden van de brand op televisie zien.48
Behoefte aan versterking en ademlucht
Rond 10.30 uur probeert de OvD binnen na te gaan wat de stand van zaken is rond het
aanleveren van ademlucht voor het bruggenhoofd, zodat de brandweermensen in het gebouw
daar gebruik van kunnen maken. Ook vraagt de OvD waar de extra manschappen blijven. De
OOB geeft aan dat er een tekort aan manschappen is, maar dat de ademlucht er aan komt. De
OvD geeft aan dat zowel de ademlucht als de extra manschappen snel moeten komen omdat
het anders de moeite niet meer waard is. “We bereiken wel het punt dat we de mensen van de
verdieping moeten weghalen”, aldus de OvD. Enkele minuten later belt de OvD nogmaals met
de OOB. Hij benadrukt dat hij een TS, ademluchtlijnen en water nodig heeft. Ook vraagt hij of zij
44
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door kunnen gaan met de inzet. De OOB geeft aan dat er een wagen met spullen aankomt. Het
blijkt lastig voor de wagen om er te komen.
Een van de bevelvoerder geeft aan dat er lijnen nodig zijn omdat het in de rook moeilijk wordt
om de weg te vinden. De OvD geeft aan dat als zij niets meer kunnen zien, zij het gebouw uit
moeten.49 De OvD binnen vraagt de mensen binnen om een rustpauze te nemen. Tijdens de
rustpauze wordt gedronken en worden koppen geteld. Ook worden flessen gewisseld.
Ondertussen maakt een helikopter van het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD)
warmtebeelden vanuit de lucht. Om 10.35 uur landt de helikopter om de brandweer
warmtebeelden te laten zien.50 De beelden tonen meerdere brandhaarden op verschillende
verdiepingen en in de technische ruimte (dakopbouw).
Tweede peloton
De pelotonscommandant van het tweede peloton geeft rond 10.30 uur aan dat hij nu drie
tankautospuiten van de benodigde vier aanwezig heeft. Hij vraagt aan de RAC waar de vierde
TS is. Ook wil hij dat de politie een van de straten voor het inkomende verkeer ten behoeve van
de hulpverleners afsluit.51 De politie geeft vervolgens aan dat dit geregeld zal worden.
De ontbrekende TS van het peloton uit Den Haag is rond 10.40 uur nabij het incidentterrein. De
OvD-buiten geeft aan dat de eenheden nu door kunnen rijden om ingezet te worden. De
pelotonscommandant geeft aan dat hij gaat rijden. In de twintig minuten die volgen blijkt dat de
vierde TS moeilijk op de benodigde locatie kan komen. De pelotonscommandant geeft aan dat
de inzet pas plaats kan vinden als de vierde wagen ter plaatse is. Uiteindelijk is de vierde
wagen rond 11.10 uur ter plaatse.
Watertransport
Rond 10.34 uur is er nog geen voeding voor de hoogwerker bij het gebouw.52 Een tweede en
derde grootschalig watertransport is nog onderweg. Eén hiervan is bestemd voor de
crashtender en een voor de hoogwerker. Ook geeft één van de OvD-en (200) aan dat hij nog op
twee TS’en wacht. Wanneer één van de eenheden voor het watertransport ter plaatse is, is het
enige tijd onduidelijk waar zij zich moeten opstellen en waar koppeling moet komen. De brand
wordt bestreden met behulp van omliggende ondergrondse brandkranen.53 Het eerste
grootschalig watertransport (WTS) wordt gebruikt voor het voeden van de stralen aan de
voorzijde en achterzijde.54
Een kazerne belt de RAC om aan te geven dat nu twee andere kazernes mensen hebben
geleverd, er een gat in de dekking is ontstaan. Dit mag eigenlijk niet, zo geeft de beller aan. De
meldkamer geeft aan dat het even niet anders kan omdat er inzet nodig is. 55
Zorgen particulieren over asbest
De RAC ontvangt enkele telefoontjes van burgers met vragen over de rook en over eventuele
gevaarlijke stoffen.56 Het betreft iemand die belt over het wel of niet buiten door kunnen werken
en iemand die belt met de vraag of ramen en deuren dicht moeten. De RAC geeft aan dat het
verstandig is om te stoppen met werken buiten en om ramen en deuren te sluiten.57 De RAC
geeft onder meer aan dat er asbest in de rook zit. Enige tijd later belt iemand met de vraag of
de rook nu het centrum in gaat of niet, dit in verband met het al dan niet van school halen van
de kinderen.
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Back-ups
Een ICT werknemer van de TU Delft (vrijwilliger bij de brandweer te Rotterdam) geeft aan dat
de back-up bestanden en harde schijven op de eerste verdieping zijn te vinden. Met
toestemming van het commando gaat één aanvalsploeg met de ICT werknemer naar de 1e
verdieping om de back-up bestanden en harde schijven veilig te stellen.58
Herinzet in het gebouw
De twee bevelvoerders en hun bemanning krijgen de opdracht van de OvD om aan de voorzijde
van het gebouw te verzamelen. Hier wisselen ze ademlucht en is samen met de OvD, de ROvD
en de inmiddels gearriveerde TS uit Den Haag een nieuw plan van aanpak gemaakt.59 In het
overleg wordt duidelijk dat de brandverdiepingen slecht bereikbaar zijn en dat de brand zich
naar bovengelegen verdiepingen uitbreidt.60 De brand gaat, na vertraging, door
brandscheidingen heen. Het plan is nu om een bouwdeel op te schuiven. Op de vierde
verdieping moet een bruggenhoofd worden gecreëerd voor ademlucht, slangen en drinken.
Het plan blijkt moeilijk uitvoerbaar. Bij het opnieuw inschatten van de situatie wordt een herinzet
besproken. Het plan is als volgt: Den Haag maakt op de vijfde verdieping een ademluchtbuffer
klaar. Vervolgens leggen zij deze ademluchtbuffer bij de stijgleiding en leggen ze een straal op
de zesde verdieping af. Hierop gaan de brandweermensen van Delft weer naar binnen via het
centrale trappenhuis en proberen ze via het trappenhuis de brand aan te vallen.61 Door de
enorme hitte is het betreden van de zesde etage onmogelijk. Toch proberen ze het vuur via een
kier tussen de deuren te bestrijden. Drie man probeert via de vijfde verdieping naar het
trappenhuis aan de zuidzijde te gaan om via die zijde de brand te bestrijden. Het blijkt, echter,
dat de stijgleiding op de zesde verdieping is doorgebrand. Hierdoor staat er bijna geen druk op
de aanvalsslangen. De stijgleiding is lek op de plek van de afsluiter en het water spuit recht
vooruit. Ondertussen merken ze dat stalen binten in het gebouw helemaal zijn verwrongen en
dat de etages aan de westzijde hoger zijn dan aan de Oostzijde.62
Eerste ROT overleg
Het Regionaal Operationeel Team (ROT binnen het Regionaal Coördinatiecentrum,COT) werkt
in de incidentmanagement ICT toepassing MultiTeam. Om 10.59 uur verstuurt het ROT haar
eerste situatierapport.63 Met dit sitrap geeft het ROT aan dat zij bijeen is. Dit sitrap gaat onder
meer naar de RAC en naar de ambtenaar rampenbestrijding van de gemeente Delft. Het ROT
vergadert voor de eerste keer om 11.00 uur. In dit overleg wordt de stand van zaken
besproken.64 Er is contact geweest met voorlichting en met de ambtenaar rampenbestrijding. Er
wordt onder meer gesproken over de stand van zaken rond asbest en over de scholen in de
buurt. Het zou gaan om zes scholen, maar die bevinden zich op meer dan 1,5 kilometer
afstand. Het ROT voorziet een lange duur wat betreft inzet en concludeert dat aflossing op de
lange termijn noodzakelijk is. Op dat moment is reeds bijstand vanuit Rotterdam aanwezig
(peloton en crashtender). Hollands-Midden is gevraagd om aflossing. Mogelijk moet het BOTmi
worden ingeschakeld volgens het ROT. Een specifieke kwestie die aan de orde komt in het
ROT is het eventueel waarschuwen van de bevolking. Het CTPI zou al eerder een alarm
hebben willen uitdoen met sirenes, aldus het ROT. Dit met het bericht dat ramen en deuren
gesloten moeten worden. Dit is uiteindelijk niet gebeurd, zo wordt aangegeven in het ROT.
De burgemeester verlaat voor korte tijd, in overleg met de lokaal commandant en het CTPI, het
incidentterrein voor een afspraak op het ministerie van Verkeer en Waterstaat over een
belangrijke infrastructuurvoorziening, maar blijft telefonische bereikbaar.
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De brand breidt verder uit
Om 11.10 uur komt het bericht dat het nu ook brandt op de tiende verdieping.65 Om 11.15 uur
geeft de politie aan dat een wagen in de directe omgeving heeft rondgereden en iedereen heeft
gewaarschuwd om ramen en deuren dicht te houden en om binnen te blijven.66
Contact met scholen
Rond 11.30 uur brengt het hoofd Centrale Registratie en Informatie bureau (CRIB) enkele
mensen bijeen voor het beantwoorden van losse vragen (onder andere het maken van een lijst
van scholen binnen het gebied). Rond 11.30 uur worden scholen gebeld met het bericht dat
kinderen niet naar buiten mogen.
Meten
De meetplanorganisatie wordt opgestart. Op verscheidene locaties worden metingen verricht op
gevaarlijke stoffen. De OGS Zoetermeer wordt ingezet voor douches.
Meer informatie over asbest
Om 11.21 uur informeren medewerkers van ingenieursbureau Oesterbaai dat zij al enkele jaren
bezig zijn met verwijdering van asbest en zij geven aan waar nog asbest in is verwerkt.67 Zij
informeren het Regionaal Milieuteam van de politie en de Commandant van Dienst en HOvD.
Sirenes
Het Regionaal Milieuteam van de politie Haaglanden is ter plaatse en overlegt onder meer met
de ambtenaar Rampenbestrijding van de gemeente Delft. Zij adviseren de gemeenteambtenaar
om de sirenes in te zetten om de bevolking te waarschuwen. Wanneer de aanwezige Adviseur
Gevaarlijke Stoffen (AGS) dit hoort adviseert hij om dit niet te doen omdat dit volgens hem niet
nodig is. Bovendien is het een besluit dat de brandweer moet nemen en niet de gemeente, zo
geeft hij aan. Hij informeert rond 11.27 uur de meldkamer en geeft aan dat zij over de sirenes
gaan en dat deze niet af hoeven te gaan.68 De brandweercentralist neemt contact op met de
collega bij de meldkamer van de politie om dit door te geven.
Risico op instorting
De OvD binnen is met de eerder ontbrekende eenheid uit Den Haag binnen in het achterste
trappenhuis. Op de 6e etage zetten zij een straal in. De brand is op dat moment voorbij het
middelste trappenhuis. Een brandweereenheid zit inmiddels omgeven door brand in het
middelste trappenhuis.
De OvD buiten constateert dat de verdiepingen 6,7,8,9,10 en 11 volgens hem bijna volledig in
brand staan.69 In een gesprek van de OvD met een adviseur van BWT van de gemeente Delft
wordt duidelijk dat de hoofddraagconstructie een brandwerendheid heeft van maximaal
negentig minuten en de brandwerende scheidingen een (Weerstand tegen BrandDoorslag en
BrandOverslag (wbdbo70) van maximaal 30 minuten. Het hoofd van BWT wordt onmiddellijk
naar het CTPI begeleid om de HOvD hierover te informeren. Het advies van het hoofd van BWT
luidt om een veilige afstand te nemen tot het gebouw. Het gaat hierbij om tenminste twee maal
de hoogte van het gebouw. Het brandweerpersoneel staat te dichtbij en moet worden
teruggetrokken. Indien het brandende deel zou instorten zou dit de rest van het gebouw kunnen
meetrekken met in dat geval ernstige gevolgen voor de brandweer. De HOvD volgt het advies
en besluit dat iedereen uit het gebouw weg moet en er ook niemand meer in mag. De OvD
binnen wordt geïnformeerd over het advies van BWT. Via de porto overlegt hij met één van de
bevelvoerders en besluit om terug te trekken. Op dat moment is hun inschatting dat een
65
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binnenaanval niet zal slagen omdat er te weinig slagkracht is opgebouwd tot dat moment en
omdat de preventieve staat van het pand tegenwerkt.
De 3e pelotonscommandant geeft het bericht over de inschattingen van BWT ook via de RAC
en vervolgens het ROT door richting het commando.
Een van de bevelvoerders is al beneden met zijn ploeg. De andere bevelvoerder wordt door de
OvD binnen verzocht direct naar beneden te komen met achterlating van het materiaal.71
Vervolgens vindt overleg plaats tussen de OvD’s en de HOvD over de wijze van inzet.
Om 11.48 uur geeft de politie aan alle wagens door dat het gebouw mogelijk gaat instorten en
dat iedereen veilige afstand moet nemen ter grootte van twee maal de hoogte van het
gebouw.72
Besluit tot persconferentie
Om 11.40 uur wordt het Hoofd Communicatie verzocht ter plaatse te gaan in verband met
GRIP 2. Ter plaatse overlegt hij met woordvoerders van de brandweer, politie en TU Delft.
Vervolgens heeft hij telefonisch overleg met de burgemeester. Om 12.00 uur wordt besloten
een persconferentie om 14.00 uur te organiseren. Om 13.30 uur wordt een vooroverleg
gepland.
Om 11.43 uur wordt het eerste persbericht uitgebracht. Dit bericht is eerder opgesteld (COT:
rond 10.30 uur).
Persbericht Gemeente Delft73
Omwonenden brand moeten ramen en deuren sluiten
In het gebouw van de faculteit Bouwkunde van de Technisch Universiteit woedt op dit moment een grote
brand. Daarbij komen mogelijk asbestdampen vrij. Bewoners van met name de wijken voorhof, Buitenhof
en Tanthof worden geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden en niet naar buiten te gaan als
dat niet strikt noodzakelijk is.
De brandweer is met groot materieel uitgerukt om de brand onder controle te krijgen. Politie en brandweer
hebben het gebied afgezet. Er zijn vooralsnog geen slachtoffers gevallen. Op locatie zijn milieuinspecteurs aanwezig om de hoeveelheid asbest in de lucht te meten. Gezien het bouwjaar van het
gebouw van de faculteit bouwkunde is de kans namelijk aanwezig dat er asbestdampen vrijkomen.

De ambtenaar rampenbestrijding belt met scholen. Voorlichting probeert een 0900-nummer
ingesteld te krijgen. Kort hierna wordt besloten om het nummer 14015 aan te houden omdat het
instellen van een 0900 nummer ongeveer drie uur duurt.
Iedereen buiten
Alle ‘koppen’ zijn geteld en de brandweer verlaat het pand via het Zuidelijk trappenhuis.74 Ze
laten een deel van het materiaal achter. Het is ongeveer 12.15 uur als iedereen buiten is.75
Terwijl zij teruglopen zien de bevelvoerders collega’s “languit in de zon liggen”. Zij ergeren zich
hieraan. Bij hun eigen TS gaan zij op de grond zitten en krijgen ze – in hun beleving “eindelijk” wat te drinken. Tevens zien zij de OGS douche op het terrein staan. Later horen zij dat de OGS
douche bedoeld was voor het eventueel aanwezig zijn van asbest. Dit is voor hen op dat
moment een verassing.76
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Vervolgactiviteiten in het ROT
In het ROT overleg wordt onder meer gemeld dat er geen mensen meer in het pand zouden
zijn. Ook wordt aangegeven dat er waarschijnlijk geen asbest is vrijgekomen. Aangezien de TU
Delft de aula beschikbaar had gesteld en het mooi weer was, leek het de gemeente Delft niet
nodig nadere opvang te regelen.77 Het pand staat volledig in de brand, aldus het ROT: de brand
is overgeslagen naar de laagbouw. Een studentenflat zou ontruimd zijn op initiatief van de
Rector Magnificus van de faculteit Bouwkunde, zo wordt aangegeven in het ROT. In het ROT
wordt afgesproken dat als hulpverleners die vroeg zijn ingezet klachten hebben over hun
gezondheid, dat zij zich bij de eigen huisarts melden. De catering is geregeld, zo wordt
aangegeven. Een Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS) wordt naar het
CTPI gestuurd.78 De lijn die wordt afgesproken in het ROT wat betreft
gezondheidsvraagstukken gaat er vanuit dat er geen verwachte schade is voor de gezondheid,
maar mensen wel last kunnen ervaren. In dat geval moeten zij ramen en deuren sluiten. De
kinderen die nog op school zitten mogen om 12.00 uur wel naar huis, maar het advies is om
niet buiten te gaan spelen. 79
Rond 12.05 uur is bij voorlichting bekend dat er geen asbest is vrijgekomen.
Een politiepeloton uit Hollands Midden wordt om 12.02 uur geformeerd. Zij zorgt voor aflossing.
Om 12.27 uur belt Slachtofferhulp Haaglanden met de politie meldkamer dat zij paraat staan
indien nodig.80
Aangepaste strategie
Na het terugtrekken uit het pand, verandert de brandweerstrategie.81 De brandweer besluit het
gebouw gecontroleerd te laten afbranden. Dit kan mogelijk uren duren. De strategie richt zich
nu op het met onbemande waterkannonen nat houden van omliggende laagbouw om overslag
en dakbranden (in verband met vallende delen) zoveel mogelijk te voorkomen.
ROT overleg
Om 12.30 uur overlegt het ROT over de stand van zaken en benodigde acties.82 In het overleg
wordt aangegeven dat de ambtenaar rampenbestrijding belt met enkele scholen. De klacht
wordt geuit in het ROT dat de gemeentevoorlichter slecht bereikbaar is. De voorlichter is ter
plaatse bij de woordvoerder brandweer. Er wordt melding gemaakt van een lichte rooksluier bij
Schipluiden en stankklachten bij Vlaardingen en Maassluis. Omdat de brandweer het pand niet
meer in kan vanwege instortingsgevaar, wordt een nieuw inzetplan gemaakt. Vanaf ongeveer
13.00 uur mag niemand het gebouw meer in, zo wordt aangegeven in her ROT.
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Rond 13.00 uur wordt in het ROT aangegeven dat het RIVM onderweg is voor het verrichten
van metingen.83 Ook wordt aangegeven dat naast de GAGS ook de GGD Zuid-Holland West
wordt gevraagd om aanwezig te zijn bij de persconferentie van 14.00 uur. Wat betreft personeel
is er op dat moment vanuit de brandweer 180 man (50 voertuigen) aanwezig. Van de politie
loopt ongeveer 60 man rond en vanuit de GHOR vijf (3 ambulances).84 In het ROT wordt
melding gemaakt van het feit dat de politie nog steeds rond rijdt met het bericht dat ramen en
deuren dicht moeten. Die afspraak is binnen het CTPI gemaakt, aldus het ROT. Het ROT vraagt
zich af hoe het zit met de gevarenzone en of de studenten in de studentenflat moeten blijven.
Dit zal worden uitgezet bij het CTPI. Daarna zal het ROT de ambtenaar rampenbestrijding
informeren en het actiecentrum opvang en verzorging inschakelen.
De HOvD adviseert rond 13.00 uur om naar GRIP 3 op te schalen.85 Dit in verband met
langdurige inzet, impact, gemeentelijke coördinatie en de opvang van de bewoners van twee
studentenflats.86 De burgemeester wordt over de GRIP 3 situatie ingelicht. De burgemeester
licht vervolgens de commissaris van de Koningin en de buurgemeenten in.
Rond 13.00 uur is ook het nabijgelegen gebouw van Rijkswaterstaat ontruimd, op enkele
BHV’ers na, in verband met de valafstand van het Bouwkundegebouw bij eventuele instorting.87
Inzet geneeskundige experts
De RGF stemt met de GAGS af wat de inbreng op de persconferentie zal zijn. Zelf neemt de
RGF geen deel. Hij is hiervoor niet uitgenodigd. De RGF verzoekt vervolgens de arts van de
GGD ZH-West en de GAGS om naar het BT te komen om mee te denken. Dit mede met het
oog op de overdracht na de acute fase. Ook de Medisch Milieukundige (MMK) taak wordt
ingevuld door GGD ZH-West.
2.5

Fase 3: van opschaling tot en met de afschaling van de crisisbeheersingsorganisatie op
dag 2
Explosie?
Ooggetuigen melden in de media dat rond 13.30 uur aan de linkerkant van het gebouw een
explosie plaatsvindt waarbij diverse ramen sneuvelden.
Gemeentelijk Beleidsteam
De burgemeester besluit om de eerste bijeenkomst van het Gemeentelijk Beleidsteam direct na
de geplande persconferentie te laten plaatsvinden.
Persconferentie
Om 13.30 uur is er vooroverleg voor de geplande persconferentie. De persconferentie vindt
plaats om 14.00 uur in de aula van de TU. RTV West wil de persconferentie live uitzenden. Dit
lukt niet.88 Vervolgens loopt RTV West vertraging op omdat zij niet in het afgezette gebied wordt
toegelaten. Een live uitzending blijkt door de grote hoeveelheid staal in de Aula, niet mogelijk.
Tijdens de persconferentie spreekt de burgemeester. De burgemeester wordt ter zijde gestaan
door vertegenwoordigers van elk van de hulpverleningsdisciplines en de TU.
Rond 14.00 uur komt ook het tweede persbericht uit.89 In dit persbericht wordt onder meer
aangegeven dat er bij metingen in het gebied waar de rook zich verspreidt, geen gevaarlijke
concentraties van gevaarlijke stoffen zijn geconstateerd. In het persbericht wordt ook
aangegeven dat er geen asbestdeeltjes zijn gevonden buiten het incidentterrein.
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Foto: Wouter Buijs90

Na de persconferentie gaan voorlichtingsactiviteiten gedurende de dag door.91 De strategie
gedurende dag is om proactief de pers te benaderen. RTV West wordt als eerste geïnformeerd,
maar andere media worden ook gevoed met informatie. De website wordt regelmatig gevuld
(onder ander met veel gestelde vragen en antwoorden) en na elk GBT krijgt het ingestelde call
center nieuwe informatie. Hiervoor haalde het call center vooral informatie van de website van
RTV West. In het Actiecentrum Voorlichting houden functionarissen zich bezig met website,
publieksvoorlichting, persvoorlichting en media-analyse. Daarnaast is er een coördinator
aanwezig in het actiecentrum.
Meer metingen
De meetploeg van het RIVM krijgt instructies van de AGS.
ROT overleg
In het ROT overleg van 14.00 uur wordt onder meer gesproken over de geplande ontruiming
van twee studentenflats.92 Ook wordt aangegeven dat de processen CRIB en Opvang en
verzorging zijn opgestart. Het GBT gaat spoedig van start, zo luidt de mededeling in het ROT.
Verder wordt vermeld dat het 0900-nummer ‘s middags online zal zijn. Voorlopig wordt het
algemene gemeentenummer 14015 gehandhaafd.
De GHOR gaat terug naar één stand-by ambulance. Verder is één verpleegkundige naar de
opvanglocatie onderweg.93
Tweede ontruiming
Rond 14.00 uur wordt besloten om de studentenflats ‘opnieuw’ te ontruimen. Het betreft het
complex dat eerder die ochtend ook was ontruimd, maar toen niet op last van de brandweer.
Om 14.34 uur worden de twee studentenflats op last van de brandweer en de
woningbouwvereniging DUWO verzocht zich te melden in de aula.94 Rond 15.15 uur staat
iedereen buiten. De boodschap om zich te melden bij de aula komt enige tijd later door waarop
studenten en beheerders richting de aula gaan.
Om 15.15 uur start de registratie van mensen in de aula van de TU Delft. De OvDG zit in de
aula als aanspreekpunt voor mensen met medische problemen of medicijnbehoeften. CRIB
werkt aan de registratie voor de gemeente. Registreren is noodzakelijk voor het in kaart
brengen van mogelijke belangstellenden voor nazorg. Een lijst bewoners is uitgedraaid uit de
Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).
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Foto van 15.00 uur. Bron: www.hhdelfland.nl

Crisisstaf gemeente
Om 15.30 uur vergadert het GBT.95 Omdat de zogenoemde meeluisterfaciliteit niet functioneert,
nemen hoofden van de gemeentelijke actiecentra zitting in de tweede ring bij het BT.96 In het
overleg komen onder meer de volgende punten aan de orde: 97
- de GGD heeft geen onveilige stoffen gemeten. Metingen door MOD gaan nog door;
- de ICT- gegevens zijn gered, de maquettes zijn echter verloren gegaan;
- de universiteit communiceert via haar kanalen (e-mail) met de studenten en medewerkers;
- het gebouw is instabiel en zal zo snel mogelijk worden gesloopt;
- het ROT onderzoekt de noodzakelijkheid van de ontruiming van de twee studentenflats en
of deze ontruimd moeten blijven. Indien de flats ontruimd dienen te blijven moet voor de
nacht opvang worden geregeld, ofwel bedden en voedsel;
- De motorambulance (ORD6) is in de aula aanwezig voor de studenten;
- de opvang van studenten en medewerkers wordt samen met de TU Delft geregeld;
- het afsluiten van het gebied rond het gebouw is een aangelegenheid van de TU Delft. Het
afsluiten van het gebied daarachter is echter de aangelegenheid van de gemeente;
- de opgevangen personen zijn in de TU Delft aula geregistreerd;
- alle lijnen van de TU Delft (tel, e-mail en internet) zijn goed bereikbaar;
- de gemeente heeft een persbericht uigedaan en een persconferentie georganiseerd;
- het 0900 nummer wordt niet in gebruik genomen. Het nummer 14015 is eventueel tot 23.00
bereikbaar;
- op dat moment is de inschatting dat psychosociale zorg niet nodig is, mede omdat het geen
langdurige ontruiming lijkt te worden.
ROT overleg
Het ROT vergadert rond 15.30 uur. In het overleg wordt onder meer gemeld dat het
gemeentelijk nummer voorlopig als enig nummer gehandhaafd blijft.98 Het RWS gebouw is
ontruimd. Er komen slopers. In het overleg wordt aangegeven dat op het tweede gebouw Freon
staat. De inschatting van het ROT is dat dit geen problemen zal opleveren. Ook wordt de
weersontwikkeling besproken. Een van de verwachtingen luidt dat de rook zich minder snel zal
verspreiden en dat er plaatselijk meer rook kan zijn. Mogelijk dat er dan ruim geëvacueerd moet
worden, aldus het ROT. In het ROT wordt gemeld dat er ook een grote brand is in Zoetermeer.
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Foto zou genomen zijn rond 15.30 uur

Verdere afstemming actiecentra
De geactiveerde gemeentelijke actiecentra zijn rond 16.00 uur in vergadering bijeen. Na dat
overleg is een aantal actiecentra gedeactiveerd. Vanaf dat moment zijn vooral de actiecentra
rond communicatie, opvang, bouwkundig toezicht en CRIB actief.

Foto van 16.07 uur (Noordzijde)

Instorting deel van het gebouw
Rond 16.40 uur stort een deel van het gebouw in.99 De instorting gaat gepaard met grote
stofwolken.
Scenario’s
De HOvD wordt afgelost. De nieuwe HOvD begint met het maken van een plan de campagne.
De verwachting is dat ze minimaal nog 12 tot 2 (COT: laatste getal is niet duidelijk) uur bezig
zullen zijn.100
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Rond 17.00 uur worden in het ROT de door de AGS doorgerekende worst-case scenario’s
besproken.101 Een vraagpunt is of lucht in de onderzoeksreactorkernreactor (NIRI) toegelaten
kan worden. Indien dit niet mogelijk is moet de kernreactor worden uitgezet en zal er
economische schade optreden.102 Er wordt ook stilgestaan bij de instorting van het brandend
deel van het gebouw. In het ROT overleg wordt ook aangegeven dat de brandweeraflossing is
geregeld. Een van de mogelijk acties betreft het ontruimen van studentenhuizen ten oosten van
de Schie. Tevens neemt het Hoogheemraadschap contact op met het ROT.
De AGS laat weten dat de asbestmetingen geen gevaarlijke concentraties van asbest
weergeven.103
Hoogheemraadschap
Terwijl normaal gesproken het Meldpunt Toezicht bij brand wordt gealerteerd, gaat een
medewerker van het team Handhaving van het Hoogheemraadschap Delfland, rond 10.00 uur
op eigen initiatief naar de plaats incident. Het zorgpunt op dat moment is de kwaliteit van de
waterwegen. De brand is vlakbij een gemaal waar een groot gebied afwatert. De waterkwaliteit
alsook het gemaal zijn prioriteiten. Het is echter moeilijk een adequaat aanspreekpunt te vinden
voor het hoogheemraadschap. Zorgen van het Hoogheemraadschap betreffen onder meer:
- verontreiniging van de waterwegen door bluswater
- afsluiting van duikers voor het groot watertransport (als de duiker aan de kant van de
schoenmakerstraat dicht moet, in verband met vervuiling, is het van belang dat water elders
vandaan komt)104
- Voorkomen dat puin bij het gemaal terecht komt
Uiteindelijk neemt het Hoogheemraadschap monsters. Ook treft het maatregelen getroffen
zodat er geen puin bij het gemaal kan komen.
Tweede overleg GBT105
In het overleg van het GBT van 17.30 uur wordt onder meer benoemd dat een kwart van het
gebouw is ingestort. De elfde en de twaalfde verdieping branden nog. Bij het inzakken van het
gebouw zal er stofontwikkeling rondom ongeveer 50 meter van het gebouw zijn, zo luidt de
inschatting. Er wordt gecontroleerd of beide studentenflats leeg zijn. De gebouwen worden
vannacht niet vrijgegeven. Het gebied wordt afgesloten en beveiligd. Uit de registratie in de aula
blijkt dat 115 personen zich hebben laten registreren. Het Interfacultair Reactor Instituut geeft
aan dat er geen gevaar is voor gevaarlijke stoffen. De reactor kan worden afgeschakeld en
worden verzegeld indien de wind draait. Via RTV-West, de landelijke pers en geluidswagens
wordt bekendgemaakt dat ramen, deuren en roosters gesloten moeten blijven, vooral omdat de
brand nog niet onder controle is, zo geeft communicatie aan. De nachtopvang voor de
bewoners van de studentenflats moet buiten het TU-gebied worden geregeld, zo geeft de TU
aan. Het gaat om één nacht. De gemeente zorgt voor een locatie buiten de visuele zone en
voor vervoer naar (mogelijk) sporthal Bras. De roeivereniging, en de sportcomplexen moeten
worden gesloten tot nader orde. De Ambtenaar Rampenbestrijding bezoekt samen met een
politieagente deze locatie om het een en ander toe te lichten. Het advies ‘binnen blijven’ moet
voor een groter gebied gelden. De brandweer en de politie zullen de bewoners moeten
inlichten. Bij instorting van het gebouw zal niet meer asbest vrijkomen dan is toegestaan.
Verder kunnen ervaringen van TU Enschede worden opgevraagd. Zij werden eerder door een
grote brand getroffen. Er zijn op dat moment weinig persvragen. De NOS moet worden
benaderd met de melding dat de brand nog steeds woedt en dat er sprake is van
rookontwikkeling. Er zijn echter geen overschrijdende grenswaarden gevaarlijke stoffen
vrijgekomen. Het advies van het ROT is zone 2 (gebied ten zuiden van de Schie) te controleren
en metingen te blijven verrichten. GRIP 3 blijft van kracht.
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Studentenverenigingen blijken ook open te zijn gegaan voor opvang. Inschatting is dat er niet
veel mensen gebruik zullen maken van opvang. De huisartsenpost Delft is door de GGD
geïnformeerd. In het persbericht is ook opgenomen dat mensen zich bij huisarts moeten melden
als ze klachten hebben. De RGF verzoekt om dit soort informatie ook in latere persberichten te
herhalen en om persberichten aan het ROT te zenden. Waardevolle stukken en
afstudeerstukken zijn onderwerp van gesprek. In verband met mogelijk verloren gaan van
afstudeerwerk wordt de Psycho Sociale Nazorg bij Ongevallen en Rampen (PSHOR) opgestart.
Mogelijke ontruiming groter gebied
In het ROT overleg van 17.30 uur komt onder meer een advies van het hoofd sectie
brandweer/Leider OT aan de burgemeester aan de orde.106 Het advies betreft het ontruimen
van een gebied waarin mogelijk sprake zal zijn van intensieve rookoverlast. Het advies betreft
ook het eventueel ontruimen van een tweede gebied (zone 2) wanneer de brand even hevig
blijft branden als op dit moment het geval is. Er zijn ook twee andere zones vastgesteld, maar
die zijn slechts van toepassing in speciale gevallen, zoals bij risico’s rond chemicaliën. De
zonering wordt besproken met het evacuatieteam van de politie dat ondersteuning zal bieden.
In het ROT wordt ook aangegeven dat het proces CRAS is opgestart omdat enkele personen
laptops kwijt zijn. Er is geen gevaar voor de kernreactor. Het communicatieadvies luidt dat
ramen en deuren moeten worden gesloten als mensen dichtbij huis rook waarnemen.
Opvang en verzorging
Besloten wordt om de opvang voor 75 mensen te organiseren. Ook wordt besloten om
activiteiten in de buitenlucht te staken en ramen en deuren dicht te houden. De mensen die in
de studentenflats wonen zijn geregistreerd. De gemeente belt die avond alle geregistreerde
personen over de mogelijkheid van opvang. Daar bleek weinig animo voor constateerde de
gemeente. De sporthal wordt in staat van paraatheid gebracht (potentieel van ruim honderd
slaapplekken). De opvang is voornamelijk voorzien voor buitenlandse studenten. De inschatting
is dat de overige studenten wel een plekje zullen vinden.
Rond dezelfde tijd, 18.00 uur, geven de ontruimde studenten in de aula aan honger te hebben,
maar er is niets georganiseerd, zo is hun indruk. Er is alleen registratie.
Rond 18.00 uur gaat de Ambtenaar Rampenbestrijding met een politieagente de sportvelden
langs om te adviseren activiteiten te staken.
Waardevolle spullen in het gebouw
Rond 18.30 uur komt in het CTPI de collectie maquettes en stoelen ter sprake.107
Evacuatie zone 1
Rond 19.00 uur adviseert het ROT het GBT om zone 1 en 2 te evacueren wegen de verwachte
veranderende weersomstandigheden.108109 Rond 19.00 uur gaat de burgemeester akkoord met
de ontruiming van zone 1, zo wordt gemeld in het elfde situatierapport van het ROT.110 De
ontruiming is op vrijwillige basis.111 Een besluit over het eventueel ontruimen van zone 2 wordt
genomen om 20.00 uur. Dat is het moment waarop opnieuw een inschatting van de situatie
wordt gemaakt.
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In het persbericht van 19.42 uur geeft de gemeente meer informatie.
Advies blijft: ramen en deuren gesloten houden
Bij de brand in de faculteit bouwkunde van de Technische Universiteit, zijn geen gevaarlijke chemische
stoffen vrijgekomen. Desondanks blijft, in verband met de rookontwikkeling, het advies aan de directe
omgeving om ramen en deuren gesloten te houden en alleen naar buiten te gaan als dat strikt
noodzakelijk is.
Bewoners uit de nabije omgeving worden momenteel uit voorzorg geëvacueerd. Dit heeft te maken met de
rookontwikkeling. De verwachting is dat de windsnelheid gaat afnemen en de temperatuur gaat dalen,
waardoor de rook in het gebied blijft hangen. Het te ontruimen gebied wordt begrensd door (…)
Schoemakerstraat
Berlageweg
Balthasar van der Polweg (tot aan Delftse Schie)
Kruithuisweg.
De hulpdiensten verzoeken bewoners uit bovenstaand gebied dringend om zo snel mogelijk hun woningen
te verlaten. De gemeente inventariseert de behoefte aan alternatieve slaapplekken voor de komende
nacht.
De brand is nog niet onder controle. Een uitgebreid technisch onderzoek volgt. Het gebouw voldeed aan
de brandeisen. Een gedeelte van het gebouw is vanmiddag ingestort.
De afzetting van het gebied rondom de brand blijft gehandhaafd. De politie verstrekt op locatie informatie
over omleidingsroutes.
Actuele informatie is verkrijgbaar via www.delft.nl het telefoonnummer 14015 en via de regionale zender
RTV West.

Irritatie deel van de ontruimde studenten
De ontruimde studenten staan al lange tijd in de aula te wachten. Door het lange wachten is
een deel van de aanwezigen prikkelbaar. Er bestaat bij hen onduidelijkheid over de
nachtopvang en over de mogelijkheden om te eten in de aula.112 Voor het vervoer naar de
opvanglocatie moeten de studenten wachten. Om 21.00 arriveert de Connexion-bus. De bus zal
pendelen tussen de aula en de opvanglocatie tot 24.00.
Stand van zaken
De stand van zaken rond 20.00 uur is dat de brand op de bovenverdieping ook naar buiten is
geslagen.113 De verwachting is dat de brand nog 4 a 5 uur zal branden. Het ROT adviseert het
GBT ook om zone 2 te ontruimen omdat het niet verstandig wordt geacht om bewoners in de
rook te laten slapen. Het ROT wil van de gemeente weten hoeveel mensen er in zone 2 wonen.
In het ROT wordt aangegeven dat er een persbericht is uitgegaan van de gemeente over de
ontruiming zonder dat dit is overlegd met het ROT. De hulpverleningsdiensten waren nog niet
klaar met de begeleiding van de ontruiming. De opvanglocatie in de sporthal is definitief. De
GHOR vraagt slachtofferhulp in de opvanglocatie te ondersteunen. Daarbij verzorgt de GHOR
medische begeleiding. Aan het eind van de avond blijken 8 of 9 mensen behoefte te hebben
aan opvang. Er wordt besloten om deze mensen in een hotel onder te brengen. De sporthal
wordt als opvanglocatie gesloten en hulpverleners kunnen naar huis. Uiteindelijk overnachten 8
mensen in Zoetermeer in een hotel.
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GBT
In de vergadering van de crisisstaf van 21.00 uur wordt de volgende stand van zaken
besproken. Het gaat vooral over de opvang in de sporthal. Voorlichting zal een persbericht
hierover uit doen laten gaan. Dit gebeurt uiteindelijk rond 22.45 uur. De gemeente geeft de
volgende informatie over de stand van zaken:
Stand van zaken 22.45 uur: TU-brand
De bewoners die vanwege de TU-brand geëvacueerd zijn en geen alternatieve slaapplek hebben worden
opgevangen in de sporthal Brasserskade (Sportring 1). Hier zijn alle noodzakelijke faciliteiten aanwezig
zoals eten, bedden, medische zorg en slachtofferhulp.
De brand heeft zich inmiddels uitgebreid naar de onderste verdiepingen van het gebouw. De brandweer
verwacht dat de brand nog zo’n zes uur doorwoedt. Het instortingsgevaar blijft aanwezig.
Auto’s die binnen een straal van 100 meter van het brandende gebouw geparkeerd stonden zijn door de
politie verwijderd. Via kentekenregistratie worden de eigenaren ingelicht.
Actuele informatie is nog steeds verkrijgbaar via www.delft.nl en via de regionale zender RTV West.
Ook vanavond en vannacht geldt voor bewoners uit de wijken Voorhof, Buitenhof en Tanthof het advies
om ramen en deuren gesloten te houden.

De 32 bewoners van zone 1 (Rotterdamseweg) moeten worden geëvacueerd. De betreffende
sportgebieden zijn ingelicht.
De RGF, de brandweercommandant en de politie nemen kennis van een advies van het ROT
aan de burgemeester over ontruiming van Zone 2 (ten noorden van de Faculteit Bouwkunde).
Gezamenlijk besluiten zij dat advies niet op te volgen en leggen dat om 21.30 uur aan de
burgemeester voor. Ondertussen staat in Rotterdam Rijnmond een peloton ME te wachten op
het besluit over de ontruiming. Dit peloton was door het ROT aangevraagd. Het GBT besluit om
zone 2 niet te ontruimen.
ROT
Om 23.50 uur is Zone 1 ontruimd, zo blijkt uit de stand van zaken die wordt besproken in het
ROT overleg. Het ROT bespreekt onder meer het verslag van het GBT-overleg114 Volgens het
GBT hoeft zone 2 niet te worden ontruimd. In zone 2 bevinden zich volgens de gemeente 89
personen. Het ROT vraagt zich af of er een plan klaar ligt om de 89 mensen alsnog te
ontruimen mocht dit in de nacht aan de orde zijn. Voor de hulpverleners wordt een
noodopvangplaats gezocht, zo wordt aangegeven in het ROT. Voor acute
gezondheidsproblemen wordt verwezen naar de huisartsenpost. De huisartsenpost is door de
GGD West Holland ingelicht.
14 mei
Om 00.08 uur blijkt dat, als gevolg van regulier onderhoud en het testen van
noodstroomvoorziening, C2000 eruit ligt.115 Rond 00.14 uur werkt het weer.116 Vervolgens blijkt
rond 01.28 uur dat de C2000 problemen nog niet helemaal zijn opgelost.117 De HOVD en de
HSB besluiten om de bluskracht te halveren naar twee tankautospuiten. Ook vindt verdere
aflossing plaats.118
Rond 01.00 uur belt de brandweer met een deskundige van het Nederlands Instituut voor
Fysieke Veiligheid (NIFV). De deskundige wordt gevraagd om ter plaatse te komen om mee te
denken over de strategie en tactiek rond de sloop. De deskundige komt enkele uren later ter
plaatse.119 Uiteindelijk krijgt deze deskundige een prominente rol in het veilig stellen van de
bijzondere collectie stoelen en maquettes.
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Rond 05.15 uur doet zich een incident voor: van een DPU springt een olieslang waardoor het
oppervlakte water vervuild raakt. Het Hoogheemraadschap wordt in kennis gesteld.120
Brand meester
Rond 06.00 uur wordt het sein brandmeester gegeven.
Overleg over stand van zaken en benodigde activiteiten
Rond 07.00 uur is er een ROT vergadering.121 Het gebouw is volledig uitgebrand. De rook
ontwikkeling neemt sterk af. Het gevaar van instorting is nog steeds aanwezig. De brandweer
adviseert om zo snel mogelijk over te gaan tot de sloop van het gebouw om het
instortingsgevaar weg te nemen. Het ROT heeft de enige sloper die over een vergunning
beschikt om gebouwen te laten springen om advies gevraagd. Het advies luidt om niet te laten
springen maar om het met behulp van kranen en knabbelaars af te breken. Dit zorgt voor meer
controle dan het springen met een aangetaste draagconstructie. In het overleg wordt
aangegeven dat er bij de huisartsenpost en bij de spoedeisende hulp geen patiënten zijn
geweest met acute gezondheidsklachten. Het ROT adviseert het GBT over de communicatielijn.
Het ROT adviseert het GBT om af te schalen naar GRIP 0. Het ROT gaat hierbij uit van een
afschaling om 10.00 uur.
Het GBT vergadert om 07.40 uur.122 Brandweer, politie, GHOR, TU Delft en voorlichting
(gemeente) geven aan wat de stand van zaken is. De burgemeester besluit tot het afschalen
van GRIP 3. De brandweer geeft aan dat om 06.00 uur het sein brandmeester is gegeven. Ook
geeft de brandweer aan dat er een sloopplan wordt gemaakt in samenwerking tussen BWT
gemeente, TU Bouwkunde, TU Civiel en een sloopdeskundige. De bibliotheek staat nog
overeind volgens de brandweer, maar de situatie in de bibliotheek is niet bekend. Dit geldt ook
voor de kelder. Over beide gebouwdelen mag niet extern worden gecommuniceerd, zo wordt
afgesproken. De brandweer meldt verder onder meer dat er drie instortingen zijn geweest. De
brandweer geeft aan GBT overleg niet meer noodzakelijk te vinden. Over ongeveer twee weken
kan het bovendeel gesloopt zijn. De burgemeester pleit voor het zo snel mogelijk opruimen van
de ravage. De politie geeft aan dat de afzetting van het gebied wordt geregeld. De recherche
sluit aan bij de sloopgroep. Het advies om ramen en deuren te sluiten kan opgeheven worden,
maar er moet wel worden geventileerd, aldus de GHOR. Wel moet er gemeten worden op
gevaarlijke stoffen voordat studenten terug mogen naar hun flats. De GHOR adviseert om een
informatiepunt op te zetten bij de gemeente voor het beantwoorden van vragen van burgers,
Medische vragen moeten worden doorgestuurd aan de GGD Zoetermeer. De huisartsenpost
heeft geen klachten ontvangen. De TU Delft informeert het GBT over het in te stellen centrale
meldpunt voor schades en vragen bij de TU Delft. Het CTPI zal samen met DUWO bepalen of
de studentenwoningen vrijgegeven kunnen worden. Voorlichting geeft aan wat de hoofdlijn van
het volgende persbericht zal zijn. Afgesproken wordt om tot 15.00 uur vragen over het ontstaan
van de brand en over preventieve maatregelen niet te beantwoorden maar te verwijzen naar
lopend onderzoek.
De GGD gaat rond 08.00 uur aan de slag met de opdracht: bijhouden klachten naar aanleiding
van rook en het bijhouden van eventuele psychische klachten. Later blijkt dat er geen
meldingen zijn binnen gekomen.
Om 09.00 uur is er een bijeenkomst in de aula van de TU Delft. Ook de ontruimde studenten
zijn aanwezig om te horen wat de situatie is en wanneer zij terug mogen.
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Afbouw en overdracht
Trichion beveiliging wordt door de TU Delft vanaf 09.20 uur om het pand gezet. Het
sportcomplex en de hoogbouw van Rijkswaterstaat worden vrijgegeven. De laagbouw van
Rijkswaterstaat wordt nog niet vrijgegeven omdat dit deel in de valschaduw van het
bouwkundegebouw staat. De GHOR draagt de verantwoordelijkheid voor de nazorg over aan
de GGD Zuid-Holland West. Rond 10.00 uur wordt het ROT ontbonden. Laatste actie van het
ROT is het regelen van 40 lunchpakketten voor eenheden ter plaatse. Na 12.00 uur neemt het
CTPI de verzorging over en wordt alles vanuit de brandweer Delft-Rijswijk geregeld.123
Nog geen terugkeer studenten
Om 10.00 uur is er CTPI overleg.124 Er wordt onder meer afgesproken om 12.00 uur de
studentenflats vrij te geven. Dit wordt aan DUWO gecommuniceerd. Echter, kort daarna
informeert de brandweer DUWO dat de bewoners van de studentenflats toch nog niet terug
kunnen omdat meer onderzoek moet worden gedaan. Op dat moment zijn veel huurders al
aanwezig. Een DUWO medewerker spreekt de studenten toe. Studenten starten na een half uur
om zelf plannen te maken voor een volgende nacht van huis. Er is op dat moment geen
duidelijkheid over wat te doen als er nog een nacht niet kan worden teruggekeerd. Om 12.00
uur komt het bericht dat er toch (witte)asbest is aangetroffen op het sportveld.125 De
studentenflats worden nog niet vrijgegeven en er worden nieuwe tests uitgevoerd. Om 12.15
uur is er een CTPI overleg. Aangetroffen asbest en het uit het pand halen van maquettes wordt
besproken.126 Een uur later maakt de brandweer bekend dat uit metingen van monsters van
puindeeltjes door deskundigen blijkt dat de verspreiding van asbestdeeltjes zich tot het
sportcomplex van de TU Delft heeft beperkt.127 De woningen van studenten worden vrijgegeven
omdat de metingen geen asbest aangeven. Het sportcomplex blijft gesloten tot
gespecialiseerde schoonmaakwerkzaamheden zijn uitgevoerd. Uiteindelijk worden de
studentenwoningen om 17.00 uur vrijgegeven.128
Reddingsplan
Om 13.15 uur brengt de Hulpverleningsregio Haaglanden (HRH) een vierde persbericht uit.129
In dit persbericht geeft de HRH onder meer aan dat er een reddingsplan wordt voorbereid voor
het uit het gebouw halen van enkele maquettes. Onder meer met behulp van verrekijkers op
afstand worden berekeningen gemaakt en tekeningen van de TU Delft worden benut.
Gezamenlijk denken brandweer, gemeente en de TU Delft na over wat mogelijk is en wat een
passende prioritering is wat betreft het redden van spullen. Zo staan de stoelen dieper in het
gebouw dan de maquettes.
Later die middag wordt het reddingsplan uitgevoerd. In totaal worden rond de zeventig
maquettes gered en met verhuiswagens vervoerd naar een veilige locatie.130 Vervolgens gaat
de brandweer met een kleinere groep functionarissen verder het gebouw in om een geschat
aantal van tweehonderd stoelen uit een speciale collectie veilig te stellen. De stoelen zijn
vervolgens in opdracht van de TU Delft naar een andere locatie gebracht. De brandweer brengt
ook enkele archiefkasten en computers met administratieve gegevens van afstuderende
studenten in veiligheid. Ook de stoelen van Rietveld zijn uit het pand gehaald.
Kritiek Omroep West: “niet ingeschakeld als calamiteitenzender”
Op 14 mei stuurt de Algemeen Directeur van Omroep West een brief aan de Commissaris van
de Koningin van de provincie Zuid-Holland en in afschrift aan onder meer de burgemeester van
Delft.131 In deze brief geeft de Algemeen Directeur aan het te betreuren dat Omroep West “niet
officieel is ingeschakeld als calamiteitenzender”. De directeur wijst op het feit dat is
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opgeschaald tot GRIP 3 en op de boodschap aan omwonenden om ramen en deuren te sluiten
in verband met asbestgevaar. De directeur geeft verder aan dat Omroep West zelf de diensten
heeft aangeboden aan de gemeente, maar dat hiervan geen gebruik is gemaakt. De directeur
verzoekt om nadere afstemming over de rol van de calamiteitenzender.
Bezoek minister van OCW
Rond 15.00 uur arriveert de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).132 Hij gaat
onder meer naar het incidentterrein. De minister spreekt in een onderhoud met het college van
bestuur en medewerkers van de TU Delft over de ‘grootste ramp die universitair Nederland ooit
heeft getroffen’.
Overdracht gebouw
Om 19.00 uur wordt het gebouw en het terrein overgedragen aan de TU Delft als eigenaar van
het pand.133 De brandweer en de politie verlaten het terrein..De gemeente is verantwoordelijk
voor het teruggeven van de auto’s. De voertuigen in het asbestgebied mogen echter nog niet
worden weggehaald. Trichion zal voor de gemeente ter plekke de auto’s teruggeven. Eigenaren
van de voertuigen kunnen zich zodoende melden bij de afzetting. Ook fietsen kunnen op deze
wijze worden opgehaald. Echter, fietsen die zijn losgeknipt zijn opgeslagen in een container.
Hiervoor moeten eigenaren zich melden bij het informatiecentrum in de aula van de TU Delft.
De brandweer laat wel spullen achter voor het geval het vuur oplaait.
2.6

Fase 4: de nasleep tot aan de start van de sloop
Boeken
Het lot van de collectie boeken in de bibliotheek is nog niet duidelijk. De boeken zijn niet
verbrand en niet beschadigd door water, maar de sloop brengt wel risico’s met zich mee.
Een eerste bericht luidt dat 350 boeken uit de bibliotheek zijn gered. Een constructie van
containers over de bibliotheek maakt het mogelijk dat ook de overige boeken gered kunnen
worden. Het vermoeden bestaat dat de kelder onder de bibliotheek ook nog droog is, aldus de
decaan.134 Verscheidene instellingen bieden hun hulp aan de bibliotheek.135 Vele bedrijven en
instellingen bieden bovendien ruimtes aan waar in kan worden gewerkt.136
BKcity
De colleges worden deels voortgezet in speciaal geplaatste tenten. Het tijdelijke onderkomen
wordt op 19 mei 2008 geopend.137 De opening heeft een feestelijk karakter met drankjes, gebak
en een muzikaal optreden. Enige dagen later worden ook tenten neergezet voor medewerkers.
De faculteit Bouwkunde kan onder meer gebruik maken van tachtig bureaus en stoelen die zijn
geleverd door Ikea Delft.138 Enkele dagen later laat de decaan weten dat de faculteit
Bouwkunde drie opties onderzoekt op geschiktheid als faculteitsgebouw voor het komende
studiejaar. Uiteindelijk wordt bekend gemaakt dat het oude hoofdgebouw is geselecteerd als
locatie.139 De lessen gaan door en op 20 mei neemt een student de eerst bul van na de brand in
ontvangst.140
Herinneringen
Er worden in de dagen en weken na de brand meerdere initiatieven genomen door studenten
en anderen om de herinneringen aan de faculteit Bouwkunde levend te houden. Enkele dagen
na de brand hangen de hekken rond het bouwkunde terrein vol met afbeeldingen van het
verleden van de faculteit.141
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Foto: overgenomen uit TU Delta

Studievereniging Stylos wil bijzondere herinneringen aan de faculteit verzamelen en in de open
lucht tentoonstellen. Op de afbeeldingen zijn ook de eerste ideeën van bouwkundestudenten
voor de toekomst van de faculteit Bouwkunde en een nieuw gebouw te zien. Twee oudstudenten bouwkunde geven aan een boek uit te willen brengen met herinneringen aan hun
oude faculteit.142 Ze starten enkele dagen na de brand de website www.herbouwkunde.nl.
Daarheen kunnen mensen ‘hun meest speciale, grappige, mooie en bijzondere herinneringen in
briefvorm’ opsturen.143

Een groepje TU-studenten begint de website www.buildingforbouwkunde.nl om nieuwe ideeën
voor het toekomstige Bouwkundegebouw bij elkaar te brengen. Het Nederlands
Architectuurinstituut (NAi) zet ter herinnering aan het gebouw van Bouwkunde
ontwerptekeningen van Van den Broek en Bakema op de eigen website.144 Enkele dagen later
organiseren enkele studenten een benefietavond voor ‘de dakloze
Bouwkundegemeenschap’.145
Gemeenteraad
Op 13 mei heeft de burgemeester tussen de GBT’s door het presidium van de gemeenteraad
ingelicht over de stand van zaken van de brand bij de TU. Op 15 mei informeert de
burgemeester per brief de gemeenteraad over de gebeurtenissen rond de brand en de wijze
waarop is getracht de gevolgen van de brand zoveel mogelijk te beperken. Op 20 mei houdt de
burgemeester samen met de lokale brandweercommandant en een lid van het CvB van de TU
een informatieve voordracht voor de Delftse Kring (een Delftse netwerkorganisatie, COT). De
burgemeester geeft aansluitend in de commissievergadering van de gemeenteraad meer
informatie over de brand. Ook geeft hij aan dat hij voornemens is om een extern onafhankelijk
onderzoek te laten uitvoeren. In de commissievergadering van 20 mei worden schriftelijke
vragen van Leefbaar Delft behandeld, waarbij de burgemeester verwijst naar het geplande
onderzoek. Er vindt daarna geen interpellatiedebat meer plaats.
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Later geeft de VVD aan zich zorgen te maken over het imago van de brandweer.146 De VVDfractie vindt het onverteerbaar dat brandweerwagens op weg naar de brand moesten wachten
voor de gesloten bomen aan de Oostpoortbrug. De VVD stelt het onderwerp aan de orde in de
vergadering van de raadscommissie Wijk, Verkeer en Beheer op 3 juli. In deze vergadering
verwijst de burgemeester naar de rapportage die nog volgt.
Bijstand formaliseren
Op 15 mei vraagt het hoofd sectie brandweer namens het ROT Haaglanden om formalisering
achteraf door de commissaris van de Koningin van de eerder aangevraagde
brandweerbijstand.147 Het betrof een peloton uit Hollands-Midden en een peloton uit RotterdamRijnmond. Deze bijstand was reeds verleend na onderling operationeel/ambtelijk overleg. De
CdK laat op 16 mei per brief weten formeel in te stemmen met de eerder aangevraagde
bijstand.148
Bestuursdwang: sloop
Op 16 mei stuurt de gemeente Delft een brief aan de voorzitter van het College van Bestuur van
de TU Delft.149 Het betreft “een aanschrijving besluit toepassing bestuursdwang in
spoedeisende situatie na brand.” In de brief geeft het college van burgemeester en wethouders
aan dat uit inspecties ter plaatse op 13 mei is gebleken dat er instortingsgevaar is van het
Bouwkunde gebouw, dat er gevaar voor de gezondheid of veiligheid bestaat en dat er sprake is
van asbestbesmetting. Ook geeft het college aan dat het gebouw als verloren moet worden
beschouwd en dat het niet lonend is en niet verantwoord vanuit een veiligheidsperspectief om
het gebouw te renoveren. Het college heeft parallel aan de gemeente besloten dat het gebouw
moet worden gesloopt en draagt, door middel van de brief, de TU Delft op om per direct te
starten met de voorbereidingen voor de sloop, het saneren van de asbestbesmetting en
vervolgens met de uitvoering hiervan.
Evaluatie BHV
Op 16 mei vindt er bij de TU Delft een evaluatie plaats van de BHV inzet samen met de
betrokken BHV’ers.150 Het is een emotionele bijeenkomst. Veel van de BHV-ers hebben elkaar
na het incident niet meer gezien op de werkvloer omdat zij over verschillende panden waren
verdeeld qua werkplek. De BHV-ers geven onder meer aan dat ze erg gehecht waren aan het
gebouw en het dus erg jammer vinden dat het was afgebrand. Veel BHV-ers werken er al jaren
en zagen hun werkplek en hun spullen verloren gaan.
Discussie over brandveiligheid en vergunningen
Op zondag 18 mei kopt De Telegraaf ‘TU voldeed niet aan brandeisen’.151 De Telegraaf haalt
hierbij uitspraken aan van de brandweercommandant van Delft. In het artikel wordt onder meer
verwezen naar het verzoek van de brandweer om brandcompartimenten aan te brengen. Dit
zou niet zijn gebeurd volgens de brandweercommandant. De commandant zegt een dag na de
publicatie dat het artikel in De Telegraaf niet klopt. Verder verwijst hij door naar de
woordvoering van de gemeente Delft. Die zegt dat het gebouw wel degelijk aan de
brandveiligheidseisen voor bestaande bouw voldeed. “In 2005 heeft de brandweer het gebouw
geïnventariseerd. Alles was in orde”, aldus een woordvoerster. Ook de voorzitter van het
College van Bestuur reageert op de berichten en geeft aan dat het gebouw “wel brandveilig
was”.152
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Op 20 mei brengt de gemeente Delft een persbericht uit waarin de gemeente onder meer
aangeeft dat Bouwkunde aan ‘ de voorschriften’ voldeed.
NRC Handelsblad plaatst op 23 mei een artikel waarin onder meer wordt gesteld dat
Bouwkunde niet beschikte over een gebruiksvergunning, terwijl dit wel wettelijk vereist zou zijn.
In een reactie op dit bericht geeft de decaan aan dat de boodschap in het bericht niet klopt.153
“We waren bezig met aanvullende eisen van de gemeente voor de vluchtwegen. De
gebruiksvergunning was onder handen. Dit is een storm in een glas water. Gepanikeer. NRC
heeft de klok horen luiden, maar weet niet waar de klepel hangt. We gebruikten het gebouw met
toestemming van de gemeente,” zo geeft de decaan aan. Volgens NRC Handelsblad boden
schotten die al waren geïnstalleerd geen bescherming, omdat wanden van de compartimenten
al waren doorgebroken, bijvoorbeeld om er kabelgoten doorheen te leiden. De decaan geeft
aan dat het gebouw niet onveilig was. “De brandweer en gemeente wisten dat het gebouw werd
gebruikt. Als men het gevoel heeft dat het onveilig is, neemt men maatregelen.” Tevens
reageert Voorlichting van de gemeente op het bericht van 23 mei. Voorlichting brengt een
persbericht uit en reageert via Business News Radio en via de NCRV.
Faculteitsgebouw voldeed aan voorschriften
Het gebouw van de Faculteit Bouwkunde voldeed aan de geldende brandveiligheidsvoorschriften voor
bestaande bouw. Deze voorschriften zijn opgenomen in het bouwbesluit (bouwregelgeving vastgesteld
door VROM in 2003) zoals de gemeente dat hanteert. Ze zijn leidend bij het verlenen van een
gebruiksvergunning.
Gebouwen die vóór het ingaan van het bouwbesluit zijn gebouwd hoeven aan minder strenge
voorschriften te voldoen dan nieuwbouw. De eigenaar kan bij elk gebouw zelf bepalen of er nog
aanvullende maatregelen genomen moeten worden ter verhoging van de kans van behoud van het
gebouw.
De regelgeving in het bouwbesluit is opgezet met het doel om mensen veilig in gebouwen te laten
verblijven en in mindere mate op het gebruik van gebouwen. Het faculteitsgebouw voldeed aan de
geldende normen en voorschriften. Iedereen heeft veilig kunnen vluchten en er zijn geen gewonden
gevallen.
Controles
De brandweer voert regelmatig controles uit. De laatste controle vond plaats in 2007. In 2002 heeft de
brandweer aanbevelingen gedaan voor het verbeteren van de brandveiligheid. Hiertoe heeft de TU in 2003
een aantal maatregelen genomen:
Er is een brandmeldinstallatie aangebracht;
Er is een ontruimingsalarminstallatie aangebracht;
Er zijn aanpassingen uitgevoerd om bestaande compartimenten zodanig aan te passen dat ze
minimaal 20 minuten brandwerend zijn;
Er is een extra trap geplaatst bij de collegezalen.
Deze maatregelen zijn uitgevoerd om het gebouw te laten voldoen aan het minimale wettelijk verplichte
brandveiligheidsniveau van het bouwbesluit.

Sloop
Op 20 mei wordt ook gestart met de sloop van de restanten van het gebouw door het bedrijf
Oranje Demontage. De sloop kan onder meer via webcam worden gevolgd.154
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2.7

Fase 5: de periode vanaf de start van de sloop tot heden
De brand heeft ook gevolgen voor de gebruikers van het sport- en cultuurcentrum.155 Op het
complex zijn asbestresten gevonden. Vanwege de schoonmaak- en herstelwerkzaamheden
gaan alle geplande competities, wedstrijden en trainingen voorlopig niet door. Het culturele
festival Parade krijgt een speciale Bouwkunde-editie.156
Ongeplande instorting
Op 21 mei stort tijdens sloopwerkzaamheden een deel van het gebouw in.157 De
Arbeidsinspectie onderzoekt vervolgens of het sloopbedrijf fouten heeft gemaakt bij de sloop.
De directeur van het bedrijf dat metingen verricht op onder meer asbest geeft op 28 mei aan dat
na onderzoek de AI concludeert dat er geen sprake was van een strafrechtelijke overtreding.
Het ontstaan van de stofwolk wordt wel betreurd, maar die zou onvermijdelijk zijn geweest
omdat de veiligheid van de machinist in het geding was. In die wolk heeft wel asbest gezeten
waarvoor sloopaanvullende maatregelen moesten worden genomen, zo meldt de directeur. De
concentratie was echter niet dusdanig hoog dat er ontruimd moest worden.

Foto Rutgher

Op 21 mei vindt een bijeenkomst plaats bij de brandweer waarvoor ook BHV’ers Bouwkunde
zijn uitgenodigd.158 De lokale brandweercommandant bedankt onder meer de BHV’ers voor hun
inzet.
Promovendi
Op 21 mei vindt een informatiebijeenkomst plaats specifiek voor promovendi.159 De universiteit
wil onder meer met behulp van in te vullen vragenlijsten nagaan welke effecten de promovendi
ondervinden met betrekking tot hun werk. Van de 70 personen (van de 170) die reageren,
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TU Delta, Sport- en cultuurcentrum dicht tot 2 juni, 20 mei, 11.59 uur
TU Delta, Nieuw: de Bouwkunde-parade, 23 mei, 21.40 uur
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TU Delta, Geen strafrechtelijk onderzoek naar sloopbedrijf, 28 mei, 19.39 uur
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TU Delft opleiden en oefenen 2007/2008, informatie ten behoeve van het COT
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geven er 55 verlies van werk, concentratieproblemen of financiële problemen door de aanschaf
van nieuwe boeken aan. Achttien promovendi hebben meer dan drie maanden vertraging. 160
Informatiebijeenkomst
Voor studenten die aan de Balthasar van der Polweg wonen, houden de TU en
woningcorporatie Duwo woensdagavond 28 mei een informatiebijeenkomst in het Auditorium
van de aula.161 Daar kunnen bewoners vragen stellen en een toelichting krijgen over de
sloopwerkzaamheden. In een brief aan de studenten bieden de TU en Duwo excuses aan voor
de overlast die de bewoners ondervinden door de sloop en de verminderde bereikbaarheid
vanwege de afzettingen rond Bouwkunde en het Sport- en Cultuurcentrum. Bewoners worden
geadviseerd ramen, deuren en ventilatieroosters zoveel mogelijk gesloten te houden tijdens
sloopwerkzaamheden, en juist goed te ventileren van 20.00 uur tot 7.00 uur in het weekeinde.
Bibliotheek
De Bouwkundebibliotheek krijgt een speciale plaats aan de centrale balie van de TU Delft
Library.162 Op 17 juni wordt de tijdelijke Bouwkundebibliotheek geopend. Het Libraryteam
Bouwkunde begint met de opzet van het reddingsplan voor de bibliotheekcollectie.163 Ze
inventariseren nu de waardevolle spullen in de collectie. Het team wil nagaan om welke
materialen het gaat en op welke locaties in het gebouw de spullen liggen. Ook willen ze
inventariseren in welke staat het materiaal is. Met behulp van deze inventarisatie zet het team
een ontruimingsplan voor de bibliotheek op. De volgende dag krijgt het team specialistische
hulp van de Erfgoedinspectie en het Nationaal Archief bij het maken van dit reddingsplan.
Andere universiteiten treffen maatregelen
De Technische Universiteit Eindhoven en de Universiteit Twente hebben maatregelen getroffen
voor een verbeterde brandveiligheid.164 Na de brand bij Bouwkunde in Delft maakten
medewerkers van de technische universiteiten zich zorgen over de brandveiligheid in hun eigen
gebouwen.
Onderzoek
De gemeente Delft maakt op 3 juni in een persbericht bekend dat het COT is gevraagd om de
crisisbeheersing en de vergunningverlening te evalueren.165
Reactie op kritiek Omroep West
In een brief van 9 juni reageert de burgemeester van Delft op een eerdere brief van Omroep
West.166 In de brief legt de burgemeester uit waarom Omroep West niet als calamiteitenzender
is ingeschakeld. De burgemeester geeft onder meer aan dat Omroep West wel steeds als
eerste is geïnformeerd en dat Omroep West op die wijze ook haar taak als regionale zender
heeft kunnen waarmaken.
Nazorg
In de nazorg wordt door de TU Delft specifiek aandacht besteed aan de bedrijfshulpverleners
en aan de promovendi die mogelijk werk zijn kwijtgeraakt. Voor studenten blijft een
informatiepunt aan de universiteit actief.167 Dit punt wordt onder meer benut voor de uitgifte van
laptops en mobiele telefoons. Ook kan het informatiepunt medewerkers en studenten
doorverwijzen naar Slachtofferhulp. Op de website van Bouwkunde wordt aangegeven dat
medewerkers contact kunnen opnemen met de bedrijfsarts en met de bedrijfsmaatschappelijk
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werker.168 Ook wordt op de website aangegeven dat studenten desgewenst contact op kunnen
nemen met de Stichting Gezondheidszorg (SGZ). SGZ beschikt ook over psychologen.
Lessen operationele diensten
Er vindt een monodisciplinaire evaluatiebijeenkomst plaats bij de brandweer. Aan deze
bijeenkomst wordt deelgenomen door onder meer de HOvD, de lokaal commandant en de
toenmalige Commandant van Dienst. De deelnemers benoemen onder meer de volgende
positieve punten: discipline van eenheden om na opdracht terugtrekking niet meer naar binnen
te gaan in het pand; de snelheid van de opschaling (specifiek ook door de bevelvoerder);
continuïteit van de inzet bij specifieke functies in de opschaling; en inhoudelijke besluitvorming
rondom de GRIP opschaling. De leerpunten die de brandweerfunctionarissen benoemen
betreffen onder meer: opschaling in relatie tot restdekking; opschaling in relatie tot
informatiemanagement bij kantelpunten; opschaling in relatie tot centralisten; de combinatie van
de rol van leider COPI/CTPI met de rol van compagnie commandant; het niet adequaat zijn van
de Commando Haakarmbak (COH); de wijze van formeren van een compagnie; relatie tussen
verschillende rollen (lokaal commandant, commandant van Dienst, en dergelijke); gebruik
communicatiemiddelen; en de invulling van enkele piketdiensten. De brandweer heeft
actiepunten en actiehouders benoemd bij elk van de leerpunten.
Op 7 juli vindt een multidisciplinaire evaluatiebijeenkomst plaats.169 Functionarissen van de
politie, de GHOR en de brandweer evalueren gezamenlijk het eigen optreden bij de brand. Als
sterke punten worden benoemd: de aflossing, de opschaling en het gebruik van GRIP
procedures, de multidisciplinaire samenwerking binnen de teams, de veiligheidszorg richting
eigen personeel, de bedrijfshulpverlening en crisisorganisatie van de TU Delft en de inzet van
bijzondere middelen. De deelnemers benoemen ook verbeterpunten. Geclusterd betreffen deze
verbeterpunten: het informatiemanagement, de afstemming tussen de teams, communicatie in
relatie tot het proces voorlichting en afstemming planvorming/specifieke processen in
multidisciplinair verband.
Geen onderzoek OOV
Op 14 juli 2008 laat de gemeente Delft weten dat de OVV geen nader onderzoek doet naar de
brand bij de TU Delft.170 De onderzoeksraad is na een gesprek met een medewerker van de TU
Delft en een medewerker van de gemeente Delft tot deze conclusie gekomen. De
Onderzoeksraad zal van de brand wel een dossier maken “in het kader van onze aandacht voor
brandveiligheid in relatie tot het (veranderend) gebruik van gebouwen waar veel mensen
komen'', aldus de OVV in een reactie aan de gemeente Delft.171 Eerder had de OVV
aangegeven een vooronderzoek te zijn gestart. In dit vooronderzoek zouden vooral de vragen
centraal staan over het wel of niet afgeven van een gebruiksvergunning door de brandweer en
over het treffen van voorzorgsmaatregelen.
Schade
Het Verbond van verzekeraars maakt bekend dat de brand bij de TU Delft qua schade de
grootste brand in de afgelopen acht jaar is.172 De schade wordt geschat op 140 miljoen euro.
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Medewerker sloopbedrijf raakt bekneld
Op 23 juli doet zich een incident voor tijdens de sloop van de restanten van het pand van de
faculteit Bouwkunde. Wanneer de hulpverleners ter plaatse zijn blijkt het te gaan om een
graafmachine waarop een betonnen vloer (met daaraan nog een steunbalk) was gevallen.173
De plaat was zijwaarts op de graafmachine gekomen, waardoor de cabine van de bestuurder
verwrongen raakte. Het rechterbeen van de bestuurder kwam hierbij bekneld te zitten. De man
is rond een uur ’s middags in stabiele toestand naar het Dijkzigt ziekenhuis vervoerd. Ter
plaatse is nazorg voor aanwezige collega’s van het slachtoffer opgestart. Hierbij hebben de
hulpdiensten een korte toelichting op hun optreden gegeven, heeft namens de TU Delft de
rector magnificus zijn medeleven betoond en heeft het sloopbedrijf de zorg voor het terrein en
zijn medewerkers weer overgenomen.
Voortgang sloop
Na de laagbouw richt de sloop zich op de hoogbouw. Maandag 4 augustus gaat de sloop van
het gebouw van de faculteit Bouwkunde zich weer opnieuw richten op de hoogbouw. In de
beginfase is het eerste gedeelte van de hoogbouw gesloopt. Om stofvorming zoveel mogelijk te
voorkomen wordt er geneveld. Ook worden er luchtmetingen uitgevoerd en is er regelmatig
overleg tussen de sloopploeg, de TU Delft en de gemeente Delft.

Foto: Oranje Demontage
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3

Reconstructie vergunningendossier
In dit hoofdstuk wordt het vergunningendossier gereconstrueerd. De reconstructie is gebaseerd
op de beschikbare schriftelijke informatie van de gemeente Delft en de TU Delft (logboeken,
rapportages, verslagen, etc.) aangevuld met informatie uit interviews.
In de reconstructie van het vergunningendossier beschrijven wij de belangrijkste ontwikkelingen
vanaf 1989 op hoofdlijnen. De focus ligt hierbij op brandveiligheid in het kader van de
bouwregelgeving en in het kader van de gebruiksvergunning. Wij hebben zowel het dossier van
de brandweer als het dossier van de gemeente (anders dan de brandweer) kunnen inzien. Het
kan voorkomen dat er activiteiten zijn uitgevoerd die niet in de dossiers zijn beschreven.
Wanneer deze activiteiten ook niet in de interviews zijn genoemd, is deze informatie niet
bekend bij de onderzoekers en maakt het ook geen onderdeel uit van de reconstructie. Dit
betekent dat ook de analyse en de conclusies zijn gebaseerd op de bij de onderzoekers
bekende informatie.174 Eventuele informatie die verloren is gegaan door de brand en niet
beschikbaar was in andere dossiers van TU, brandweer en gemeente is niet meegenomen. In
interviews is geen melding gemaakt van cruciale informatie die verloren is gegaan.
Wij onderscheiden de volgende fasen in de reconstructie:
Fase 1 1989 - 1992
gesignaleerde knelpunten
Fase 2 1992 - 2000
samen aan de slag vanaf begin jaren negentig
Fase 3 2000 - 2003
voorgenomen renovatie en nieuwe afspraken
Fase 4 2003 - 2005
aanvraag gebruiksvergunning
Fase 5 2005 - heden niet verlenen gebruiksvergunning en aanvullende maatregelen

3.1

Fase 1: Gesignaleerde knelpunten 1989
In oktober 1989 vermeldt een discussienota BHO (Bedrijfshulpverleningsorganisatie, COT) van
de TU Delft dat het met de repressieve veiligheid en de preventieve veiligheid van de TU Delft
(gebouwen niet nader gespecificeerd) droevig gesteld is.175 Volgens de nota loopt de
organisatie tien tot vijftien jaar achter met de ontwikkelingen op brandweer gebied. Vervolgens
wordt voorgesteld kleinere, goed opgeleide brandweerploegen te formeren en een tertiaire
centrale bestrijdingseenheid te stationeren bij het Centraal magazijn Chemicaliën. In 1990 is het
organisatieplan BHO-brandweer TU Delft in concept gereed.176 In het plan wordt aangegeven
dat de BHV (bedrijfshulpverlening, COT)) van de TU wordt geprofessionaliseerd. De personele
sterkte wordt teruggebracht tot ca 160 brandwachten. Wel moet er fors geïnvesteerd worden in
materieel en opleiding. Op 1 november 1990 legt het Hoofd Dienst Arbeidsomstandigheden van
de TU Delft twee opties voor aan de secretaris van de universiteit.177
-

Optie 1: Het verbeteren van de huidige eerste lijnszorg volgens de huidige richtlijnen met als
178
uitgangspunt een bezetting van 260 personen (kosten circa 410.000 gulden per jaar).
Optie 2: Het realiseren van een kleine eerste lijnsorganisatie (160 personen) ondersteund door een
e
tweede lijnsorganisatie (personeel tweede lijn komt uit 1 lijn) (kosten circa 365.000 gulden per jaar).
Daarnaast is een bedrag van circa 1.200.000 gulden (optie 1) of circa 1.050.000 gulden (optie 2)
nodig voor achterstallige materiële investeringen. De brief wordt afgesloten met de conclusie dat een
substantiële verhoging van het huidige BHO-budget noodzakelijk is en een voorstel om de BHObudgetten onder te brengen bij het centrale budget.

Op 4 februari 1992 vindt de openingsvergadering plaats van het projectteam BHO. Daarin komt
onder andere aan de orde dat een nieuwe analyse van de huidige BHO zal worden verricht. De
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knelpunten uit de discussienota van 1987 zijn nog steeds dezelfde.179 Het ambtelijk concept
BHO/Brandweer repressief is ter ziele gegaan, zo wordt geconstateerd door de deelnemers.
Per gebouw van de TU wordt het risico vastgesteld op basis van vier factoren:
1) Stof/ Proceskarakteristieken
2) Locatiekarakteristieken
3) Omgevingskarakteristieken
4) De getroffen preventieve voorzieningen
Met behulp van gestandaardiseerde vragenlijsten wordt het risico bepaald. Op basis van deze
resultaten worden de BHO-taken geformuleerd. Bovendien worden de taken voor de
gemeentelijke hulpverleningsdiensten bezien. Daarnaast moet worden gekeken naar de
tijdstippen waarop deze taken uitgevoerd moeten kunnen worden. Uiteindelijk wordt zo een
overzicht verkregen van de huidige situatie in de TU-wijk met daarin de per gebouw uit te
voeren BHO-taken.
3.2

Fase 2 – Samen aan de slag vanaf begin jaren negentig
Eind 1992: Gezamenlijke studie gemeente en TU Delft
Eind 1992 besluiten het College van Bestuur van de TU Delft en het college van Burgemeester
en Wethouders van de gemeente Delft om een gezamenlijke studie uit te voeren naar de
inrichting van de BHV bij de TU Delft.180 Aanleiding voor deze studie is een aantal
geconstateerde knelpunten, “zoals de beheersing van de kwaliteit en kwantiteit van de BHV, de
verandering van wet- en regelgeving en de toename van avond- en weekendopenstelling.”181
Voor het uitvoeren van de gezamenlijke studie is een projectgroep geformeerd, bestaande uit
onder andere de commandant brandweer Delft (voorzitter a.i.), de milieucoördinator van de TU
Delft, het hoofd bedrijfshulpverlening van de TU Delft, het hoofd preventie van de Regionale
Brandweer Delft en de preparatie-officier van de Regionale Brandweer Delft (wnd. voorzitter).
De projectgroep heeft de volgende aanpak gehanteerd182:
1. Het uitvoeren van een analyse van de huidige BHV-organisatie (inventarisatie knelpunten)
2. Het uitvoeren van een risico-inventarisatie per gebouw (of complex) op basis van een in
eigen beheer ontwikkelde checklist
3. Het beoordelen van de risico’s (wegen) op basis van een door de projectgroep ontwikkelde
systematiek
4. Het definiëren van BHV-taken gebaseerd op wet- en regelgeving
5. Het systematisch toewijzen van het takenpakket per gebouw (of complex) op basis van de
resultaten risico-inventarisatie
6. Het ontwikkelen van diverse BHV-organisatiemodellen (centraal/decentraal) en het bepalen
van de organisatiesterkte volgens een door de projectgroep ontwikkelde methodiek
7. Het opstellen van een advies
De projectgroep gaat eind 1992 van start met de uitvoering van de gezamenlijke studie.
1994 – Rapport Gedeelde zorg
In november 1994 brengt de projectgroep een rapport uit, getiteld ‘Gedeelde zorg: Een
gezamenlijke studie naar de kwaliteit en kwantiteit van de bedrijfshulpverleningsorganisatie van
de Technische Universiteit Delft’. In het voorwoord van het rapport vermeldt de projectgroep:
“De projectgroep verwacht, dat met de uitvoering van de geformuleerde voorstellen optimaal
invulling gegeven wordt aan de noodzakelijke brandweerzorg binnen de TU Delft.”183

179

Het COT beschikt niet over de genoemde nota uit 1987. Wel beschikt het COT over de nota van 1989.
TU Delft / Dienst Brandweer Delft, Gedeelde zorg: Een gezamenlijke studie naar de kwaliteit en kwantiteit van de
bedrijfshulpverleningsorganisatie van de Technische Universiteit Delft, november 1994.
181
Idem
182
Idem
183
TU Delft / Dienst Brandweer Delft, Gedeelde zorg: Een gezamenlijke studie naar de kwaliteit en kwantiteit van de
bedrijfshulpverleningsorganisatie van de Technische Universiteit Delft, november 1994.
180

45

In het rapport zijn aanbevelingen opgenomen op het gebied van de BHV-organisatie en de
kwaliteit van de huisvesting in relatie tot brandveiligheid. Met betrekking tot de BHV-organisatie
wordt onder andere aanbevolen een breed inzetbare BHV-organisatie te formeren en het
takenpakket van de BHV-organisatie per gebouw of gebouwencomplex te differentiëren. Met
betrekking tot brandveiligheid wordt het volgende geconstateerd en aanbevolen: “Uit de risicoinventarisatie is gebleken dat een groot deel van de TU-gebouwen niet voldoet aan
bouwkundige- en installatietechnische brandveiligheidseisen. Het betreft hierbij aspecten als:
slechte brand- en rookcompartimentering en het ontbreken van adequate vluchtwegen,
branddetectiesystemen, ontruimingsinstallaties en vluchtbewegwijzering. Aanbevolen wordt
jaarlijks een bedrag te reserveren om de belangrijkste knelpunten op het gebied van
brandpreventieve voorzieningen binnen een redelijke termijn op te lossen.”184
Over de voortgang van de implementatie van de aanbevelingen is het volgende in het rapport
opgenomen: “De implementatie van deze aanbevelingen en afspraken zullen middels een
halfjaarlijkse rapportage aan de Gemeentelijke Brandweer worden aangeboden.”185
1997 – Programma van Eisen
In 1997 is in opdracht van de TU Delft een concept Programma van Eisen voor de faculteit
Bouwkunde opgesteld door de European Fire Protection Consultants B.V. (EFPC). Het
Programma van Eisen is een eerste stap om de faculteit Bouwkunde op het gewenste
brandveiligheidsniveau te krijgen.186 Het Programma van Eisen gaat onder andere in op de
eisen aan de brandmeldinstallatie en ontruimingsinstallatie in de faculteit Bouwkunde. In mei
1997 vergaderen de gemeentelijke brandweer Delft, de TU Delft en de EFPC, over de faculteit
Bouwkunde.187 De leden van de vergadering becommentariëren het plan en bespreken de
wijzigingen. Zo spreken zij af dat de vertraging van de automatische melder als volgt moet
worden uitgevoerd: 1 minuut acceptatietijd en 5 minuten terugsteltijd.
De doormelding van brandalarm naar de regionale alarmcentrale (RAC) mag niet worden
uitgevoerd met een blokkeringschakelaar. In het centrale trappenhuis van de hoogbouw moet
op de begane grond in het trappenhuis een LUTO transparant worden geplaatst met de tekst
‘VLUCHTEN VIA KELDER’. Daarnaast zal worden onderzocht of op een aantal plaatsen in het
gebouw, met name in de kelder, de brandwerendheid kan worden verhoogd naar 60 minuten
WBDBO188, zonder extreme bouwkundige consequenties. Voorts wordt bepaald dat, gezien de
aanwezige compartimentering binnen de hoogbouw en op basis van de gegevens zoals zijn
berekend aan de hand van het Brandveiligheidconcept, de huidige trappenhuizen qua capaciteit
kunnen worden gehandhaafd bij een maximale capaciteit per twee etages van:
- 13e en 12e etage: 250 personen
- 11e en 10e etage: 250 personen
- 8e en 9e etage: 300 personen
- 6e en 7e etage: 300 personen
- 4e en 5e etage: 300 personen
- 2e en 3e etage: 300 personen
Het programma van eisen wordt op nog enkele andere onderdelen aangepast.
Op 12 augustus 1997 volgt het definitieve Programma van Eisen Brandmeldinstallaties. Het
Programma van Eisen bevat eisen aan de Brandmeldinstallatie, Ontruimingsinstallatie,
Vluchtwegen, Vluchtweg bewegwijzering/noodverlichting, Bouwkundige voorzieningen en
algemene aspecten.189 Dit Programma van Eisen wordt geaccordeerd door de TU Delft,
brandweer en EFPC.190
184 I
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1997 - Brandweerlift
Op 1 december 1997 wordt een overleg gevoerd over de mogelijkheid tot het creëren van een
brandweerlift in het gebouw Bouwkunde. “Ter plaatse van de Faculteit der Bouwkunde zijn de
goederen/personenlift en de vier hoofdliftengroepen geïnspecteerd, ten aanzien van de
mogelijkheid om één der liften om te bouwen tot brandweerlift. De unanieme conclusie
hieromtrent was, dat de ombouw tot brandweerlift tot extreem hoge kosten zou leiden. (…) De
brandweer accepteert de huidige situatie van de liften en zal – in geval van een calamiteit,
nadat de vier liften automatisch naar de begane grond zijn gestuurd – één van de vier liften
gaan gebruiken voor het transport van blusmateriaal. Hiervoor is er in elke lift een zogenaamde
‘brandweerschakelaar’ aangebracht. Deze liften krijgen – volgens het liftinstituut – niet het
predikaat ‘brandweerlift’, maar zijn wel geschikt voor de logistiek van de brandweer.”191
1998 – Overleg over het Programma van Eisen
Een volgend overleg tussen Brandweer Delft, TU Delft en de EFPC heeft de bouwkundige
voorzieningen faculteit Bouwkunde als onderwerp.192 Ook een vertegenwoordiger van
architectenbureau Van den Broek en Bakema is hierbij aanwezig. Architectenbureau Van den
Broek en Bakema heeft onderzoek gedaan naar de verhoging van de brandwerendheid van de
trappenhuizen in de kelder naar 60 minuten WBDBO, zoals beschreven is in het Programma
van Eisen van 12 augustus 1997. Uit dit onderzoek blijkt dat deze aanpassing grote
bouwkundige consequenties heeft en grote kosten met zich meebrengt. Daarom wordt besloten
om de WBDBO van de trappenhuizen te verhogen van 20 minuten WRD193 naar 30 minuten,
onder andere door middel van het aanbrengen van dubbel draadglas. Tevens moeten de
vluchtwegen vrij gemaakt worden en blijven van obstakels. Verder worden in het verslag nog
enkele andere aanpassingen benoemd.194
3.3

Fase 3 Voorgenomen renovatie en nieuwe afspraken
2000 – Voorgenomen herhuisvestingsprogramma
Op 6 juni 2000 verzendt het TU Delft Vastgoedbeheer een brief over het voorgenomen
herhuisvestingsprogramma van de TU aan het hoofd preventie van de gemeente brandweer
Delft. In het “Voorgenomen herhuisvestingsprogramma TU Delft heden – 2015 (update juni
2000)” staat over de faculteit Bouwkunde vermeld dat renovatie van het gebouw in 2003 plaats
zal vinden. Achter het voorgenomen moment van uitbreiding van het gebouw (2003) staat een
vraagteken in het voorgenomen herhuisvestingsprogramma. Hieruit is op te maken dat de
planning in het voorgenomen herhuisvestingsprogramma nog niet definitief is.
2001 – Plan van aanpak verbetering brandveiligheid TU-gebouwen
In juni 2001 wordt een plan van aanpak voor verbetering van de brandveiligheid in de TUgebouwen besproken. Bij het overleg zijn de brandweer Delft, het TU Vastgoedbeheer en TU
Arbo- en MilieuDienst (AMD) aanwezig. Het vergaderverslag vermeldt: “Uit het overleg blijkt dat
er bij een groot aantal gebouwen, met name in het TU-midden+gebied, al veel
brandveiligheidsvoorzieningen zijn getroffen of afspraken over de verbeteringen zijn gemaakt.
(…) Dit overleg heeft zich met name gericht op de gebouwen uit het TU-midden+gebied. De
stand van zaken, afspraken en eventuele hiaten in brandveiligheidsvoorzieningen zijn in dit
verslag kort weergegeven. Aan de hand daarvan wordt op korte termijn de noodzakelijke actie
ondernomen zodat een brandveilig gebruik van de gebouwen kan worden gewaarborgd.
Uitgangspunt is dat de TU Delft zoveel mogelijk maatregelen, als (economisch) verantwoord is,
wil realiseren.”195
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Specifiek voor de faculteit Bouwkunde wordt geconstateerd dat het plan van aanpak gereed is,
maar dat dit moet worden aangepast door het TU Vastgoedbeheer richting het niveau
nieuwbouw. Verder wordt geconstateerd dat de knelpunten in de faculteit Bouwkunde
betrekking hebben op vluchtwegen, trappenhuizen en compartimentering. De volgende
afspraken worden in het overleg gemaakt:196
- “Nagaan wanneer niveau bestaande bouw niveau nieuwbouw moet worden (Brandweer)
- Pve maken dat als voorbeeld kan dienen voor andere gebouwen (Vastgoed/Brandweer)
- Nog nagaan of op korte termijn de brandwerendheid van wanden/puien naar 60 min.
Wbdbo gebracht kan worden (Vastgoed)
- Ontruimingsplan: Start 23-4-2001. Gereed: juli 2001
- Gebruiksvergunning: PM.”
Tot slot bevat het verslag nog een opmerking over de aanpassing van de faculteit Bouwkunde
in relatie tot de gebruiksvergunning: “Nu aanpassen tot niveau ‘bestaande bouw’ levert na
renovatie over enkele jaren problemen op omdat dan aan niveau ‘nieuwbouw’ voldaan moet
worden. Er wordt nu een tijdelijke maatregel getroffen door minder medewerkers en studenten
op de hogere etages toe te staan. Collegezalen zullen worden gesloten. (…) Zodra de
afgesproken brandveiligheidsmaatregelen door Vastgoed zijn gerealiseerd doet Vastgoed een
gereed melding bij Brandweer Delft / preventie. Dit kan met een brief maar ook per e-mail
geschieden. Het formulier voor aanvraag ‘gebruiksvergunning’ wordt dan door Brandweer Delft
naar de betreffende Facilitair Manager (FM-er, COT) gestuurd. Vastgoed informeert bij FM-er.
De beheerseenheid vraagt de gebruiksvergunning aan (vult het formulier in) en kan daarbij
worden ondersteund door Vastgoed en de AMD.”197
Na het gesprek van juni 2001 zendt TU Delft Vastgoed op 12 oktober 2001 een brief aan de
gemeentebrandweer Delft met als onderwerp ‘brandveiligheid nieuwbouw’. In de brief wordt
opgemerkt dat de afspraken die in 1996 naar aanleiding van het project ‘Gedeelde Zorg’ tussen
de TU Delft en de gemeentebrandweer Delft over brandveiligheid in de TU-gebouwen zijn
gemaakt niet meer voldoen. Naar aanleiding van deze constatering zijn in de vergadering van
11 juni nieuwe afspraken gemaakt over “de brandveiligheidseisen, speciaal in
nieuwbouwprojecten, waaronder ook de grote en/of ingrijpende renovatieprojecten worden
verstaan”198. Het betreft de volgende afspraken: “
- Bij de beoordeling van de brandveiligheid in nieuwbouw- en grote renovatieprojecten zullen
voortaan de eisen uit het Bouwbesluit worden gehanteerd. Het eerder overeengekomen
pakket extra TU-maatregelen komt te vervallen.
- Vanwege het specifieke gebruik van de TU-gebouwen (o.a. 24-uursopenstelling en het
gebruik van gevaarlijke stoffen), worden er door de TU Delft extra, gebruiksspecifieke eisen
gesteld (het z.g. TU-pakket). De TU Delft is voornemens dit pakket in overleg met de
Brandweer vast te stellen. Ook wat betreft de procedure voor het vaststellen van de
brandveiligheidseisen zijn nieuwe afspraken gemaakt:
- zodra de TU het ruimtelijk programma voor het desbetreffende nieuwbouw- of
renovatieproject heeft vastgesteld wordt het brandveiligheidsconcept met de Brandweer
besproken. De TU zal bij het ontwikkelen van deze concepten gecertificeerde adviseurs
inschakelen.
- Na overleg worden de afspraken over het te hanteren concept wederzijds vastgelegd.
- De door de TU ingeschakelde adviseur voert vervolgens het overleg met de Brandweer
over de invulling daarvan in het lopende project.”199
Verder vermeldt de brief over brandveiligheidseisen voor bestaande gebouwen het volgende:
“Over de brandveiligheidseisen voor bestaande gebouw is nog overleg gaande.“
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De TU Delft verzoekt de brandweer deze afspraken te onderschrijven. Hierop stuurt de
brandweer een kopie van de brief getekend retour.
2002 – Pré-advies Brandbeveiliging Faculteit Bouwkunde
In 2002 wordt door de EFPC een Pré-advies Brandbeveiliging Faculteit Bouwkunde. Dit préadvies is de start voor de uitvoering van maatregelen naar aanleiding van het project Gedeelde
Zorg voor de Faculteit Bouwkunde.200 Het pré-advies bevat eisen om te komen op het niveau
voor verlening van een gebruiksvergunning tot aan de geplande renovatie.201 “Dit pré-advies is
opgesteld ten behoeve van de nieuw aan te brengen brandbeveiligingsvoorzieningen in het
gebouw van de faculteit Bouwkunde TU Delft, aan de Berlageweg 1 te Delft. (…) In dit préadvies wordt een brandbeveiligingsconcept beschreven voor de periode tot de renovatie. Deze
renovatie gaat plaatsvinden tussen 2003 en 2005. Tijdens de renovatie zal opnieuw worden
onderzocht welke maatregelen moeten worden genomen.”202 Verschillende versies van het préadvies zijn voor april 2002 gemaakt (8 februari 2002, 26 september 2001, 30 augustus 2001).
De brandweer Delft geeft vervolgens aan “geen bezwaar te hebben tegen de voorgestelde
uitvoering”.203
2002 – Kiosk Bouwkunde
In 2002 corresponderen de brandweer Delft en de TU Delft over de Kiosk in de faculteit
Bouwkunde. “Naar aanleiding van het verzoek van de heer (…), om de foamlaag van de kiosk
in de hal te beoordelen, is door een medewerker van de afdeling preventie op 9 mei 2002 het
hierboven genoemde gecontroleerd. Vastgesteld is dat de foamlaag niet brandbaar is, doch
produceert een zeer sterke rookontwikkeling na in contact te zijn geweest met een vlam. Indien
dit zich voordoet, zal dit een ernstige belemmering van een veilige ontvluchting opleveren. Naar
aanleiding van deze bevindingen deel ik u het volgende mede: de foamlaag voldoet niet aan het
gestelde in artikel 301 van het Bouwbesluit en dient binnen twee weken te worden
verwijderd.”204
Enkele weken later, na het verstrijken van de termijn van twee weken voor het verwijderen van
de foamlaag, verzoekt de TU Delft om uitstel: “Naar aanleiding van uw brief d.d. 27-05-2002
onderwerp kiosk bouwkunde wil ik u het volgende vragen. De boven genoemde brief is
gestuurd aan de afdeling vastgoed beheer t.a.v. de heer (…), en is pas veel later in ons bezit
gekomen, vandaar de wat late reactie hier op. Op de faculteit zijn wij in overleg met de studie
vereniging Stylos en de kunstenaar van de kiosk, ik heb nog geen reactie ontvangen hoe zij dit
gaan oplossen bv het strippen van de foamlaag of het verwijderen van de gehele kiosk,
ondertussen is de schoolvakantie begonnen en is het voor mij bijzonder moeilijk om de juiste
personen daar voor aan te spreken. Ik zou dan ook graag via deze weg uitstel willen vragen
voor het boven genoemde probleem tot uiterlijk 1 september 2002.”205
In reactie hierop schrijft de brandweer: “Naar aanleiding van uw e-mail met het verzoek tot
uitstel van het verwijderen van de foamlaag van de kiosk tot 1 september 2002, bericht ik u het
volgende. Mijnerzijds bestaat er geen bezwaar, mede gezien de geringe bezetting van het
gebouw, om uitstel te verlenen tot 1 september 2002 voor het verwijderen van de foamlaag. Ik
vertrouw er op u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.”206
2002 – Bouwvergunning noodtrappenhuis en brandtechnische voorzieningen
Op 4 juli 2002 verleent het college van B&W Delft een bouwvergunning aan de TU Delft om een
noodtrappenhuis te bouwen en brandtechnische voorzieningen aan te brengen aan het gebouw
van de faculteit Bouwkunde aan de Berlageweg 1.207
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De volgende voorwaarden worden gesteld in de vergunning:
- Het bouwen moet plaats vinden in overeenstemming met het Bouwbesluit;
- Wijzigingen ten opzichte van reeds ingeleverde bouwregistratieformulieren moeten binnen 2
dagen aan het vakteam Bouwtoezicht en monumenten van Publiekszaken schriftelijk
worden doorgegeven;
- Uiterlijk 2 dagen voordat met de werkzaamheden wordt aangevangen moet dit worden
gemeld bij het vakteam Bouwtoezicht en monumenten van Publiekszaken;
- De voltooiing van het bouwwerk waarop de bouwvergunning betrekking heeft moet uiterlijk
op de dag van beëindiging van de werkzaamheden bij het vakteam Bouwtoezicht en
monumenten worden gemeld.
2002 – Voortgangsrapportage verbetering brandveiligheid TU-gebouwen
In 2002 verschijnt een nieuwe Voortgangsrapportage verbetering brandveiligheid TUgebouwen.208 Over de faculteit Bouwkunde wordt vermeld: “Sinds vorige overleg (08-02) is het
plan aangepast. Compartimentering wordt 20/30 minuten. Voor de collegezalen op de 2e en 4e
verdieping komt er een nieuw (tijdelijk) buitentrappenhuis aan de achterzijde. Voor hal/1e
verdieping worden rookluiken aangebracht, zodat niet meer via de kelder (LUTO’s) hoeft te
worden gevlucht. Brandweer is akkoord; plan inmiddels in uitvoering. Ontruimingsplan: gereed.
Gebruiksvergunning: PM.” Tot slot wordt over de gebruiksvergunning opgemerkt: “Wordt
aangepast, nog niet in procedure.”209
2002 – Rapport Rookgasberekening Atrium
Op 1 augustus 2002 schrijft de commandant van de brandweer Delft aan de EFPC dat het door
de EFPC geschreven rapport Rookgasberekening voldoet aan de daarvoor gestelde eisen.210
Het rapport rookgasberekening heeft tot doel te bepalen welke maatregelen nodig zijn om bij
een brand in het atrium van de faculteit Bouwkunde te garanderen dat de bovenliggende 4
bouwlagen veilig kunnen worden ontruimd.
De brandweer Delft is sinds 2002 gemiddeld één à twee keer per jaar in de faculteit Bouwkunde
aanwezig, zo is aangegeven in het onderzoek. In enkele jaren, rond de uitvoering van
specifieke maatregelen, loopt dit op tot zo’n zes keer. Deze bezoeken aan de faculteit
Bouwkunde zijn niet primair bedoeld om invulling te geven aan het toezicht op brandveilig
gebruik. De bezoeken vonden plaats rond vergaderingen die in de faculteit Bouwkunde plaats
hadden of (bijvoorbeeld) rond de voorbereidingen van een feest in de faculteit. Tijdens deze
bezoeken vormt de preventist van de brandweer zich een algemene indruk van het brandveilig
gebruik van het gebouw. Er zijn geen schriftelijke rapportages of verslagen aanwezig in het
dossier.
2003 – Programma van Eisen Brandmeldinstallatie
Op 11 maart 2003 levert de EFPC het door alle partijen getekende programma van eisen
brandmeldinstallatie op.211 Het programma van eisen is opgesteld voor de nieuw te realiseren
brandmeldinstallatie in het gebouw van de faculteit Bouwkunde. De brandmeldinstallatie moet
worden voorzien van een certificaat van deugdelijkheid en worden geregistreerd door het
Nationaal Centrum voor Preventie (NCP).212 Brandalarm en storingen moeten worden
doorgemeld naar de meldkamer van de regionale brandweer Haaglanden. De TU Delft heeft
een centraal meldsysteem.
Op 21 maart 2003 zendt Architectenbureau Van den Broek en Bakema aan de brandweer Delft
het procesverbaal van oplevering van Bouwkundige voorzieningen ten behoeve van de
brandveiligheid van de faculteit Bouwkunde aan de TU Delft.213.
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Op 26 maart 2003 is door Van Dorp Installaties Zoetermeer b.v. een garantieverklaring
afgegeven voor de Noodverlichting installatie, ontruimingsinstallatie en brand detectie installatie
voor de bouwkavel Technische universiteit faculteit der Bouwkunde, Berlageweg 1 te Delft.
Volgens opgave van de TU Delft zijn tussen 2003 en 2005 de volgende maatregelen
uitgevoerd:
-

“Rookdetectie vluchtwegen,

-

Nieuwe en extra vluchtwegaanduidingen en noodverlichtingsarmaturen,
Brandscheidingen op de verdiepingen werden van dikkere sponningen en nieuwe profielen
voorzien,
Brandscheidingsdeuren werden voorzien van kleefmagneten,
In de schachten werd detectie aangebracht d.m.v. een zgn. RWA (rook-warmteaanwezigheid),
Op de begane grond werden extra vluchtdeuren en rookluiken aangebracht,
Aan de oostgevel werd een nieuwe vluchttrap van de 4e verd tot de begane grond geplaatst.
Dit als extra vluchtweg voor de daar aanwezige collegezalen,
Een overdruk ventilatiesysteem werd in de trappenhuizen aangebracht,
Nieuwe brandmeldcentrale werd geplaatst,
Een nieuwe liftsturing werd aangebracht en aangesloten op deze nieuwe brandmeldcentrale,
Een gefaseerd ontruimingsplan is in de nieuwe brandmeldcentrale ingeprogrammeerd.”214

-

3.4

Fase 4 – Aanvraag gebruiksvergunning
2003 – Aanschrijving gebruiksvergunning
Op 9 april 2003 schrijft B&W Delft aan de faculteit Bouwkunde dat de brandweer op grond van
art. 6 Bouwverordening eisen kan stellen aan het gebruik van een gebouw voor wat betreft de
brandveiligheid. Het is niet toegestaan bepaalde categorieën gebouwen in gebruik te nemen of
in gebruik te houden zonder een geldige gebruiksvergunning. Naar aanleiding van het verzoek
van de faculteit Bouwkunde om een dergelijke gebruiksvergunning verzoekt de gemeente de
TU om het aanvraagformulier in te vullen. Het formulier moet binnen vier weken na
verzenddatum van de brief van de gemeente Delft volledig ingevuld terug worden gestuurd.215
2004 - Tijdelijke vergunningen voor feesten in bouwpub en kelder
Regelmatig worden in de faculteit Bouwkunde feesten gegeven. Het gaat om feesten waar 2000
tot 3000 personen bij aanwezig zijn. Deze feesten worden gehouden in de bouwpub en
expeditiekelder. Per feest wordt specifiek overleg gevoerd met de brandweer over de
brandveiligheidsvoorzieningen. Per feest wordt een tijdelijke gebruiksvergunning verleend. Zo
wordt op 17 maart 2004 door de brandweer Delft aan de TU Delft geschreven: “Hierbij verleen
ik u tijdelijk vergunning voor het houden van het Bouwputfeest in de Expeditiekelder en de
Bouwpub aan de Berlageweg 1 te Delft, in de avond van vrijdag 19 maart op zaterdag 20 maart
2004 van 20.00 uur tot 05.00 uur.”216 Op 17 augustus 2004 schrijft de brandweer Delft aan de
TU Delft: “Hierbij verleen ik u tijdelijk vergunning voor het houden van het Steeowee feest in de
Expeditiekelder en de Bouwpub aan de Berlageweg 1 te Delft, in de avond van vrijdag 20
augustus op zaterdag 21 augustus 2004 van 20.00 uur tot 04.00 uur.”217 De tijdelijke vergunning
zijn verleend op grond van hoofdstuk 6 van de bouwverordening van de gemeente Delft.
De motivatie voor de tijdelijke vergunning was dat er in afwijking van het normale gebruik van
het gebouw er voor de festiviteiten extra nooduitgangen of specifieke voorzieningen werden
getroffen.
2004 – Certificaat brandmeldinstallatie
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Op 8 juni 2004 schrijft het NCP aan de Brandweer Delft dat ze toestemming heeft verleend tot
afgifte van een certificaat voor de Onderwijsfunctie Berlageweg 1 te Delft. Op 10-06-2004 is
door Ajax Brandbeveiliging b.v. een kopie van het Certificaat verstrekt voor het gebouw
Faculteit Bouwkunde op basis van het Rapport van Oplevering nr.: 20022220. Het betreft hier
het certificaat voor de brandmeldinstallatie.
2004 – Aanvraag gebruiksvergunning
Op 25 november 2004 ontvangt de gemeente Delft het aanvraagformulier voor de vergunning
brandveilig gebruik. De aanvraag heeft betrekking op de faculteit Bouwkunde. Volgens de
aanvraag gaat het hier om een bouwwerk ten behoeve van onderwijs en onderzoek. Maximaal
zullen 3200 personen in het bouwwerk aanwezig zijn. Volgens de aanvraag beschikt het
gebouw over de volgende installaties:
- brandmeldinstallatie;
- ontruimingsalarminstallatie;
- noodverlichtinginstallatie;
- transparantverlichting-installatie (vluchtwegaanduiding) en;
- luchtbehandelingsinstallatie.
Over de interne organisatie vermeldt de aanvraag dat de volgende zaken zijn geregeld:
- brandveiligheidsinstructie personeel/gebruikers;
- ontruimingsplan aanwezig;
- bedrijfshulpverleningsorganisatie aanwezig en;
- binnentreding brandweer geregeld.
2004 – Aanvraag gebruiksvergunning in behandeling
Op 30 november 2004 laat B&W Delft weten aan de faculteit Bouwkunde dat de aanvraag voor
een vergunning in behandeling wordt genomen. De behandeling van de aanvraag zal
plaatsvinden door de afdeling brandweer. De aanvrager wordt verzocht om binnen 14 dagen
een afspraak te maken met de brandweer voor een brandveiligheidsonderzoek in de faculteit
Bouwkunde.218
2004 – discussie over capaciteit
Al enkele jaren is de capaciteit voor handhaving een punt van discussie en zorg. Respondenten
geven aan dat in verscheidene nota’s is aangegeven dat er onvoldoende handhavingcapaciteit
voor de brandweer was. Onder meer in maart 2004 geeft de behandelend raadscommissie aan
bezorgd te zijn over onvoldoende capaciteit ten behoeve van controle en handhaving. Dit punt
komt aan de orde in de bespreking van het handhavingsprogramma voor 2004. De
burgemeester geeft aan dat de capaciteit van de brandweer in de fusie van de brandweer Delft
en Rijswijk expliciet wordt meegenomen. Later dat jaar geeft het bestuur aan de beschikbare 1
fte in te zetten in te zetten ten behoeve van controle op gebouwen waar niet zelfredzame
personen verblijven.219 Na de fusie is er meer capaciteit gekomen, zo geven respondenten aan.
Met betrekking tot het gebruiksvergunningenbeleid van de gemeente Delft constateerde de
VROM-inspectie in 2006 het volgende: “De gemeente Delft is sinds 2002 bezig met de
inhaalslag voor de verlening van gebruiksvergunning. In 2002 is hiervoor de capaciteit
uitgebreid met het doel om begin 2005 de inhaalslag af te ronden. Er is geen jaarprogramma
2004 voor de verlening van gebruiksvergunningen. Hetzelfde geldt voor 2005. Wel is in het
Handhavingsbeleid gebruiksvergunningen d.d. 21 juni 2004 de voortgang van de inhaalslag
behandeld. Hieruit volgt dat het in Delft gaat om circa 920 gebruiksvergunningplichtige
bouwwerken. Alle zorginstellingen, kinderdagverblijven en winkelpanden beschikten medio
2004 over een gebruiksvergunning. Hetzelfde geldt nagenoeg voor alle horeca-inrichtingen.
Van de kamerverhuurbedrijven hebben er 97 een gebruiksvergunning op een bestand van 126.
De scholen hadden medio 2004 nog geen gebruiksvergunning. Hetzelfde geldt voor alle
kerkgebouwen, buurthuizen, kantoorpanden en bedrijfspanden. Het beleid geeft aan dat bij de
verdere vergunningverlening prioriteit wordt gegeven aan de kamerverhuur en de scholen. Een
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duidelijke doelstelling van het aantal jaarlijks af te geven gebruiksvergunningen en de afronding
van de inhaalslag ontbreekt.”220
3.5

Fase 5 – Niet verlenen gebruiksvergunning en aanvullende maatregelen
2005 – Gebruiksvergunning nog niet verleend
Uit e-mailverkeer tussen de brandweer en de TU Delft op 17 maart 2005 blijkt dat de
gebruiksvergunning op dat moment nog niet is verleend. De oorspronkelijke afspraak was dat
de Faculteit Bouwkunde na doorvoering van de maatregelen uit het Pré-advies Brandbeveiliging
Faculteit Bouwkunde een gebruiksvergunning voor het niveau ‘bestaande bouw’ zou krijgen tot
de renovatie van het gebouw. Tijdens de renovatie zou de gebruiksvergunning dan automatisch
vervallen. Na de renovatie van de faculteit Bouwkunde zou de faculteit Bouwkunde een nieuwe
gebruiksvergunning krijgen voor het niveau ‘nieuwbouw’.221 Het college van bestuur van de TU
Delft heeft rond 2005 besloten geen renovatie uit te voeren in de faculteit Bouwkunde.222 De
brandweer Delft ontdekt in een gesprek met de gebouwenbeheerder van de TU Delft dat de
renovatie niet wordt uitgevoerd. Dit was door de TU Delft niet aan de brandweer gemeld.223
Omdat de geplande renovatie, die tussen 2003 en 2005 zou beginnen, niet uitgevoerd wordt of
uitgesteld is wordt de procedure voor verlening van de gebruiksvergunning aangehouden. Dit
blijkt uit deze emailwisseling tussen de brandweer Delft en de TU op 17 maart 2005: “Bij de
behandeling van de verlening van de gebruiksvergunning van de faculteit Bouwkunde zit er een
probleem in om de vergunning te verlenen. Het probleem is namelijk dat de brandwerende
scheidingen uitgevoerd zijn als een 20 minutenscheiding. Dat is toentertijd geaccordeerd omdat
er binnen korte tijd de gehele faculteit gerenoveerd zou worden. Tot op heden is mij niets
bekend over deze renovatie. Naar mijn idee zal er op korte termijn een overleg gestart moeten
worden hoe het gebouw in brandcompartimenten verdeeld gaat worden conform het beleid
bestaande bouw van de gemeente. Een mogelijke consequentie is dat, als deze
compartimentering niet uitgevoerd wordt, er een vergunning met beperking van het gebruik zal
worden opgelegd.”224
Hierop wordt overleg gevoerd tussen de brandweer Delft en de TU Delft. Uitkomst van het
overleg is dat er aanvullende brandbeveiligingsmaatregelen getroffen moeten worden.
2005 – Supplement op pré-advies brandbeveiliging
In 2005 wordt een supplement op het pré advies brandbeveiliging opgesteld door de EFPC. In
dit supplement staat beschreven welke brandbeveiligingsmaatregelen de TU Delft moet treffen
in verband met het voor onbepaalde tijd uitstellen van de renovatie. In het supplement wordt dat
als volgt omschreven: “EFPC rapportage 0442.200.87 van 2 april 2002 is opgesteld ten
behoeve van de nieuw aan te brengen brandbeveiligingsvoorzieningen in het gebouw van de
faculteit Bouwkunde aan de TU Delft, aan de Berlageweg 1 te Delft. Het rapport beschrijft de te
treffen brandbeveiligingsvoorzieningen tot aan de renovatie. Deze renovatie was voorzien
tussen 2003 en 2005. De brandweer van Delft heeft aangeven geen bezwaar te hebben tegen
de voorgestelde uitvoering. De voorgestelde maatregelen zijn uitgevoerd. Inmiddels is de
renovatie voor onbepaalde tijd uitgesteld. Daarom zal moeten worden bekeken welke
brandbeveiligingsmaatregelen moeten worden getroffen om het complex te laten voldoen aan
de minimum wettelijke eisen. (…) Deze rapportage geeft een overzicht van te treffen
brandbeveiligingsmaatregelen in verband met het voor onbepaalde tijd uitstellen van de
renovatie. Deze rapportage is een aanvulling op het EFPC rapport 0442.200.87 van 2 april
2002 en moet in samenhang met die rapportage worden bezien. (…) Het gebouw van de
faculteit Bouwkunde TU Delft is een bestaand gebouw. Een bestaand gebouw moet ten minste
voldoen aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2003 voor bestaande gebouwen.”225
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Een conceptversie van het supplement wordt met de brandweer besproken. Hierna volgt op 29
juni 2005 een definitief Supplement op Pré-advies Brandbeveiliging. Een week later volgt een
memorandum Brandscheidingen Hoogbouw Faculteit Bouwkunde.226 Het memorandum bevat
een nadere uitwerking van de eisen uit het Supplement op Pré-advies Brandbeveiliging. In het
memorandum wordt hierover gemeld: “Voor de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft is door
EFPC een Supplement op het Pré-advies Brandbeveiliging opgesteld met kenmerk
0444.100.61 d.d. 29 juni 2005. Dit memorandum is een aanvulling op dit supplement. In dit
Supplement is het brandveiligheidsniveau aangegeven, waaraan het gebouw moet voldoen. Dit
beoogde brandveiligheidsniveau uit het Supplement is in overleg met de Brandweer Delft tot
stand gekomen. Door de brandweer is aangegeven, dat in de Hoogbouw (2e verdieping en
hoger) aanpassingen zijn benodigd om de brandscheidingen aan het gewenste niveau te laten
voldoen. In dit memorandum is aangegeven welke bouwkundige aanpassingen aan deze
brandscheidingen in de Hoogbouw nodig zijn. Hiervoor is door EFPC een rondgang door het
gebouw gemaakt op 1 juli 2005.”227
Over de uitvoering van de maatregelen uit het supplement wordt mondeling overleg gevoerd
tussen de TU Delft en de brandweer. De maatregelen worden vanaf 2005 uitgevoerd. De
inschatting was dat de werkzaamheden in 2008 afgerond zouden zijn. Volgens opgave van de
TU Delft was de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden op
het moment van de brand als volgt:
“Eind 2006 werd begonnen met het plaatsen van de brandwerende beglazing in het centrale
trappenhuis. Deze werkzaamheden zijn half 2007 afgerond waarna aan het trappenhuis Noord
werd begonnen. Begin 2008 zijn alle trappenhuizen en de goederenlift op de 12e en 13e
verdieping voorzien van brandwerend glas. Dit naar aanleiding van de renovatie van deze
verdiepingen. De planning was om eind 2008 het trappenhuis Noord en de goederenlift gereed te
hebben. Waarna begin 2009 met het trappenhuis Zuid zou worden begonnen. Volgens afspraak
met de brandweer Delft (…) zouden de werkzaamheden medio 2009 zijn afgerond waarna een
gebruiksvergunning zou worden afgegeven. Na 2009 zouden verdere verbeteringen in o.a. de
begane grond en het atrium worden aangebracht.”228

2008 – Voorgenomen wijzigingen in het atrium
In 2008 wordt in verband met voorgenomen wijzigingen in de inrichting van het atrium een
rookgasberekening uitgevoerd. Op 19 maart 2008 wordt door EFPC het rapport
Rookgasberekeningen Atrium opgeleverd. Het rapport vermeldt onder meer het volgende:
“Door de TU Delft is aangegeven dat er wijzigingen in de inrichting van het atrium zijn
voorgenomen. Op de begane grond wordt er een espressobar opgesteld. De bar zelf bestaat
voornamelijk uit gerecyclede witgoedapparatuur met als zitgedeelte 8 stuks voormalige
vliegtuigstoelen. Daarnaast wordt er in het atrium op de begane grond een koffie en
krantenkiosk gerealiseerd. Ook wordt het aanzicht van de liftgroep verfraaid door middel van
een wengé houten paneel. Op de 1e verdieping van het atrium worden zithoeken gemaakt
waarbij multiplex panelen op houten ribben worden bevestigd en daarmee deel gaan uitmaken
van de gebouwconstructie.”229 “Deze rapportage is bedoeld om te bepalen welke maatregelen
nodig zijn om bij een brand in het atrium van de faculteit Bouwkunde te garanderen dat de
bovenliggende 14 bouwlagen veilig kunnen worden ontruimd. In deze rapportage wordt
gecontroleerd of door de voorgenomen wijzigingen in het atrium, het veilig vluchten niet wordt
belemmerd. Hiertoe zullen controleberekeningen worden gemaakt en zal worden aangegeven
of er maatregelen nodig zijn om deze aanpassingen uit te kunnen voeren.”230
Het rapport Rookgasberekeningen Atrium bevat de volgende conclusie: “Uit de berekeningen
blijkt dat met de huidige afvoeropeningen de rookgassen uit het atrium kunnen worden
afgevoerd. De rooklaaghoogte stelt zich hoger in omdat er minder verbrandingsgassen
vrijkomen. De temperaturen stijgen naar een maximum waarde van 153 °C bij een brand in de
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zithoeken. Om dit te bereiken moet het materiaal waaruit de zithoeken zijn opgebouwd voldoen
aan materiaalklasse 2 (moeilijk brandbaar). Dit kan worden bereikt door de materiaalkeuze
hierop af te stemmen of door het gekozen materiaal brandvertragend te behandelen. Belangrijk
bij de uiteindelijke keuze is de gewenste oppervlakte afwerking. Daarnaast moet nog worden
opgemerkt dat de beoogde locatie van de koffie & krantenkiosk, tussen het vluchttrappenhuis
van de hoogbouw en de nooduitgang uit het atrium, het vluchten nadelig beïnvloedt. Beide
vluchtmogelijkheden kunnen hierdoor geblokkeerd raken. Hierbij is met name de invloed op het
trappenhuis van belang. Bij voorkeur de kiosk verplaatsen zodat de straling vanuit de
brandende kiosk geen invloed meer heeft op het trappenhuis.”231
Het is bij de brandweer niet bekend welke consequenties zijn verbonden aan dit rapport. De
voorgenomen wijzigingen in het atrium waren ten tijde van de brand nog niet uitgevoerd.
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4

Analyse

4.1

Toelichting
In dit hoofdstuk geven wij een analyse van zowel de crisisbeheersing als van de
vergunningverlening en het toezicht.

4.2

Analyse crisisbeheersing
Grootschalige brandweeroperatie, beperkte crisisbeheersingsoperatie
Een brand met de omvang van de brand die op 13 mei plaatsvond bij de faculteit Bouwkunde
komt niet vaak voor. De lokale brandweer, maar ook de regionale brandweer heeft in de regel
weinig ervaring met een brand van een dergelijke omvang. In een dergelijke situatie is het
vooral van belang dat de regionale organisatie en slagkracht voldoende is en dat de
randvoorwaarden adequaat zijn (zoals relevante procedures). Dit is noodzakelijk om de eerste
lokale inzet tijdig te versterken. Ook is het functioneren van de RAC belangrijk omdat vanuit
daar de operatie wordt opgestart en geleidelijk aan wordt uitgebreid.
De crisisbeheersingsorganisaties is opgeschaald tot en met niveau GRIP 3. Dit betekent dat er
zowel operationele coördinatie ter plaatse plaatsvond (CTPI), als operationele coördinatie op
regionaal niveau (ROT) en bestuurlijke coördinatie door de burgemeester en zijn team (GBT).
De uitdaging voor de opgeschaalde crisisbeheersingsorganisatie was beperkt: er waren
gelukkig geen dodelijke slachtoffers, geen gewonden, geen grootschalige opvang, en
dergelijke. De specifieke bestuurlijke besluitvorming was beperkt tot een besluit over het wel of
niet ontruimen van twee benoemde zones. De noodzakelijke gemeentelijke activiteiten in het
kader van voorlichting, opvang en registratie waren beperkt in omvang. Daarentegen waren de
materiële schade en de impact van de brand groot.
Melding en alarmering
Gedurende de periode van een uur hebben meerdere personen iets vreemds geroken en
uiteindelijk ook witte rook gezien bij het koffiezetapparaat op de zesde etage van de faculteit
Bouwkunde. In ieder geval wilde een medewerker 112 bellen, maar dit is uiteindelijk niet
gebeurd.
De eerste melding vanuit de faculteit Bouwkunde bij de RAC op 13 mei 2008 betrof een melding
van waterschade en een verzoek om ondersteuning. Tijdens deze melding vond een
automatische brandmelding plaats. Zowel de betrokken centralist van de RAC als de betrokken
functionaris van de TU Delft nam aan dat deze melding loos was en werd veroorzaakt door de
waterschade. Dit had een verklaring kunnen zijn, maar op dat moment waren er geen feiten om
deze aanname te ondersteunen.
Binnen de TU was op dat moment meer informatie aanwezig. Bij andere medewerkers was
bekend dat er rook was bij het brandapparaat. Op basis van deze informatie zou wellicht een
andere inschatting zijn gemaakt van het automatische brandalarm. De interne communicatie
binnen de TU op dit punt is niet soepel verlopen. Wel wordt automatisch een ploeg gealarmeerd
en rukt een TS uit.
De meldkamer alarmeert twee eenheden in reactie op de waterschade melding. Een tweede
melding volgde na enkele minuten en betrof een mondelinge brandmelding. De meldkamer
meldt dit direct aan de brandweereenheden die waren gealarmeerd na de waterschade
melding. Op dat moment is er weinig bekend over de aard van de brand. De functionaris die dit
meldde beschikte niet over meer informatie. Deze brandmelding vond min of meer toevallig
plaats nadat een medewerker van de TU Delft riep dat er brand was tegen de functionaris die
hiervoor de brandweer had gebeld over de waterschade. Het ligt in een dergelijke situatie voor
de hand dat officiële procedures worden gevolgd voor het alarmeren en informeren van de
brandweer, bijvoorbeeld vanuit de centrale meldpost van de TU Delft of vanuit de BHV van de
faculteit Bouwkunde.
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Als de TU Delft medewerker die na het constateren van de rook 112 wel had bereikt dan had de
melding van brand waarschijnlijk tien minuten eerder bekend geweest bij de RAC. Een eerdere
melding had een eerdere inzet betekend. Of dat de omvang van de brand zou hebben
verminderd kan door ons niet worden vastgesteld.
Alarmering
De mondelinge brandmelding resulteert niet in een aanvullende alarmering. De uitruk is gelijk
aan de uitruk zoals deze reeds was ingezet na de waterschade melding en de inzet die heeft
plaatsgevonden na de automatische brandmelding. De oorspronkelijke waterschademelding
was geen prioriteit 1. De mondelinge brandmelding was dat wel. Het duurt relatief lang voordat
de uitruk plaatsvindt. Een tweede tankautospuit is niet beschikbaar en er moeten
waterstofzuigers worden ingeladen.
Enerzijds is het begrijpelijk dat na de brandmelding er geen nadere eenheden worden
geïnformeerd. Immers, de inzet voor een kleine brand vereist niet meer tankautospuiten dan
reeds waren ingezet voor de wateroverlast. Bovendien was op dat moment de ernst van de
brand niet bekend, maar lijkt er geen aanleiding te zijn om uit te gaan van een ernstige situatie.
Dit blijkt onder meer uit het feit dat de TU Delft medewerker, in reactie op de mededeling van de
centralist dat het een prio 1 wordt, aangeeft dat dit niet nodig is. Dit is anders bij de mondelinge
brandmelding die enkele minuten later volgt.
Hierbij geldt de kanttekening dat meerdere respondenten aangeven dat zij niet verbaasd waren
door de snelle brandontwikkeling. Dit betekent dat tot op zekere hoogte voorspelbaar was dat
het gebouw kwetsbaar was voor brand, mede vanwege de hoge vuurlast. Dit is ook expliciet
benoemd in het rapport Gedeelde Zorg. Vanuit deze kennis had een grootschaliger eerste inzet
kunnen worden gemobiliseerd. Dit is echter niet de standaard werkwijze. Het nadrukkelijk
betrekken van kennis van preventisten over kwetsbaarheid van objecten, bij de inschatting van
de benodigde inzet kan ertoe bijdragen dat in een vroeg stadium waar nodig eerder,
grootschaliger wordt ingezet. Deze kennis kan als onderdeel van de preparatie beschikbaar en
toegankelijk worden gemaakt voor de meldkamer.
Of de opkomsttijd binnen de adviesnorm was kan niet met zekerheid worden vastgesteld omdat
de tijden die zijn weergegeven in het incidentrapport van de RAC niet betrouwbaar zijn. Hierbij
geldt dat er eerst een melding van waterschade was die werd gevolgd door een automatische
brandmelding en toen door een mondelinge brandmelding. Dit maakt dat de reactie op de
brandmelding relatief snel is, omdat de uitruk in gang was gezet in reactie op de
waterschademelding.
De brandweer heeft continu aandacht besteed aan de bereikbaarheid van het TU Delft terrein,
onder meer in briefings aan brandweerploegen. Echter, in een dergelijke briefing kunnen niet
alle specifieke obstakels en wijzigingen worden benoemd. De werkzaamheden zorgen voor een
lastige situatie, met name voor aanrijdende hulpverleners die niet bekend zijn met het terrein.
Dit bleek een knelpunt bij het compleet krijgen van het tweede peloton ter plaatse, toen de
ontbrekende tankautospuit moeite had de juiste locatie te bereiken.
De beide bevelvoerders kiezen een andere route bij het verlaten van de kazerne. Een van de
bevelvoerder komt voor een gesloten brug te staan. De RAC heeft actief contact gehad met
verscheidene bruggen om er voor te zorgen dat de hulpverleners tijdig de bruggen konden
oversteken. Op het moment dat dit contact plaatsvindt, was een van de brug reeds gesloten. Dit
heeft geresulteerd in enkele minuten vertraging voor een van de bevelvoerders. De andere
bevelvoerder was dan ook eerder ter plaatse. De opgelopen vertraging heeft ons inziens geen
effect gehad op de brandbestrijdingsoperatie. De aanname hierbij is dat deze extra tijd niet
voldoende zou zijn geweest om de inzet dusdanig op te bouwen dat er al voor de flashover
effectief had kunnen worden ingezet.
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BHV
Het COT heeft geen nader onderzoek gedaan naar de BHV inzet. De rol van de BHV is per
definitie beperkt en is primair gericht op het beperken van het gevaar voor mensen tot het
moment van inzet van hulpdiensten. Het besluit tot ontruimen was begrijpelijk en kan achteraf
niet anders dan als noodzakelijk worden beoordeeld. De ontruiming heeft ertoe geleid dat
iedereen het gebouw tijdig heeft kunnen verlaten. Op deze wijze is voorkomen dat er
slachtoffers zijn gevallen. Elk van de respondenten toonde zich bijzonder positief over de BHV
inzet.
In hoeverre nadere bluspogingen door de BHV nog mogelijk waren geweest in de beginfase
van de brand kunnen wij niet beoordelen. De BHV heeft de eigen inzet gestaakt na de
inschatting dat dit te gevaarlijk werd. Op dat moment gaat eigen veiligheid voor. Op basis van
de beschikbare informatie hebben wij geen reden om te twijfelen aan de inschatting dat inzet in
relatie tot de eigen veiligheid niet meer verantwoord was.
Brandbestrijding
De eerste inzet wordt gehinderd door het nagenoeg ontbreken van de waterdruk op de
aanwezige brandhaspel. Na een eerdere reparatie die ochtend was de druk nog niet volledig
terug op het moment dat de brandweer de haspel wilde gebruiken. Ondertussen werd nog
gewerkt aan het in gereedheid brengen van eigen apparatuur. De brandhaspel was een
aanwezige mogelijkheid. De inschatting of de brand geblust had kunnen worden wanneer de
waterdruk er wel op had gestaan, is twijfelachtig. Een zo vroeg mogelijke blusinzet zou de
meeste kans van slagen hebben gehad. Toen het vuur eenmaal om zich heen greep namen de
beheerskansen steeds verder af.
De ontwikkelingen dwingen de brandweer tot het steeds zoeken naar nieuwe manieren om de
brand te bereiken. Deze inzet wordt op momenten ernstig gehinderd door verschillende
factoren. Enige tijd bleef een straal onbemand vanwege het feit dat met enige regelmaat twee
functionarissen naar beneden moesten voor ademlucht. Later brand de stijgleiding op de zesde
etage door waardoor de druk op de aanvalsslangen wegvalt. De inzet wordt ook gehinderd door
de omstandigheden. Er valt brandend puin naar beneden en op enig moment moest beneden
worden geblust om verdere brand te voorkomen. De toevoerleiding naar de stijgleiding wordt
meerdere malen doorbroken door vallend glas.
De inzet van de brandweer was groot en er is hard gewerkt onder uiterst moeilijke
omstandigheden. Met de beperkt beschikbare middelen is snel na aankomst gedaan wat er
gedaan kon worden. Het niet tijdig realiseren van aanvullend materieel en aanvullende
mankracht in het gebouw en knelpunten rond randvoorwaarden als ademlucht, lijnen en
drinken, hebben de inzet bemoeilijkt. Dit kwam deels door de moeilijke omstandigheden ter
plaatse, maar dit is geen voldoende verklaring. De organisatie moet in staat zijn om dergelijke
zaken adequaat te realiseren. Wanneer dit niet mogelijk blijkt vanwege moeilijke
omstandigheden is ook een inzet niet verantwoord, mede gelet op de veiligheid van de
brandweer.
De situatie binnen werd te gevaarlijk voor de brandweer om van binnen uit de brand tegen te
houden. De brand kon zich dan ook binnen verder verspreiden.
Inzet vanaf de buitenkant was moeilijk. De bereikbaarheid is lastig vanwege onder meer de
waterpartij voor het gebouw, de opbouw van hoogbouw en omliggende laagbouw. De
crashtender is uiteindelijk in beperkte mate ingezet door de kracht van het water (en de
mogelijke gevolgen hiervan voor het pand, COT) en door de afstand tot het gebouw.
In de gehanteerde inzetprocedures worden de hiervoor genoemde complicerende
omstandigheden ook als aandachtspunt benoemd (zie bijlage 4). De inzetprocedures geven
basisinformatie die nuttig is voor het voorbereiden van de inzet en voor het bepalen van de
tactiek. De inzet met een TS en een kleine TS past volgens de inzetprocedures bij een brand in
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een hoog gebouw (galerijflat) met een veiligheidstrappenhuis. Bij een inpandig trappenhuis is
de geadviseerde inzet twee maal een TS. Van een veiligheidstrappenhuis was geen sprake.
Een inzet met twee TS zou voor de hand hebben gelegen. Het materieel was echter gereed
gemaakt op basis van de wateroverlastmelding. Dit is door de bevelvoerders niet meer
gewijzigd na de mondelinge brandmelding. Bovendien was een andere TS in gebruik voor een
opleiding. Gelet op de melding van dat moment begrijpen wij waarom de inzet niet is gewijzigd.
Er was ook weinig bekend over de ernst van de brand. Conform de inzetprocedure waren
echter twee TS vereist.
Er geldt nog een aandachtspunt wat betreft de procedures zelf. In de gehanteerde procedures
104 en 105 ligt de focus op hoge gebouwen, maar de uitgewerkte scenario’s hebben betrekking
op galerijflats/- woningen. De aandachtspunten gelden ook voor hoge kantoorgebouwen, maar
er zijn ook andere bijzonderheden die niet direct vergelijkbaar zijn (grotere open ruimten,
meerdere trappenhuizen, ongelijke vloeren etc.). Het uitwerken van een scenario hoog
kantoorgebouw kan specifieker aandachtspunten opleveren.
Meldkamer brandweer
De druk op de meldkamer was groot. Er was behoefte aan meer capaciteit. Een opgeroepen
medewerker is vrijwel direct ingezet als liaison van de meldkamer bij het ROT. Een extra
centralist is vrijwillig toegevoegd aan de bezetting. De meldkamer heeft steeds geprobeerd
overzicht te creëren en te behouden. Dit bleek niet eenvoudig. De meldkamer vervulde
verscheidene taken. Ook heeft de meldkamer veel burgervragen afgehandeld. De meldkamer
was niet op de hoogte van het bestaan van een gemeentelijk informatienummer. Dit heeft de
werkbelasting van de meldkamer onnodig vergroot. De meldkamer had geïnformeerd moeten
worden over de inzet van een call centre, idealiter via de liaison in het ROT. Aandachtspunt
hierbij is dat de informatie die de meldkamer geeft aan derden die bellen, moet kloppen, zeker
als het gaat om vragen rond gevaarlijke stoffen.
Het besluit tot terugtrekken
Naarmate de brand zich in het gebouw ontwikkelt, worden de omstandigheden in het gebouw
zwaarder. De rookontwikkeling en hitte nemen toe. Ook het risico van (gedeeltelijke)
instortingen neemt toe. Tegelijkertijd nemen de mogelijkheden om binnen effectief te blussen
dan wel de brandontwikkeling af te remmen, af. De risico’s voor de veiligheid van de
brandweerfunctionarissen binnen het gebouw nemen toe terwijl de effectiviteit van de inzet
afneemt. Dit is een onwenselijke situatie. In een dergelijke situatie moet een afweging worden
gemaakt tussen de risico’s van een inzet versus de verwachte opbrengst van de inzet.
In het geval van de brand bij de faculteit Bouwkunde geldt dat in een vroeg stadium duidelijk
was dat zich niemand meer in het gebouw bevond. Het brandweeroptreden was dan ook niet
gericht op het redden. De brand ontwikkelde zich bovendien vrij snel tot een uitslaande brand,
waarna overslag plaatsvond naar andere etages. Het is begrijpelijk dat na aankomst gestart
werd met een binnenaanval in de hoop de brand te kunnen blussen. De eerste inzet bleek door
verscheidene factoren niet effectief. Na een flash over kort na aankomst van de brandweer ging
de brandontwikkeling in verhevigde mate door. Vanaf dat moment werd de kans op het effectief
blussen van de brand steeds kleiner. Ook het tegenhouden van de brand werd snel steeds
onwaarschijnlijker. Nadat BWT adviseerde om afstand te nemen tot het gebouw vanwege
instortingsgevaar, besloot de HOvD, in overleg met de Commandant van Dienst, tot het
terugtrekken van de eenheden uit het gebouw. Dit valt samen met het moment waarop de OvD
Binnen tot de conclusie kwam dat het niet meer verantwoord was om binnen te blussen. Op dat
moment was de aanwezigheid van waardevolle collecties in het gebouw nog niet bekend bij de
brandweer.
Het bevel tot terugtrekken was een verstandig besluit. Echter, achteraf gezien had ons inziens
eerder besloten kunnen en moeten worden tot een dergelijke terugtrekking. Het redden van
mens en dier was niet aan de orde. Het zoveel als mogelijk beperken van schade is belangrijk
maar dit mag niet gepaard gaan met risico’s voor de veiligheid van brandweerpersoneel. Ruim
voor het moment van terugtrekken was bij meerdere brandweerfunctionarissen er geen hoop
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meer op het redden van het gebouw. De brand was al ruime tijd uitslaand en de inzet bleek niet
effectief. De omstandigheden binnen werden steeds risicovoller. In ieder geval had geen
herinzet plaats moeten vinden. Dergelijke besluiten zijn zeker niet makkelijk. Hulpverleners
gaan tot het uiterste om hun werk te doen. Dit betekent ook dat een leidinggevende van enige
afstand tot een dergelijk besluit moet komen, mede gebaseerd op specifieke informatie over de
situatie binnen.
Gelet op het bovenstaande was het verstandig om een groot deel van de capaciteit in te zetten
op het proberen te voorkomen van het overslaan van de brand naar de laagbouw.
Brandverloop
De brand heeft zich snel ontwikkeld. Het vuur is verder naar boven verspreid en mede door
vallend brandend materiaal is er ook op lagere etages brand ontstaan. Een deel van de
respondenten geeft aan hierdoor verbaasd te zijn. Andere respondenten geven het
tegenovergestelde aan en vinden het verklaarbaar. Zij wijzen onder meer op de grote vuurlast
die er zou zijn geweest vanwege onder meer het type plafond, het type vloer en het vele
aanwezige hout. Hierbij komt het feit dat er geen sprinklerinstallatie aanwezig was en dat de
preventieve maatregelen met name gericht waren op het in staat stellen tot een adequate
ontruiming. De brandwerende maatregelen moeten het enige tijd volhouden maar zijn niet
bedoeld voor het permanent tegenhouden van het vuur.
Bijstand
De zeer grote brand bij de faculteit Bouwkunde noodzaakte tot een grootschalige
brandweerinzet. In aanvulling op lokale capaciteit is regionale en interregionale bijstand
geboden. De interregionale bijstand was afkomstig uit Rotterdam-Rijnmond (derde peloton) en
Hollands-Midden (aflossing).
De bijstand is nagenoeg volledig ingezet voor de brandbestrijding van buitenaf en voor het
voorkomen van het overslaan van de brand naar de laagbouw en naar omliggende gebouwen.
Dit laatste onder meer vanwege brandend materiaal dat zich in de directe omgeving van de
faculteit verspreidde. De brandbestrijding binnen de faculteit is vanaf het begin tot aan het bevel
tot terugtrekken verzorgd door lokale eenheden van de brandweer Delft-Rijswijk. Een extra
eenheid is binnen ingezet. Dit betrof een eenheid uit Den Haag.
De bijstandsverlening is in de startfase niet soepel verlopen. Het duurde te lang voordat een
tweede peloton inzetbaar was ter plaatse. Met name bezien vanuit de op dat moment lopende
binnenaanval kwam deze bijstand laat. Op dat moment was inzet binnen nagenoeg niet meer
mogelijk. De bijstand werd vanuit Den Haag gehaald en niet lokaal. In een vroeg stadium is
door de Stafofficier Brandweer aandacht besteed aan het organiseren van restdekking. De
‘normale’ procedure van de meldkamer, waarin eerst zoveel mogelijk eenheden die zich nabij
het incident bevinden worden ingezet, is slechts gedeeltelijk gevolgd. Hierdoor zijn eenheden
die in de omgeving van het incident zijn gestationeerd niet ingezet. Het was beter geweest als
eerst alle eenheden in de nabijheid van het incident waren ingezet. Direct daarna had de
restdekking georganiseerd kunnen worden.
Hierbij komt dat het te lang duurde voordat het gealarmeerde peloton uit de regio compleet was.
Het duurde meer dan een half uur voordat de vierde tankautospuit vanaf een locatie nabij de
faculteit op de plaats van inzet aankwam. In die tijd zijn de overige drie tankautospuiten niet
ingezet. Dit omdat een peloton alleen mag worden ingezet als dit compleet is. Het eventueel
afwijken van deze regel en het alsnog inzetten van een van de tankautospuiten en ploegen is
niet als knelpunt en beslispunt aan de orde gesteld bij het commando ter plaatse. De lokale
afstemming heeft op dit punt niet adequaat gefunctioneerd. De regionale bijstandsafspraken
moeten kritisch worden bezien.
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Communicatie
De onderlinge communicatie vertoonde op onderdelen knelpunten. De communicatie tussen de
HOvD en de OvD binnen was niet optimaal. De OvD binnen had onvoldoende informatie over
de stand van zaken wat betreft bijstand en ondersteunend materiaal. Dit blijkt ook uit het feit dat
er verschil van mening bestaat over het besluit tot terugtrekken. Als zo’n belangrijk besluit niet
doorkomt dan zegt dat iets over de communicatie. Ook de communicatie tussen de OvD binnen
en de beide bevelvoerders verliep op onderdelen niet goed. De bevelvoerder geven aan geen
of weinig informatie te hebben gekregen over de brandontwikkeling, de mogelijkheid van
asbest, het uitblijven van bijstand en extra materieel. Ook geven zij aan niet op de hoogte te zijn
geweest van de inzet buiten. Niet elk van deze onderwerpen moet per se bekend zijn bij de
bevelvoerders, maar het ontbreken van informatie leidt er wel toe dat de bevelvoerders de
context waarbinnen ze werken minder goed kunnen inschatten. Informatie over aflossing,
materieel en dergelijke is cruciaal. De bevelvoerders zijn er lange tijd onterecht van uit gegaan
dat de brand tegengehouden kon worden op de brandende verdieping. Dit terwijl er reeds
overslag had plaatsgevonden naar hoger gelegen etages. Ook waren zij in de veronderstelling
dat bijstand snel zou volgen. Aan het begin van de inzet konden zij geen contact krijgen met de
OVD. Ook als het niet lukt om middelen ter plaatse te krijgen of bijstand te realiseren, dan moet
dit worden gecommuniceerd, zodat de bevelvoerders hier rekening mee kunnen houden, indien
nodig.
In de eerste uren is op momenten onduidelijk voor enkele functionarissen welke communicatiekanalen zij moeten gebruiken. Er is geen communicatieplan gemaakt. ‘s Nachts zijn er kort wat
problemen geweest met C2000.
Opschaling
Na aankomst is de bevelvoerder het gebouw binnen gegaan. Hierna heeft hij op basis van wat
hij aantrof snel opgeschaald naar middelbrand en toen naar grote brand. Dit is adequaat
verlopen.
De bevelvoerder schaalt op van brand naar middelbrand, grote brand en zeer grote brand. De
HOvD schaalt op naar GRIP 1, GRIP 2 en GRIP 3. De burgemeester bekrachtigt dit laatste
besluit. De eerste bijeenkomst van het GBT vindt plaats na de persconferentie, laat in de
middag bijna twee en een half uur na het besluit tot het opschalen naar GRIP 3. Voor de
vergadering van het BT vindt overleg plaats tussen enkele hoofden actiecentra. Zij sluiten aan
in de tweede ring van het GBT. Het Gemeentelijk Management team vergaderde zelf na het
GBT.
De opschaling tot aan GRIP 2 is relatief snel en adequaat verlopen. De inschattingen zijn
gebaseerd op de ontwikkeling van de brand. De opschaling naar GRIP 3 had ons inziens eerder
kunnen en moeten plaatsvinden. De aanleiding voor het opschalen naar GRIP 3 bestond uit
een combinatie van factoren zoals de behoefte aan coördinatie van de voorlichting, de kwestie
rond mogelijk asbest en het mogelijk opvangen van bewoners en studenten. Veel respondenten
geven ook aan dat het besluit mede was bedoeld om ‘rust’ te creëren op de incidentlocatie
zodat gemeentelijke partners en anderen op afstand bepaalde onderwerpen overnemen en
afhandelen. Voor elk van de afwegingen voor GRIP 3 geldt dat deze of al speelden ruim
voordat het besluit werd genomen dan wel voorspelbaar waren vanaf het moment dat duidelijk
werd dat een groot deel van het gebouw niet meer konden worden gered. Met name de
noodzaak tot voorlichting – de brand was immers in een groot gebied zichtbaar – en de
maatschappelijke impact waren op zichzelf voldoende aanleiding voor bestuurlijke coördinatie.
Een besluit tot opschalen naar GRIP 3 zou reeds tussen 10.30 uur en 11.00 uur genomen
kunnen zijn. Een laat besluit tot opschalen naar GRIP 3 betekende ook een laat besluit tot
opschalen van verscheidene actiecentra. Er waren wel reeds activiteiten opgestart, met name
bij voorlichting en rond bouw- en woningtoezicht, maar een meer systematische en bredere
gemeentelijke inzet (afgestemd in een GAC) was wenselijk geweest.
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De OvD binnen en OvD buiten werden aangestuurd door de HOvD. De HOvD was hoofd sectie
brandweer in het CTPI en tevens voorzitter CTPI. De lokaal brandweercommandant heeft de rol
van voorzitter van het CTPI op momenten overgenomen van de HOvD. Vanaf GRIP 3 nam de
lokale brandweercommandant (CvD) deel aan het GBT overleg. De Regionaal CvD kwam
polshoogte nemen en heeft in de tweede ring gezeten van het eerste GBT. De hoogst
leidinggevende binnen de brandweer is tot en met GRIP 3 (in een gemeente), het hoofd sectie
brandweer in het ROT. De hoogst leidinggevende ter plaatse is het hoofd sectie brandweer in
het CTPI. In een GRIP 3 situatie met effecten in meerdere gemeente, is de hoogst
leidinggevende de Regionaal CvD zijn (zie bijlage 1).
De afschaling is soepel verlopen. Laatste benodigde metingen in de omgeving zorgde voor
vertraging in het vrijgeven van de ontruimde studentenwoningen, maar dit vergde geen inzet
ROT of GBT. De overdracht van laatste activiteiten aan het CTPI en de overdracht van het
terrein aan de TU en de particuliere beveiligers verliep soepel. Aandachtspunt is dat er de
afspraken niet schriftelijk zijn vastgelegd bij overdracht.
Gevaarlijke stoffen
Het verrichten van metingen van gevaarlijke stoffen was een belangrijke randvoorwaarde van
de operatie. De meetplanorganisatie is opgestart en er is aanvullende externe deskundigheid
ingeschakeld via het RIVM. Ook zijn specialisten op het gebied van asbest ingeschakeld. Het
betrof deskundigheid die ook voor de brand reeds was ingezet door de TU Delft. Er is steeds
zowel aandacht geweest voor de veiligheid van de omgeving als voor de veiligheid van
ingezette hulpverleners. Er is op meerdere plaatsen door de brandweer gemeten. Binnen de
politie bijvoorbeeld is expliciet aandacht besteed aan de eigen veiligheid, onder meer door
middel van het gebruik van mondkapjes. De milieupolitie heeft op momenten aandacht
gevraagd voor onder meer het waarschuwen van de omgeving. In de loop van de dag is het
aantal meetlocaties uitgebreid. De gemeente heeft zelf het initiatief genomen om bedrijven te
waarschuwen die waren gelegen rond het sportveld.
Het is onduidelijk in hoeverre afstemming heeft plaatsgevonden over eventuele benodigde
beschermende maatregelen. Binnen de politie wordt bijvoorbeeld gewerkt aan het ter plaatse
krijgen van mondkapjes. Dit leidt bij enkele brandweerfunctionarissen tot vragen over nut en
noodzaak hiervan en ook over de uitstraling naar anderen.
In de ochtend heeft een discussie gespeeld rond het wel of niet benutten van de sirenes voor
het waarschuwen van de bevolking in verband met mogelijk asbest en met rook. Dit is op
initiatief van de milieupolitie (Regionaal Milieuteam) besproken met onder meer een ambtenaar
veiligheid van de gemeente op locatie. De verantwoordelijk Adviseur Gevaarlijke Stoffen van de
brandweer is hier echter niet in gekend. Toen hem het bericht bereikte dat inzet van de sirenes
werd overwogen, heeft hij de meldkamer gebeld en aangegeven dat dit niet moest gebeuren.
De meldkamer brandweer heeft toen de meldkamer politie geïnformeerd. De afstemming over
dit onderwerp verliep niet goed. Het is volgens een van de respondenten wel aan de orde
geweest in het CTPI. Anderen geven aan dat het niet aan de orde is geweest. Wel vindt
discussie plaats tussen gemeente, AGS en milieupolitie en hierbij geven brandweer en
gemeente aan het advies van de AGS te volgen. De deskundige van de milieupolitie blijft – op
basis van de verkregen antwoorden op door hem gestelde vragen aan onder meer de AGS –
twijfelen over de aanpak. Vanuit de eigen ervaring en expertise oordeelt hij dat er meer moet
worden gedaan. De discussie tussen de milieupolitie en de brandweer werkt ook de volgende
dag door. De kwestie zorgt bij enkele betrokken voor veel irritatie. Dit is niet bevorderlijk voor de
multidisciplinaire samenwerking, ook bij volgende mogelijke incidenten.
In de loop van de ochtend is er een nauwe samenwerking ontstaan tussen de brandweer en de
GHOR. Met name de inzet van GAGS bleek waardevol. De GAGS kan de vertalen naar
eventuele gezondheidstechnische aspecten en eventueel benodigde maatregelen.
Kanttekening hierbij is dat in de eerste communicatie richting publiek vanuit de gemeente (het
eerste persbericht) wel over mogelijke asbestdampen wordt gesproken, maar zonder dat de
betekenis hiervan voor de gezondheid wordt geduid. Juist de MMK of GAGS kan zorgen voor
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de benodigde input in persberichten als het gaat om communicatie over concentraties van
gevaarlijke stoffen.
Waardevolle spullen
Binnen de faculteit Bouwkunde bevindt zich een waardevolle boekencollectie en een
waardevolle collectie maquettes en stoelen. Daags na de brand zou oorspronkelijk een
tentoonstelling worden geopend. Nadat aanvankelijk in de loop van 13 mei wordt gevreesd dat
de collecties verloren zijn gegaan, blijkt op 14 mei een succesvolle reddingsoperatie mogelijk in
samenwerking tussen de brandweer, de TU Delft en experts.
In de loop van de middag op 13 mei wordt in de media over de waardevolle collecties bericht.
Het onderwerp komt echter pas in het begin van de avond aan de orde in het CTPI. Tot op dat
moment is weliswaar inzet gepleegd op het nat houden van gebouwdelen en het voorkomen
van verdere uitbreiding van de brand, maar er is niet gesproken over het eventueel plegen van
specifieke inzet op het behouden van de collectie boeken en de collecties maquettes en
stoelen. Kennis hierover ontbrak. Respondenten geven aan dat het aanwezige
instortingsgevaar en de vallende brandende onderdelen de situatie waarschijnlijk te onveilig
zouden hebben gemaakt, zodat een dergelijke inzet niet zou hebben plaatsgevonden. Pas na
uitbranden was deze actie mogelijk. De prioriteit ligt bij het redden van mensen. Hierbij geldt wel
als aandachtspunt dat informatie over bijzondere en/of waardevolle spullen wel moet worden
ingebracht zodat er een bewuste afweging kan worden gemaakt. In andere situaties is het
gericht veiligstellen misschien wel mogelijk. Uiteindelijk bleek het mogelijk om de volgende dag
de collectie maquettes en stoelen te redden, mede met behulp van een externe deskundige
vanuit het NIFV.
Crisisbeheersingsorganisatie
Functioneren CTPI
De samenwerking tussen de disciplines in het CTPI is in het algemeen goed verlopen. Ook de
aanwezigheid van de TU Delft en de gemeente werkte goed. Op deze wijze konden benodigde
acties worden uitgezet en konden dwarsverbanden worden gelegd tussen de disciplines.
Naarmate de brand zich verder ontwikkelde en er steeds meer activiteiten bij kwamen, was
opschaling noodzakelijk zodat een deel van de activiteiten door anderen (zoals het ROT)
konden worden overgenomen. Enkele kwesties zoals het moment van inzetten van het
incomplete tweede peloton, de discussie over wel of niet inzetten sirenes en de eerste
ontruiming van een studentencomplex zijn niet in het CTPI besproken. Het CTPI heeft overzicht
getracht te krijgen en te houden, maar dit is niet voor alle kwesties gelukt. De nadruk lag op de
brandbestrijdingsstrategie en op de opbouw van de inzet. Op momenten heeft tevens
afstemming plaatsgevonden tussen de OvD’s en de lokale brandweercommandant. Dit mede
op basis van in het CTPI afgestemde acties. De aanwezigheid van de TU Delft in het CTPI
heeft goed gewerkt.
De afstemming op locatie vond plaats in het CTPI in een commando voertuig. De faciliteiten
waarover het CTPI kon beschikken waren beperkt. Er was geen toegang tot internet en er was
geen aparte ruimte waar bijvoorbeeld de commandovoering van de brandweerinzet kon
plaatsvinden. Ook waren er geen formats voor verslaglegging en geen middelen voor het
plotten. Dit is een onwenselijke situatie.
Het is lastig en ons inziens onwenselijk om als HOvD de rollen van hoofd sectie brandweer en
voorzitter CTPI te combineren. Beide rollen vergen tijd en aandacht. Deze rollen moet dan ook
worden gescheiden waarbij een functionaris wordt vrijgemaakt voor elk van de rollen.
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Functioneren ROT
Het ROT kwam bij elkaar in het RCC. Het ROT was actief vanaf GRIP 2. Onderwerpen die
vanuit het ROT werden geregeld waren onder meer adviezen over evacuaties/ontruiming van
de omgeving en kwesties als aflossing. Het ROT verzorgde situatierapporten die werden
toegestuurd aan de betrokken organisaties. Deze sitraps waren onder meer input voor het
overleg in het GBT. De verslaglegging in het ROT verliep niet optimaal. Zo klopte de
nummering van de sitraps niet in het programma MultiTeam. Wat betreft de inhoud van de
sitraps valt op dat de kwaliteit van de verslagen sterk verschilde per verslag. De sitraps
bevatten zeker waardevolle informatie, maar de kwaliteit ervan kan ons inziens beter, met
duidelijker geformuleerde feiten, adviezen en gevraagde besluiten. Ook is er niet systematisch
gerapporteerd over de verschillende aspecten.
Functioneren GBT
De samenwerking in het GBT was goed. De sfeer was goed. Het feit dat er geen slachtoffers
waren zorgde ook voor rust. De burgemeester zorgde voor een strakke aansturing van het GBT
waarbij alle disciplines hun inbreng konden hebben, maar waarbij wel steeds gericht over
specifieke kwesties werd gesproken. Eerder hebben wij geconstateerd dat een vroegtijdiger
opschalen van het GBT gewenst was geweest. Een aandachtspunt is de continuïteit van de
besluitvorming tussen vergaderingen van het GBT in. Het was niet altijd duidelijk hoe
afstemming en contacten verliepen tussen de vergaderingen in. Het is zaak om duidelijk af te
spreken welke kwesties bilateraal kunnen worden afgehandeld en welke prioritaire zaken
mogelijk aanleiding zijn om het GBT tussentijds bij elkaar te roepen. De tweede ring werkte
goed omdat betrokken hoofden actiecentra direct op de hoogte waren van de stand van zaken
en van de genomen besluiten. Ook de aanwezigheid van de TU Delft werkte goed. De kwaliteit
van de verslaglegging van het BT was goed.
Functioneren GMT
Het GMT vergaderde telkens enige tijd na een GBT-vergadering. Tijdens het GMT overleg is
steeds kort besproken wat er moest worden gedaan. Prominente onderwerpen waren de
communicatie, bouw- en woningtoezicht en opvang. De sfeer was ontspannen.
Samenwerking tussen de teams
De samenwerking tussen de teams verliep op momenten moeizaam. Met name de GBT leden
hadden een beperkt beeld van wat er speelde in het ROT en ook van de rol van het ROT.
Omgekeerd voelde het ROT zich niet altijd volwaardig betrokken. Dit betrof onder meer de
advisering rond ontruimingen en de wijze waarop het eerste persbericht tot stand kwam. Latere
persberichten zijn afgestemd, waarbij het ROT minder gelukkig was met de communicatie over
de ontruiming in een later persbericht.
De leden van het GBT onderhielden ook eigen contacten in de eigen organisatie en kwamen op
momenten ter plaatse, bij de brand. Meerdere respondenten geven aan dat zij geen beeld
hadden van wat de rol van het ROT was. De samenwerking tussen CTPI, ROT en GBT is een
aandachtspunt wat betreft de explicitering van de onderlinge samenwerking en de onderlinge
informatie-uitwisseling. De facto hadden de GBT leden eigen contacten op locatie bij de brand
en waren zij op momenten ook zelf aanwezig. Dit betekende dat de informatiestroom niet
verliep van CTPI naar ROT naar GBT, maar veel meer van CTPI en anderen direct naar het
GBT. Wel benutte het GBT de sitraps van het ROT. Een dynamiek van vragen en besluiten van
het GBT die worden gevoed vanuit het ROT en deels worden weggezet bij het ROT was er
beperkt. Het ROT had eigen taken, direct in afstemming met het CTPI (zoals aflossing). Deze
zijn veelal goed verlopen. Veel GBT besluiten werden ook direct opgepakt door de
gemeentelijke actiecentra of werden direct uitgezet door de GBT leden in de eigen organisatie
(binnen de GHOR/GGD, etc.). Omdat het GMT en het ROT beidend direct onder het GBT
vallen, is de afstemming tussen ROT en de gemeentelijke actiecentra per definitie een
aandachtspunt. Een liaison namens de gemeente in het ROT kan hieraan bijdragen. In andere
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regio’s is gekozen voor het steviger opnemen van de gemeente als ‘sectie’ binnen het ROT,
met een GMT ‘onder’ het ROT.
Het ROT kon niet beschikken over verslagen van het CTPI omdat deze niet konden worden
gemaakt (geen plotmogelijkheden). Er waren wel contacten per telefoon.
Gemeentelijke activiteiten
De voorlichting was grotendeels adequaat. In een vroeg stadium zijn eerste activiteiten
opgestart. Het actiecentrum is later opgeschaald. Dit had eerder kunnen en moeten gebeuren.
De rolverdeling in het actiecentrum was goed en het team heeft in het algemeen goed
gefunctioneerd. In de loop van de dag zijn media-analyses opgesteld, is de pers actief
benaderd, is er een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden opgesteld en is de
informatie op de website regelmatig ververst. Er is via verscheidene kanalen gecommuniceerd.
Cijfers over voorlichtingsactiviteiten:232
Vragen via 14015
Persberichten eerste dag
Persberichten totaal
Aantal updates website
Aantal actieve persbenaderingen
Aantal beantwoorde persvragen
Aantal bezoekers website

300
4
9
78
12
27
4900

Overzicht van persberichten:233
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Datum en tijd
13 mei, 11.43 uur
13 mei, 14.00 uur
13 mei, 19.42 uur
13 mei, 22.54 uur
14 mei, 10.05 uur
14 mei, 18.12 uur
15 mei, 19.43 uur
20 mei, 9.38 uur
3 juni, 12.07 uur

Onderwerp
Omwonenden brand moeten ramen en deuren sluiten
Gezamenlijk persbericht GHOR/gemeente/TU – Grote brand TU Delft
Advies blijft: ramen en deuren sluiten
Opvang sporthal Brasserkade
Brand onder controle, gebied nog afgesloten
Sloop start naar verwachting vrijdag
TU gebouw snel gesloopt
Faculteitsgebouw voldeed aan voorschriften
Gemeente Delft laat brand Bouwkunde grondig evalueren

De Hulpverleningsregio Haaglanden brengt vijf persberichten uit over de brand:
Nr

Datum en tijd

Onderwerp

1

13 mei, 14.00 uur

Gezamenlijk persbericht – Grote brand TU Delft

2

13 mei, 22.30 uur

Verwachting volledig uitbranden, instortingsgevaar, opvang, geen gevaar
omgeving

3

14 mei, 10.00 uur

Brandmeester, verloop brandbestrijding. Volksgezondheid, schade en
afzettingen

4

14 mei, 13.15 uur

Voortgezette inzet gericht op redding maquettes en controle asbestvezels
sportcomplex

5

14 mei, 18.30 uur Inzet brandweer vrijwel ten einde

Er waren ook enkele knelpunten. Het call center beschikte lange tijd niet over voldoende
informatie. Dit is onwenselijk. Het call center moet regelmatig geactualiseerde informatie
ontvangen. Dit ging in de loop van de middag beter toen onder meer Vragen en antwoorden zijn
opgesteld en de website steeds werd geactualiseerd. Er is een ander telefoonnummer gebruik
dan in de planvorming is voorzien, maar dit werkte goed. Het nadeel was wel dat het nummer
voor de brand hetzelfde was als het algemene informatienummer van de gemeente Delft. De
rolverdeling tussen het actiecentrum, de voorlichter in het BT en het ROT was niet duidelijk. De
afstemming met de TU Delft verliep goed. De persberichten waren over het algemeen duidelijk.
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In het eerste persbericht ontbrak een duiding van de in het bericht benoemde ‘asbestdampen’
die vrij konden komen. In het bericht is niets gezegd over de betekenis hiervan voor de
volksgezondheid. Dit kan onbedoeld tot onrust leiden. In een dergelijk stadium is input vanuit
een medisch milieukundige/GAGS wenselijk.
Tijdens de brand heeft RTV West uitgebreid bericht over de ontwikkelingen van de brand en
over de bestrijding. RTV West is ook de officiële ‘rampenzender’ voor de provincie ZuidHolland. De gemeente Delft heeft in persberichten het publiek enkele malen verwezen naar de
berichtgeving op RTV West. RTV West was ontevreden over de wijze waarop de zender door
de gemeente is geïnformeerd en is ‘benut’ op de eerste dag van de brand. Omroep west geeft
in een brief aan de cvdK, in afschrift aan de burgemeester van Delft, aan het te betreuren niet
als rampenzender te zijn ingezet. De gemeente geeft in een reactie aan dat Omroep West actief
is benaderd en is voorzien van informatie, met hierbij een voorkeursbehandeling ten opzichte
van andere media. Uit de briefwisseling tussen gemeente en Omroep West blijkt dat ieder een
ander beeld heeft van de wijze waarop en de situaties waarin de inzet van de
calamiteitenzender aan de orde is. De regionale zender is een belangrijke bron van informatie
voor mensen in de omgeving. De specifieke functie als ‘rampenzender’ maakt het mogelijk om
per direct dringende waarschuwingen over te brengen aan het publiek. Ons inziens was het
gebruik van de ‘rampenzender’ niet nodig. Wel was het nodig om RTV West tijdig van relevante
informatie te voorzien. Met name in de beginfase bleek dit lastig. De gemeente heeft contact
gelegd en eerste informatie gegeven rond 10.30 uur. Vervolgens duurde het enige tijd voordat
er meer informatie kwam, onder meer in de vorm van persberichten en in de vorm van een
persconferentie. In de middag kwam er steeds meer en ook meer regelmatig informatie vrij
vanuit de gemeente. De informatievoorziening in de ochtend had beter gekund. Het is zaak om
in een vroeg stadium duidelijke afspraken te maken, voor zover mogelijk, met de regionale
omroep: wijze van informeren, vast wederzijds contactpersoon, en dergelijke. In andere
evaluaties constateerden wij vergelijkbare onduidelijkheden en ook ontevredenheid van de kant
van de ‘rampenzender’.234 Het is zaak dat regionaal duidelijkheid bestaat over de rol van de
regionale omroep, zowel als belangrijke nieuwsbron voor de regio, als in de functie van
‘rampenzender’.
De nachtopvang voor de ontruimde studenten (uit het wooncomplex) is gestart nadat hiertoe
een besluit was genomen door het GBT. Hiermee is gewacht op resultaten van metingen van
gevaarlijke stoffen. Het besluit viel ons inziens relatief laat. Dit had uit voorzorg moeten
gebeuren voor het geval de ontruiming van lange duur zou zijn. Wel heeft de gemeente zich
actief ingespannen om de studenten telefonisch te bereiken om na te gaan wat de
opvangbehoefte was. Hierbij is begrijpelijkerwijs uitgegaan van een hoge mate van
zelfredzaamheid van studenten. Parallel hieraan had wel eerder gewerkt kunnen worden aan
het klaar hebben staan van eten en drinken voor diegenen die hier gebruik van zouden wensen
te maken.
De activiteiten in het kader van schaderegistratie en registratie van personen (in de aula van de
TU Delft) waren kleinschalig. Deze activiteiten zijn goed verlopen.
Nafase
Nazorg en informatievoorziening
De veerkracht van de TU Delft was indrukwekkend: binnen zeer korte tijd zijn de lessen
gecontinueerd. De TU Delft vervulde een belangrijke rol in de nafase, met name richting
studenten en eigen personeel. Dit is niet nader onderzocht, maar van een afstand bezien is
onze indruk goed. De beschikbare informatie in mails, nieuwsberichten en op internet was
uitgebreid en toegankelijk. Studenten konden voor vragen en eventuele problemen contact
opnemen met een gespecialiseerde organisatie. De GHOR had eerder op 13 mei de
234
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psychosociale opvang opgestart in verband met mogelijke gevolgen van het verloren gaan van
het werk van studenten. Ook is aandacht gevraagd voor mogelijke vragen en klachten bij
huisartsen, via de GGD. Voor enkele specifieke kwesties zijn op maat oplossingen bedacht
(zoals de specifieke vraagstukken rond promotie trajecten) door de TU Delft.
De TU heeft door middel van haar afdeling integrale veiligheid in samenwerking met anderen in
een vroeg stadium haar nazorgtraject opgestart in de vorm van opvang voor BHV-ers,
medewerkers en studenten door haar bedrijfsartsen.
Sloop
Een pregnante kwestie in de nafase betrof de sloop van het gebouw. Door middel van
bestuursdwang heeft de gemeente een snelle start van de werkzaamheden afgedwongen. Er
moest worden gestart zodra adequate voorbereidingen waren getroffen. Tijdens de sloop
hebben zich twee incidenten voorgedaan: een ongeplande instorting van een deel van het
gebouw en een incident waarbij een chauffeur van een vorkheftruck bekneld raakte. In het
eerste geval kwam een stofwolk vrij met verhoogde concentraties asbest. Dit is onderzocht door
de Arbeidsinspectie. Er volgde geen sancties. In het tweede incident is de chauffeur er relatief
goed van afgekomen na lange tijd bekneld te hebben gezeten. Gedurende de sloop vindt
regelmatig overleg plaats tussen toezichthouder, sloper en gemeente. Gedurende de eerste
paar weken na de brand zijn op vele punten (later in een iets mindere mate) metingen verricht
in opdracht van de TUD. Er is een analyse door de GGD verricht en er is geconcludeerd dat er
geen gevaar voor de bevolking/ medewerkers/ studenten o andere personen is opgetreden op
het gebied van gevaarlijke stoffen.
Onderzoek en lessen
Er is door de brandweer en anderen veel aandacht besteed aan het leren van de brand en de
ondernomen activiteiten. Er is zowel monodisciplinair geleerd als multidisciplinair. Er zijn
verscheidende lessendocumenten beschikbaar gesteld aan het COT. Ook het besluit tot
evalueren door het COT is een voorbeeld van de wens van het gemeentebestuur om lessen te
trekken. In de interne evaluaties zijn zowel positieve punten benoemd als knelpunten. Echter,
personeel van de RAC en de direct betrokken bevelvoerders die in het pand hebben
opgetreden, zijn niet bij de evaluaties betrokken. Ook de TU Delft heeft intern lessen verzameld.
In opdracht van de verzekeringsmaatschappijen en TU Delft is onderzoek gedaan naar de
feiten rond het ontstaan van de brand en de eerste respons. Verder doet de TU Delft eigen
onderzoek naar haar crisismanagement en naar haar continuïteitsmanagement.
Het is belangrijk dat er wordt geleerd. Ook al vindt er een externe evaluatie plaats, dit mag niet
in de plaats komen van belangrijke interne leerprocessen. De OVV heeft besloten geen
onderzoek te doen naar de brand. De gemeente heeft dit in een persbericht bekend gemaakt
nadat eerder in het universiteitsblad bericht had gestaan over een mogelijk onderzoek. Op de
website van een lokale politieke partij stond een e-mailwisseling met de Onderzoeksraad over
een mogelijk onderzoek. Het proces rond besluitvorming van de Onderzoeksraad over het wel
of niet verrichten van onderzoek was voor de gemeente aanvankelijk niet duidelijk. In een direct
contact is dit toegelicht door de Onderzoeksraad.
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4.3

Analyse vergunningverlening en toezicht
Gebruiksvergunning
De faculteit Bouwkunde beschikte op het moment van de brand niet over de noodzakelijke
gebruiksvergunning. Wel zijn verschillende brandveiligheidsmaatregelen gerealiseerd. Volgens
opgave van de TU Delft zijn de volgende brandveiligheidsmaatregelen uitgevoerd in de faculteit
Bouwkunde:
Naar aanleiding van het pre-advies d,d, 2 april 2002235
Rookdetectie vluchtwegen,
Nieuwe en extra vluchtwegaanduidingen en noodverlichtingsarmaturen,
Brandscheidingen op de verdiepingen werden van dikkere sponningen en nieuwe profielen voorzien,
Brandscheidingsdeuren werden voorzien van kleefmagneten,
In de schachten werd detectie aangebracht d.m.v. een zgn. RWA (rook-warmte-aanwezigheid),
Op de begane grond werden extra vluchtdeuren en rookluiken aangebracht,
Aan de oostgevel werd een nieuwe vluchttrap van de 4e verd tot de begane grond geplaatst. Dit als extra
vluchtweg voor de daar aanwezige collegezalen,
Een overdruk ventilatiesysteem werd in de trappenhuizen aangebracht,
Nieuwe brandmeldcentrale werd geplaatst,
Een nieuwe liftsturing werd aangebracht en aangesloten op deze nieuwe brandmeldcentrale,
Een gefaseerd ontruimingsplan is in de nieuwe brandmeldcentrale ingeprogrammeerd.
Naar aanleiding van het supplement op het pre-advies d.d. 29 juni 2005236
Eind 2006 werd begonnen met het plaatsen van de brandwerende beglazing in het centrale trappenhuis.
Deze werkzaamheden zijn half 2007 afgerond waarna aan het trappenhuis Noord werd begonnen.
Begin 2008 zijn alle trappenhuizen en de goederenlift op de 12e en 13e verdieping voorzien van
brandwerend glas. Dit naar aanleiding van de renovatie van deze verdiepingen. De planning was om
eind 2008 het trappenhuis Noord en de goederenlift gereed te hebben. Waarna begin 2009 met het
trappenhuis Zuid zou worden begonnen. Volgens afspraak met de brandweer Delft (…) zouden de
werkzaamheden medio 2009 zijn afgerond waarna een gebruiksvergunning zou worden afgegeven.
Na 2009 zouden verdere verbeteringen in o.a. de begane grond en het atrium worden aangebracht.

In 2003 werd de TU Delft door de gemeente Delft aangeschreven betreffende de aanvraag van
een gebruiksvergunning. De TU Delft zou binnen vier weken na 9 april 2003 een
aanvraagformulier voor een gebruiksvergunning bij de gemeente moeten indienen. Het duurde
echter tot 25 november 2004 voordat de aanvraag bij de gemeente binnenkomt.
Volgens de respondenten van de TU Delft is deze vertraging vooral als gevolg van interne
ontwikkelingen ontstaan. Deze ontwikkelingen betreffen met name het feit dat
verantwoordelijkheden en taken met betrekking tot het gebruiksvergunningendossier bij
verschillende afdelingen waren belegd. Uit het dossier en de gevoerde gesprekken blijkt echter
niets van een actie van de gemeente/brandweer in reactie op het uitblijven van de aanvraag.
Op 30 november 2004 werd de aanvraag van de TU Delft Bouwkunde door de gemeente Delft
in behandeling genomen. Binnen 14 dagen moest de aanvrager een afspraak met de
brandweer maken voor een brandveiligheidsonderzoek. Het is niet duidelijk of een dergelijk
onderzoek heeft plaatsgevonden.
Op 17 maart 2005 werd per e-mail door de brandweer aan de TU Delft gemeld dat er een
probleem was om de vergunning te verlenen. Oorzaak hiervoor was het besluit van de TU Delft
om de faculteit Bouwkunde niet te renoveren. Een officiële reactie van het gemeentebestuur op
de vergunningaanvraag bleef uit. De reactie van de brandweer overschreed de in de
bouwverordening opgenomen maximale termijn.
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Het dossier van de gemeente en het specifieke dossier van de brandweer bevatten geen
nadere informatie over de gebruiksvergunning na de email van maart 2005. Uit interviews blijkt
dat de gemeente en de TU Delft besloten hadden dat aanvullende maatregelen getroffen
moesten worden. Uit interviews blijkt dat medewerkers van de TU Delft en betrokken
brandweerfunctionarissen verschillende beelden hadden wat betreft de reden voor de
benodigde aanvullende maatregelen. De brandweer koppelde de aanvullende maatregelen aan
het niet doorgaan van de renovatie, terwijl de TU Delft het opvatte als maatregelen die
voortkwamen uit wijzigingen in de bouw wet- en regelgeving. Volgens de brandweer zou de
gebruiksvergunning, wanneer de maatregelen zouden zijn doorgevoerd, alsnog kunnen worden
verleend.
De gemeente heeft formeel niet beslist over de aanvraag van de TU Delft. De gemeente had
kunnen besluiten de vergunning te verlenen, te weigeren of een vergunning met
(gebruiks)beperkende voorwaarden te verlenen. De TU Delft had voor de faculteit Bouwkunde
moeten beschikken over een gebruiksvergunning. In 2008 waren de benodigde maatregelen
grotendeels uitgevoerd, op aanpassingen in een deel van het trappenhuis na, zo geven
respondenten aan.
Het heeft jaren geduurd voordat er een aanvraag werd gedaan voor een gebruiksvergunning.
Dit betekent dat het gebouw jarenlang is gebruikt zonder dat er sprake was van een dergelijke
vergunning. Wanneer het traject uiteindelijk werd gestart, toonden zowel de TU Delft als de
gemeente zich te passief. De TU Delft wachtte anderhalf jaar met de aanvraag. Het
gemeentebestuur greep tussentijds niet in en er vond geen formele besluitvorming plaats op het
moment dat de aanvraag wel werd ontvangen.
Maatregelen
De maatregelen die door de TU Delft moesten worden getroffen voor het gebruik van de
faculteit Bouwkunde zijn vastgesteld op basis van het criterium dat ontvluchting bij brand
mogelijk moest zijn. Hiertoe zijn in de loop der jaren verschillende voorzieningen aangebracht,
waaronder het aanbrengen van extra nooduitgangen, een brandmeldinstallatie en een
ontruimingsinstallatie. Ook zijn de trappenhuizen op de meeste plaatsen aangepast. De
voorzieningen zijn aangebracht om te voldoen aan de eis dat ontvluchting van de faculteit
Bouwkunde binnen vijftien minuten plaats moest kunnen vinden. De eis verbonden aan de
vlamdichtheid rondom de trappenhuizen was daarom vastgelegd op twintig minuten. Het
gebouw voldeed aan die eis. Met het doorvoeren van deze maatregelen was de TU Delft in
2004 op het niveau gekomen waarop een gebruiksvergunning verleend kon worden, op
voorwaarde dat de renovatie werd uitgevoerd.
De gebruiksvergunning werd echter niet verleend omdat de renovatie niet was uitgevoerd. De
reden hiervoor lag in de aanwezigheid van brandwerende scheidingen van draadglas in het
gebouw. Deze scheidingen voldeden op het criterium ‘temperatuur’ niet aan de
brandwerendheidseis. Het draadglas wordt in het geval van brand te warm. Deze situatie is in
2002 door de brandweer geaccepteerd tot aan de renovatie. Toen in 2005 duidelijk werd dat de
renovatie van het gebouw voor onbepaalde tijd was uitgesteld werd deze situatie niet langer
door de brandweer geaccepteerd. Het draadglas moest door brandwerend glas worden
vervangen. Door brandwerend glas toe te passen zou de brandwerendheid op dertig minuten
worden gebracht. Deze eis heeft geen (directe) relatie met de ontruiming, maar heeft betrekking
op de compartimentering. In 2006 wordt in opdracht van de TU Delft een proef gedaan met de
toepassing van brandwerend glas. Deze proef werd gedaan omdat het brandwerend glas in
grotere vlakken (ruiten) werd aangebracht dan tot dan toe was gedaan. In 2008 liep de
uitvoering van het aanbrengen van brandwerend glas nog.
Met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen valt op dat er steeds enkele jaren zitten
tussen het bepalen van de maatregelen die getroffen moesten worden en de uitvoering van
deze maatregelen. Tussen het rapport Gedeelde Zorg en de start van de werkzaamheden in
2002 zit een periode van acht jaar. Deze periode wordt door respondenten verklaard door het
feit dat er prioriteiten zijn gesteld tussen gebouwen van de TU Delft. Niet alle gebouwen konden
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in één keer op het gewenste brandveiligheidsniveau worden gebracht. Daarom is op basis van
een risicoanalyse gekozen voor een gefaseerde aanpak. De faculteit Bouwkunde was daarom
in 2002 ‘aan de beurt’. Onduidelijk is hoe de risicoanalyse tot stand is gekomen. Bovendien
wordt in de risico-analyse aangegeven dat Bouwkunde een ‘hoger risico’ kent, onder meer
vanwege het ontbreken van preventieve maatregelen. Onduidelijk is echter wat precies onder
een ‘hoger risico’ werd verstaan. Daarnaast lijken afspraken over harde termijnen gekoppeld
aan de gefaseerde aanpak te ontbreken. Hiermee zijn enkele belangrijke randvoorwaarden voor
het kunnen monitoren van dergelijke complexe trajecten niet aanwezig. De lange termijnen zijn
onwenselijk.
Het feit dat de TU Delft niet beschikte over een gebruiksvergunning betekent niet dat er geen
maatregelen zijn getroffen. In de loop der jaren zijn verscheidene maatregelen getroffen en zijn
benodigde voorzieningen gerealiseerd. Op één onderdeel na, zijn alle maatregelen getroffen die
mede in het licht van de gebruiksvergunning noodzakelijk waren. Op het moment van de brand
werd nog gewerkt aan het realiseren van de resterende benodigde aanpassing: het aanbrengen
van brandwerend glas. Deze maatregel is getroffen nadat in 2005 de brandweer aangaf geen
gebruiksvergunning te kunnen verlenen. Dit standpunt van de brandweer volgde op een
toevallige kennisname van het feit dat de renovatie niet zou plaatsvinden. Dit is drie jaar nadat
werd vastgesteld welke maatregelen nodig waren. Het is ons inziens aannemelijk dat indien
eerder bekend zou zijn geweest dat de renovatie niet doorging, er ook eerder zou zijn
begonnen aan het realiseren van het brandwerende glas. Het kan niet met zekerheid worden
vastgesteld wat de invloed zou zijn geweest van dit brandwerende glas op het verloop van de
brand, indien deze werkzaamheden voor de brand zouden zijn afgerond. De brandwerendheid
zou op een aantal plaatsen waarschijnlijk hoger zijn geweest, maar gelet op de grote vuurlast in
het gebouw is het niet waarschijnlijk dat dit tot een significant ander schadebeeld zou hebben
geleid.
Het ontbreken van de gebruiksvergunning betekent niet dat er sprake was van een acuut
onveilige situatie. Indien zich wel een dergelijke situatie zou hebben voorgedaan, had de
gemeente in kunnen grijpen. Hiertoe is geen aanleiding geweest.
Toezicht
De brandweer Delft was sinds 2002 gemiddeld één à twee keer per jaar in de faculteit
Bouwkunde. Het is niet duidelijk welke inspecties of controles voor 2002 zijn uitgevoerd. Het
dossier van de faculteit Bouwkunde bevat hierover geen informatie en de betrokken functionaris
heeft hier ook geen kennis van. Ook op andere punten bevat het dossier geen informatie.
In enkele jaren, rond de uitvoering van specifieke maatregelen, liep het aantal bezoeken van de
brandweer op tot zo’n zes keer. Deze bezoeken aan de faculteit Bouwkunde waren niet primair
bedoeld om invulling te geven aan het toezicht op brandveilig gebruik in het kader van de
bouwregelgeving. De bezoeken vonden plaats rond vergaderingen die in de faculteit
Bouwkunde plaatshadden of (bijvoorbeeld) rond de voorbereidingen van een feest in de
faculteit. Tijdens deze bezoeken vormde de preventist van de brandweer zich een algemene
indruk van het brandveilig gebruik van het gebouw. Van deze bezoeken zijn geen rapporten
opgemaakt. Het gebouw werd niet systematisch (per etage) gecontroleerd. Reden hiervoor was
dat de maatregelen in het TU Delft gebouw nog in ontwikkeling waren. De algemene indruk van
het brandveilig gebruik was telkens goed. Daarnaast was de BHV-organisatie in de beleving
van de brandweer erg strikt in het toezicht op brandveilig gebruik van de faculteit Bouwkunde.
De BHV-organisatie nam contact op met de brandweer op het moment dat ze de indruk kregen
dat een situatie (mogelijk) onveilig was. Vervolgens voerden de brandweer en de BHVorganisatie overleg over die specifieke situatie. Bij de brandweer bestond de indruk dat de TU
Delft en, met name de BHV-organisatie, de faculteit op een veilige wijze gebruikt.
Hierbij geldt wel dat de TU Delft rond enkele belangrijke maatregelen (zoals een brandmeldinstallatie) gebruik heeft gemaakt van ter zake externe deskundigen en van certificering. Ook de
brandweer heeft deze informatie ontvangen en beoordeeld.
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De informele samenwerking tussen brandweer en BHV organisatie was goed. In het algemeen
is de brandweer voornamelijk afgegaan op aannames en indrukken en niet op formele, eigen
inspecties. Er heeft, in ieder geval vanaf 2002, geen formeel toezicht plaatsgevonden op
brandveilig gebruik van de faculteit Bouwkunde. Dit is geen voldoende basis voor het adequaat
invullen van de toezichtstaak.
Hierbij geldt dat de capaciteit voor toezicht en handhaving beperkt was, zeker bij de brandweer.
In verscheidene nota’s is aandacht gevraagd voor dit capaciteitsvraagstuk, ook in de
gemeenteraad. De gemeente had een grote achterstand wat betreft gebruiksvergunningen,
evenals veel andere gemeenten in Nederland. Met de fusie in 2005 van de brandweerkorpsen
uit Delft en Rijswijk is gewerkt aan meer capaciteit. Ook blijft beleid op dit punt een kwestie van
prioriteren. De gemeente Delft heeft prioriteiten gesteld in type objecten, waarbij de prioriteit lag
op objecten voor minder of niet zelfredzamen.
Discussie in de media over vergunningen
In de nasleep van de brand is in de media ruim aandacht geschonken aan de vermeende stand
van zaken wat betreft vergunningverlening en toezicht. Zowel de gemeente, de brandweer als
de TU Delft hebben in de media uitspraken gedaan over deze onderwerpen, mede in reactie op
elkaar. In een persbericht reageert de gemeente Delft op 20 mei 2008 formeel op de berichten.
De gemeente gaat onder meer in op de uitgevoerde controles en stelt het volgende: “de
brandweer voert regelmatig controles uit. De laatste controle vond plaats in 2007.”
In het licht van de eerder geschetste situatie rond inspecties is het voor ons onduidelijk wat de
gemeente bedoelt met de term “controle” in het persbericht. Het dossier van de brandweer en
de gemeente bevat geen informatie over een uitgevoerde controle in 2007. Ons inziens is de
controle van 2007 een voorbeeld van een bezoek van de brandweer aan de Bouwkunde
faculteit waarbij, in de marge van dit bezoek, ook is gekeken naar aspecten van brandveiligheid
in een of meerdere delen van het gebouw. Er was geen sprake van een formele inspectie op
brandveilig gebruik. De mededeling in het persbericht dat er regelmatig controles worden
uitgevoerd door de brandweer lijkt een periodieke en systematische inspectie te suggereren. Dit
is onjuist. Er is hoogstens sprake van ad-hoc uitgevoerde beperkte controles, waarvan geen
schriftelijke rapportages of verslagen bestaan.
Informatie-uitwisseling TU Delft en brandweer Delft
Er was geen vaste of regelmatige overlegstructuur tussen de TU Delft en de brandweer Delft
over de uitvoering van de maatregelen uit het project Gedeelde Zorg. Per situatie of geval werd
ad hoc overleg gevoerd met functionarissen van de TU Delft en de Brandweer Delft. In het
rapport Gedeelde Zorg was afgesproken dat de TU Delft door middel van een halfjaarlijkse
rapportage aan de Gemeentelijke Brandweer de voortgang van de implementatie van de
aanbevelingen en afspraken zou presenteren. Zowel de TU Delft als de brandweer beschikt niet
over dergelijke voortgangsrapportages. Respondenten van de TU Delft geven aan dat
dergelijke rapportages in ieder geval de laatste vier jaar (sinds 2004) niet zijn opgesteld. Wel is
in 2002 een Voortgangsrapportage verbetering brandveiligheid TU-gebouwen ontvangen. Na
deze rapportage zijn geen voortgangsrapportages meer ontvangen. Het ontbrak bij de
brandweer Delft aan een gedetailleerd overzicht van de voortgang van uitvoering van de
maatregelen bij de TU Delft. Dat gold zowel voor de uitvoering van de werkzaamheden in het
kader van Gedeelde Zorg, voor de specifieke maatregelen in de faculteit Bouwkunde als voor
de voortgang van het herhuisvestingsprogramma van de TU Delft. Een voorbeeld hiervan was
dat de brandweer bij toeval hoorde dat de renovatie van de faculteit Bouwkunde voor
onbepaalde tijd is uitgesteld. Dit had tot gevolg kunnen hebben dat de gebruiksvergunning toch
was verleend, terwijl afgesproken was dat de gebruiksvergunning verleend zou worden op
voorwaarde dat de renovatie plaats zou vinden.
De informatie-uitwisseling tussen de TU Delft en de brandweer Delft is niet goed verlopen. Een
oorzaak hiervan is het niet of beperkt aanleveren van informatie door de TU Delft. Dat ontslaat
de gemeente (en de brandweer) echter niet van de verplichting om de benodigde informatie op
te vragen. Ook is het begrijpelijk dat het voor de brandweer niet uitvoerbaar is om met elk van
de potentieel risicovolle objecten intensief contact te onderhouden. Echter, juist het feit dat in
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het project Gedeelde Zorg is vastgelegd dat nauwe samenwerking zou plaatsvinden tussen de
TU Delft en de gemeente (en daarmee de brandweer) maakt dat in het specifieke geval van de
faculteit Bouwkunde een meer intensieve samenwerking mocht worden verwacht. Uit de
interviews blijkt dat het project Gedeelde Zorg niet het kader was van waaruit medewerkers van
de TU Delft werkten. Het bestaan en de inhoud van het project Gedeelde Zorg was niet bij alle
betrokken functionarissen van de TU Delft bekend. Dit terwijl de brandweer wel vanuit het kader
van Gedeelde Zorg werkt en in de veronderstelling was dat dit project nog liep.
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5

Conclusies en aanbevelingen
In dit hoofdstuk presenteren wij onze conclusies en de bijbehorende aanbevelingen. Wij gaan
hierbij in op de voorfase (vergunningen, maatregelen en toezicht), de respons op de brand en
de nafase.
Conclusies
1. De brand heeft niet geleid tot slachtoffers, onder meer vanwege een succesvol
uitgevoerde ontruiming van het gebouw door de BHV-organisatie van de TU Delft. Het
zwaartepunt van de vooraf door de TU Delft uitgevoerde brandveiligheidsmaatregelen lag
op het mogelijk maken van een veilige ontvluchting en niet op het behouden van het
gebouw bij een grote brand. De investeringen gericht op de ontvluchting hebben hun
waarde bewezen.
2. Onder invloed van een groot aantal factoren is de oorspronkelijke brand in korte tijd
uitgegroeid tot een zeer grote, onbeheersbare brand. De brand vergde een grootschalige
inzet van de brandweer. Er is hard gewerkt om de gevolgen zo veel mogelijk te beperken,
maar uiteindelijk kon het gebouw niet gered worden. De omstandigheden waarbinnen de
brandbestrijding moest plaatsvinden bemoeilijkten de bestrijding (beperkte preventieve
maatregelen, hoge vuurlast, niet voldoende waterdruk, flash over, vallend glas,
doorgebrande stijgleiding, lastig van buitenaf te bereiken). Tijdens de brandbestrijding
hebben zich organisatorische en operationele knelpunten voorgedaan die de bestrijding
negatief hebben beïnvloed (vertraging in de bijstand, communicatieknelpunten binnen de
brandweer, logistieke beperkingen).
-

-

-

-

De eerste melding vanuit de faculteit Bouwkunde op 13 mei 2008 betrof een melding van
waterschade en een verzoek om ondersteuning. De automatische brandmelding die volgde
is onderschat en afgedaan als loos alarm vanwege de eerdere melding van wateroverlast.
Er volgde als standaardprocedure na een automatische brandmelding wel automatisch
alarmering van brandweerfunctionarissen. Binnen de TU Delft was op dat moment bij
anderen bekend dat er sprake was rookontwikkeling en was een BHV alarm gegeven voor
mogelijke brand. De interne communicatie was op dit punt niet optimaal.
Enkele minuten hierna volgde een mondelinge brandmelding vanuit de TU Delft, echter
zonder dat de melder nadere informatie had over de brand. Het was dezelfde functionaris
als de functionaris die eerder de wateroverlastmelding deed. Een functionaris met expertise
op het gebied van brand en/of met meer informatie over de situatie zou de brandweer
waardevolle informatie hebben kunnen geven over de situatie bij de faculteit Bouwkunde.
Nu was er slechts beperkt beeld bij de meldkamer, en vervolgens bij de ingezette
bevelvoerders, van de situatie. Dit is begrijpelijk vanuit de chaotische omstandigheden van
het moment, maar in de preparatie kan dit worden voorbereid. Ook de meldkamer kan
gerichter uitvragen. De binnen de brandweer en TU Delft aanwezige kennis over de
kwetsbaarheid van het faculteitsgebouw voor brand en de hoge vuurlast, had kunnen leiden
tot een grotere initiële inzet na de brandmelding. De kwetsbaarheid is onder meer benoemd
in het rapport Gedeelde Zorg. Dit had ook kunnen gebeuren na de eerste opschaling door
de bevelvoerder. Deze kennis is nu niet gebruikt bij het bepalen van de inzet.
De brandweer heeft continu aandacht besteed aan de bereikbaarheid van het terrein van de
TU Delft, onder meer in briefings aan brandweerploegen. Echter, in een dergelijke briefing
kunnen niet alle specifieke obstakels en wijzigingen worden benoemd. De werkzaamheden
rondom het terrein van de faculteit Bouwkunde zorgen voor een lastige situatie, met name
voor aanrijdende hulpverleners die niet bekend zijn met het terrein.
De brandweerploegen die zijn ingezet voor de brandbestrijding in de faculteit hebben hard
gewerkt in uiterst moeilijke omstandigheden. Gedurende de periode van de inzet binnen het
gebouw hebben zij zich volledig ingespannen om de brand zo goed mogelijk te bestrijden
en verdere uitbreiding te voorkomen. Uiteindelijk blijkt de bestrijding binnen niet effectief. De
eerste inzet wordt gehinderd door het nagenoeg ontbreken van de waterdruk op de
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aanwezige brandhaspel. Later wordt de inzet ernstig gehinderd door verschillende factoren:
het moeten wisselen van ademlucht buiten het gebouw; het doorbranden van stijgleiding op
de zesde etage; vallend brandend puin; en het doorbreken van de toevoerleiding naar de
stijgleiding door vallend glas. Het niet tijdig realiseren van aanvullend materieel en
aanvullende mankracht in het gebouw en het niet tijdig realiseren van noodzakelijke
randvoorwaarden zoals ademlucht en drinken, hebben de inzet verder bemoeilijkt. De
slagkracht van de regionale brandweer op die punten was onvoldoende. Inzet vanaf buiten
was moeilijk omdat het vuur moeilijk kon worden bereikt.
De bijstandsverlening is in de startfase niet soepel verlopen. Het duurde te lang voordat het
tweede peloton compleet was en het peloton mocht niet worden ingezet zolang het
incompleet was. De afstemming op commando niveau over het wel of niet inzetten van het
incomplete peloton heeft niet plaatsgevonden. De namens de HOvD gevraagde compagnie
is niet als bijstand gerealiseerd. Het duurde ruim anderhalf uur voordat de als eerste
ingezette ploegen in de faculteit versterking kregen. Dit terwijl de bevelvoerders in hun
tactiek steeds rekening hielden met extra mankracht en materieel dat, in hun beeld, ieder
moment kon komen. De eerste ploegen zijn niet afgelost. De inzet werd beëindigd vanwege
het besluit tot terugtrekken, bijna twee en een half uur na het begin van de inzet binnen. Dit
is lang bij een dusdanige intensieve inzet.
Het organiseren van voldoende restdekking heeft de overhand gekregen ten opzichte van
het organiseren van een snelle inzet van eenheden die zich in de nabijheid van het incident
bevonden. Hierdoor zijn eenheden minder snel ter plaatse gekomen dan mogelijk was. Dit
heeft in deze casus geen invloed gehad op het uiteindelijke schadebeeld.
Brandbestrijding van buitenaf was bijzonder complex. Dit mede vanwege de hoogte van het
gebouw, de laagbouw die de hoogbouw omringd en het (deels) omliggende water.
De meldkamer was zwaar belast. Er is onvoldoende aanvullende capaciteit gerealiseerd om
de grote werkdruk op te vangen. De meldkamer had onvoldoende beeld van de situatie,
mede als gevolg van onvoldoende terugkoppeling vanuit het veld. Dit heeft het werk van de
meldkamer bemoeilijkt.
De operationele opschaling en de opschaling tot en met GRIP 2 is relatief snel en adequaat
verlopen. De opschaling naar GRIP 3 had ons inziens eerder kunnen en moeten
plaatsvinden. Voor elk van de afwegingen voor GRIP 3 geldt dat deze of al speelde ruim
voordat het besluit werd genomen of voorspelbaar waren vanaf het moment dat duidelijk
werd dat het gebouw niet meer konden worden gered. Een laat besluit tot opschalen naar
GRIP 3 betekende ook een laat besluit tot opschalen van verscheidene actiecentra. Enkele
functionarissen vanuit de rampbestrijdingsprocessen waren reeds actief, maar er was nog
geen volledige opschaling van actiecentra. Dit zou hebben geleid tot meer slagkracht bij de
rampbestrijdingsprocessen opvang en bij voorlichting.
Het verrichten van metingen van gevaarlijke stoffen was een belangrijk onderdeel van de
operatie. Er is steeds zowel aandacht geweest voor de veiligheid van de omgeving als voor
de veiligheid van ingezette hulpverleners. Er is waar nodig gebruik gemaakt van expertise
van derden. De samenwerking tussen de brandweer en de GHOR was goed. Het conflict
tussen milieupolitie en brandweer over het wel of niet adequaat treffen van maatregelen
kwam voort ui door beide partijen gevoeld onbegrip en ervaren miskenning van expertise.
De ook door CTPI leden bekrachtigde lijn – het volgen van de AGS – had een einde moeten
maken aan de discussie. De ontstane irritatie moet alsnog worden besproken en worden
weggenomen, gelet op mogelijke toekomstige inzetten.
De meldkamer heeft meerdere malen contact gehad met burgwachters voor de wegen die
brandweer en ander hulpdiensten moesten gebruiken. Het eerste contact kwam net te laat
en een van de bevelvoerders moest enkele minuten wachten tot de brug weer dicht was.
3. Het besluit om de brandweer uit het pand terug te trekken is te begrijpen. Dit besluit had
echter eerder genomen kunnen worden: er was geen sprake van redding, er waren
terechte twijfels over de mogelijkheid om de brand te beperken en de risico’s binnen
namen toe. Het is begrijpelijk dat de brandweer zich maximaal wil inspannen om de
brand te bestrijden, maar er zijn grenzen aan deze inzet, met name bezien vanuit de
veiligheid van hulpverleners.
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De bevelvoerders hebben lange tijd gedacht dat het vuur tegen kon worden gehouden op
de zesde etage zodat hoger gelegen etages gespaard zouden blijven. Informatie dat
bovengelegen etages reeds brandden, heeft hen niet tijdig bereikt. Zij hebben zich bij het
bepalen van de inzet en bij het inschatten van de eigen veiligheid, gedurende langere tijd,
gebaseerd op onvolledige en deels onjuiste informatie. Dit was nadelig voor zowel de
effectiviteit van inzet als voor de eigen veiligheid.
Gelet op het bovenstaande was het verstandig dat is besloten om een groot deel van de
beschikbare bluscapaciteit in te zetten gericht op het voorkomen van het overslaan van de
brand naar de laagbouw.
4. De crisisbeheersingsorganisatie heeft in het algemeen goed gefunctioneerd. Op
onderdelen hebben liep de samenwerking tussen Beleidsteam en Operationeel Team
minder soepel (voorlichting, evacuatiediscussie, roldiscussie). Ook de faciliteiten van het
CTPI en de scheiding van de functie leider CTPI en hoofd sectie brandweer behoeven
aandacht.

-

-

-

-

De samenwerking binnen het CTPI, het ROT, het GAC en het GBT is over het algemeen
goed verlopen. Er waren wel enkele knelpunten, bijvoorbeeld de discussie over de
ontruiming van zone 2. De faciliteiten waarover het CTPI kon beschikken waren te beperkt.
Ook bleek het niet werkbaar voor de HOvD om zowel het CTPI voor te zitten als de eigen
discipline aan te sturen. De samenwerking tussen de teams verliep op momenten
moeizaam. Met name de samenwerking tussen GBT en ROT verliep moeizaam. De
crisisbeheersingsorganisatie heeft niet gefunctioneerd zoals gewenst wat betreft de
samenwerking tussen de teams en de onderliggende informatie-uitwisseling.
De voorlichting was grotendeels adequaat. Er zijn lessen te leren rond het passend
informeren van het call centre en het actualiseren van het draaiboek. Ook was eerdere
opschaling wenselijk geweest. De rolverdeling intern en extern (met brandweer en TU Delft)
was goed, behalve de rolverdeling op het gebied van voorlichting In het eerste persbericht
ontbrak de benodigde duiding van de in het bericht benoemde ‘asbestdampen’ die vrij
konden komen. De meldkamer heeft veel burgervragen afgehandeld. De meldkamer was
niet op de hoogte van het bestaan van een gemeentelijk informatienummer. Dit heeft de
werkbelasting van de meldkamer onnodig vergroot. De meldkamer had geïnformeerd
moeten worden over de inzet van een call centre. De werkafspraken tussen RTV West en
de gemeente in de ochtend van 13 mei waren onvoldoende duidelijk.
De nachtopvang voor de ontruimde studenten is relatief laat opgestart. Eerste opvang in de
aula is snel opgestart, maar de nachtopvang was afhankelijk van de ontwikkelingen qua
metingen en rookontwikkeling. Nadat het besluit tot het aanbieden van nachtopvang was
genomen, heeft de gemeente zich ingespannen om de studenten tijdig te bereiken. De
activiteiten in het kader van schaderegistratie en registratie van personen (in de aula van de
TU Delft) zijn goed verlopen.
De afschaling is soepel verlopen
5. In de mediaberichtgeving over de brand heeft een discussie gewoed over de
gebruiksvergunning voor de faculteit Bouwkunde. De faculteit beschikte niet over een
gebruiksvergunning. Het vergunningverleningtraject verliep traag en er was
onvoldoende daadkracht van zowel de TU Delft als de gemeente (en brandweer) in dit
traject. Wel waren op het moment van branduitbraak – op één na - alle geplande
brandveiligheidsmaatregelen geïmplementeerd. Het aanbrengen van brandwerend
glas in de trappenhuizen was ten tijde van de brand in uitvoering. Deze
werkzaamheden zouden volgens planning medio 2009 zijn afgerond.

-

Zowel de TU Delft als de gemeente Delft hebben zich te passief opgesteld als het gaat om
de aanvraagprocedure voor een gebruiksvergunning. Er zit bijna anderhalf jaar tussen het
moment waarop de gemeente Delft de TU Delft schriftelijk wijst op de plicht een
gebruiksvergunning aan te vragen en het moment waarop de aanvraag daadwerkelijk wordt
ingediend. De TU Delft wacht te lang en het gemeentebestuur grijpt niet tussentijds in.
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Het is onwaarschijnlijk dat wanneer de brandveiligheidsmaatregelen volledig waren
afgerond en er wel een gebruiksvergunning was, een ander schadebeeld zou zijn ontstaan.
Er heeft, in ieder geval vanaf 2002, geen formeel toezicht plaatsgevonden op brandveilig
gebruik van de faculteit Bouwkunde. Wel was er contact met de BHV organisatie en heeft
de brandweer contact gehad over specifieke brandveiligheidsmaatregelen. BHV’ers werden
opgeleid door de brandweer. In de marges van bezoeken van brandweerfunctionarissen
aan de faculteit Bouwkunde is gelet op aspecten van brandveiligheid in delen van het
gebouw. Dit waren geen systematische en intensieve controles. De brandweer heeft de
toezichtstaak te passief uitgevoerd.
De binnen de brandweer beschikbare capaciteit voor toezicht en handhaving was beperkt.
In verscheidene nota’s is aandacht gevraagd voor dit capaciteitsvraagstuk. De gemeente
had een grote achterstand wat betreft gebruiksvergunningen, evenals veel andere
gemeenten in Nederland. Op basis van gestelde prioriteiten zijn de achterstanden stap voor
stap teruggedrongen. Met de fusie in 2005 van de brandweerkorpsen uit Delft en Rijswijk is
gewerkt aan meer capaciteit.
In de nasleep van de brand is in de media ruim aandacht geschonken aan de vermeende
stand van zaken wat betreft vergunningverlening en toezicht. De gemeente gaf onder meer
aan dat de brandweer regelmatig controles uitvoert. Die controles waren echter ad-hoc en
beperkt van scope. De uitkomsten van deze controles zijn niet schriftelijk vastgelegd.
Het kost steeds enkele jaren voordat vastgestelde maatregelen in het kader van
brandveiligheid worden uitgevoerd door de TU Delft. Er zijn geen schriftelijk vastgelegde
afspraken tussen de brandweer en de TU over de eventuele fasering en bijbehorende
termijnen van de uitvoering. Hiermee zijn belangrijke randvoorwaarden voor monitoring van
de voortgang door de toezichthouder (de brandweer) niet aanwezig. Het proces heeft te
lang geduurd waardoor er te lang onnodig risico’s hebben bestaan.
Het project Gedeelde Zorg had moeten resulteren in een structurele samenwerking tussen
de TU Delft en de gemeente Delft, met name de brandweer. Echter, in de praktijk bestond
geen gestructureerd overleg tussen de TU Delft en de brandweer over de uitvoering van
brandveiligheidsmaatregelen. Er vond ad-hoc wel overleg plaats rond specifieke activiteiten.
Het ontbrak en ontbreekt de brandweer aan een gedetailleerd overzicht van de voortgang
van uitvoering van de maatregelen bij de TU Delft. De informatie-uitwisseling tussen de TU
Delft en de gemeente Delft met name de brandweer is niet goed verlopen, vanuit beide
kanten.
6. In de nasleep van de brand zijn tal van activiteiten opgestart (informeren studenten en
personeel, herhuisvesting, inrichten tijdelijke bibliotheek, en dergelijke). Kort na de brand
is het onderwijs weer opgestart. De veerkracht van de TU Delft was groot.

-

De veerkracht van de TU was goed: binnen zeer korte tijd is het onderwijs gecontinueerd.
De TU vervulde een belangrijke rol in de nafase, met name richting studenten en eigen
personeel. Dit is niet nader onderzocht, maar van een afstand bezien is onze indruk van het
verloop van de activiteiten positief.
7. Er was grote bereidheid bij operationele diensten tot leren in de nafase. Wel moet er
meer aandacht zijn voor het betrekken van direct betrokken brandweer medewerkers
zoals bevelvoerders en meldkamerfunctionarissen bij het leren van incidenten.

-

Er is door de brandweer en anderen veel aandacht besteed aan het leren van de brand en
de ondernomen activiteiten. Er is zowel monodisciplinair geleerd als multidisciplinair. Zowel
de bevelvoerder als de centralisten zijn echter niet bij evaluaties betrokken. Hiermee zijn
belangrijke onderdelen gemist en is onvoldoende recht gedaan aan de inzet en ervaringen
van deze functionarissen.
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Aanbevelingen
Zowel de analyse als de samenvattende conclusies moeten zoveel mogelijk worden benut. In
aanvulling op de benoemde leerpunten hebben wij enkele aanbevelingen geformuleerd.
A.

B.

C.

D.

E.
F.
G.

Zorg ervoor dat in grootschalige projecten gericht op het verhogen van de brandveiligheid
bij objecten duidelijk afspraken worden gemaakt over de fasering en de wijze van
monitoring. Expliciteer de wijze waarop de gemeente en/of de brandweer toezicht zal
houden. Doe dit ook voor eventuele lopende trajecten bij de TU Delft.
Bezie kritisch de beschikbare regionale procedures als het gaat om alarmering,
beschikbare inzetprocedures voor een groot kantoorgebouw, bijstandsprocedures, het
afwegen van de opbrengst van een inzet ten opzichte van de veiligheidsrisico’s en het
grootschalig optreden (inclusief communicatieplan). Bezie in hoeverre dit in voldoende
mate deel uitmaakt van opleidingen en oefeningen.
Realiseer voldoende faciliteiten voor het CTPI waaronder een separate werkruimte voor
de commandovoering , communicatiemiddelen en formats voor plotten en verslaglegging.
Scheid de functies leider CTPI en hoofd sectie brandweer in het CTPI. Beoefen het CTPI.
Deze punten behoeven regionale aandacht. (veiligheidsregio).
Er moet meer duidelijkheid komen over wat er van de brandweer wordt gevraagd wat
betreft het beperken van de schade. Hierbij hoort ook een duidelijk antwoord op de vraag
of en wanneer een binnenaanval verantwoord is als er geen mensen meer binnen zijn.
Hierbij hoort ook het nadenken over alternatieven voor een binnenaanval.
Verspreid de benoemde leerpunten in de regio, in ieder geval onder potentiële leden van
het CTPI en het ROT.
Bezie in hoeverre de bij preventisten aanwezige kennis over kwetsbare objecten in de
preparatie kan worden meegenomen, zodat dit als input kan worden gebruikt door de
meldkamer bij het inschatten van de benodigde inzet.
Beoefen de crisisbeheersingsorganisatie inclusief een opgeschaald GBT, ROT, GMT en
opgeschaalde actiecentra. Zorg ervoor dat de rollen en de werkwijze van de teams
bekend zijn bij de andere teams. Benut oefeningen om de rol van de calamiteitenzender
voor alle partijen inzichtelijk te krijgen en te houden.
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Bijlage 1

Achtergrondinformatie Crisisbeheersing en brandweer

Inleiding
In deze bijlage geven wij een toelichting op onderwerpen die zowel in de reconstructie als in de
analyse een belangrijke plaats innemen. De informatie in deze bijlage geldt als relevante
achtergrondinformatie voor de hoofdstukken in dit evaluatierapport. Achtereenvolgens gaan wij
in op de crisisbeheersing in de gemeente Delft, op de brandweerorganisatie en op
brandveiligheid.
Crisisbeheersing in Delft
De basis voor de crisisbeheersing in Delft vormt het rampenplan van de gemeente. Dit plan is
vastgesteld door de gemeenteraad op 17 mei 2005. In het rampenplan is aangegeven op welke
wijze de gemeente, in samenwerking met betrokken partners, zal reageren op een dreigende
ramp of crisis. Het rampenplan is gebaseerd op een binnen de Hulpverleningsregio Haaglanden
opgesteld modelplan.

Overzicht planvorming rampenbestrijding volgens het regionaal model
rampenplan
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Ten behoeve van de rol- en taakverdeling zijn de mogelijke activiteiten in het licht van de
crisisbeheersing geclusterd in een aantal processen. In de regio Haaglanden wordt de volgende
indeling van processen en procesverantwoordelijken gehanteerd:

Bron: regionaal model rampenplan Haaglanden

Per proces is een deelplan opgesteld met een draaiboek. Binnen de gemeenten zijn specifieke
afdelingen en diensten als proceseigenaar benoemd. Zij zijn verantwoordelijk voor de
voorbereiding van hun specifieke deelproces(sen).
De gemeente heeft de wettelijke plicht om de crisisbeheersing te beoefenen. In de afgelopen
jaren hebben in de gemeente Delft meerdere oefeningen plaatsgevonden.
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De gemeente Delft maakt onderdeel uit van de regio Haaglanden. De belangrijke
crisisbeheersingspartners in de regio zijn:
- Regionale brandweer Haaglanden
- Politie Haaglanden
- GHOR Haaglanden
- Arrondissement Den Haag (Openbaar Ministerie)
- Hoogheemraadschap Delfland
Opschaling
Binnen de regio Haaglanden wordt – net als in andere regio’s – gewerkt conform een
Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure (GRIP). Dit is een alarmerings- en
opschalingssystematiek.
GRIP is onderverdeeld in vier fasen die lopen van grip 1 tot grip 4. In Haaglanden is gekozen voor drie
fasen namelijk de fase 1, 2 en 3. 237
GRIP 1 - Bronproblemen
Er is een brongebied waar zich een groter incident heeft afgespeeld. Van alle operationele diensten zijn
meer mensen en middelen nodig. De inzet gaat langere tijd duren. De burgemeester van de betreffende
gemeente wordt op de hoogte gesteld.
GRIP 2 - Bron en effectproblemen
Er is een brongebied waar zich een groter incident heeft afgespeeld, er is ook een effectgebied (van
beperkte omvang). Ook bij deze fase zijn er van alle operationele dienste meer mensen en middelen
nodig. De inzet gaat nog meer tijd kosten. De burgemeester van de betreffende gemeente wordt op de
hoogte gesteld.
GRIP 3 - Gevolgen in 1 gemeente
Er is een brongebied waar zich een groter incident heeft afgespeeld, de bevolking van (een deel van) een
gemeente ondervindt effecten. De burgemeester van de betreffende gemeente neemt het opperbevel op
zich en activeert een deel van het gemeentelijk apparaat.
GRIP 3 - Gevolgen in meer gemeenten
Er is een brongebied waar zich een groter incident heeft afgespeeld, er is ook een effectgebied waar de
bevolking van meerdere gemeenten in valt. De burgemeesters van de betreffende gemeenten houden het
opperbevel in hun eigen gemeente, maar vragen een coördinerend burgemeester mee te helpen de
schaarse middelen te verdelen op basis van een vastgestelde regeling coördinerend burgemeester.
GRIP 0 - Routinewerk
Het routinewerk van de hulpverleningsdiensten wordt aangeduid als GRIP 0.

In een GRIP 2 situatie vindt in aanvulling op coördinatie ter plaatse, ook operationele
coördinatie in een Regionaal Operationeel Team plaats. Dit ROT richt zich met name op het
effectgebied en op het ondersteunen van de operatie in het brongebied (aflossing, specifieke
expertise, en dergelijke). In een GRIP 3 situatie vindt er ook bestuurlijke coördinatie plaats. In
dat geval wordt een zogenoemd Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) geformeerd. Ook wordt voor
de afstemming van de gemeentelijke processen een Gemeentelijk Management Team (GMT)
ingesteld onder aansturing van de gemeentesecretaris. De leden van het GBT adviseren de
burgemeester over de te nemen beslissingen en de te hanteren strategie.
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Organisatie volgens het regionaal model rampenplan

GRIP fasen gekoppeld aan organisatiestructuur en aan hoogst leidinggevenden
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Ten behoeve van de crisisbeheersing beschikt de gemeente Delft over een crisisruimte. Deze
ruimte is tijdens de brand voor het eerst gebruikt. De ruimte is gevestigd in een
brandweerkazerne van de brandweer Delft-Rijswijk. Er zijn ruimten beschikbaar voor het GBT
en voor het Gemeentelijk Management Team, waar de coördinatie van de gemeentelijke
processen plaatsvindt onder voorzitterschap van de gemeentesecretaris.
Het ROT en de ondersteunende functionarissen werken vanuit het Regionaal Coördinatie
Centrum, een regionale faciliteit.

Foto: Hulpverleningsregio Haaglanden

Brandveiligheid
Brandbeveiligingsconcept kantoorgebouwen en onderwijsgebouwen
Halverwege de jaren negentig is door het NIBRA (het huidige NIFV) een serie zogenoemde
brandveiligheids-concepten ontwikkeld. Deze concepten zijn gebaseerd op onderzoek naar
branden in een specifieke branche en op basis daarvan zijn adviezen opgesteld over hoe om te
gaan met preventie (met aandacht voor het voorkomen van brand en branduitbreiding), de
preparatie (met aandacht voor de geoefendheid van de bedrijfshulpverleners/het personeel) en
de repressie van een brand (opkomst en inzet van de brandweer).
Één van de ontwikkelde concepten betreft onderwijsgebouwen. Dit is later gekoppeld aan
kantoorgebouwen. Het brandbeveiligingsconcept is een adviesdocument dat “door de overheid
worden gebruikt voor het invullen van het aspect brandveiligheid in regelgeving”.
De algemene uitgangspunten zijn:238
1. De kans dat gebruikers van een bouwwerk, brandweerpersoneel, andere hulpverleners en
derden, slachtoffer worden van een brand moet aanvaardbaar klein zijn.
2. Een brand moet binnen aanvaardbare grenzen kunnen worden gehouden.
3. De kans dat ten gevolge van brand niet acceptabele milieuverontreiniging optreedt, moet
aanvaardbaar klein zijn.
4. De kans op materiële schade ten gevolge van brand moet in een redelijke verhouding staan
tot de kosten van maatregelen en voorzieningen om die schade te beperken.
Op basis van ontwikkelde brandscenario’s wordt in het concept de conclusie getrokken dat “een
mogelijkheid bestaat dat als gevolg van brand in een kantoorgebouw of onderwijsgebouw
slachtoffers vallen en/of grote materiële schade ontstaat, indien:
- de brand laat wordt ontdekt
- de interne organisatie traag functioneert
- de personen niet binnen 30 seconden uit de rook zijn
- branduitbreiding naar andere ruimten optreedt
-

238
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het optreden van de brandweer traag is.”239
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Bij het normatief brandverloop in een onderwijsgebouw wordt ervan uitgegaan dat:240
- binnen 15 minuten na het ontstaan van een brand, de brand is ontdekt en alarmering van
de door die brand bedreigde personen en melding aan de brandweer heeft plaatsgevonden;
- binnen 15 minuten na alarmering moeten de door de brand bedreigde personen al dan niet
met hulp van de bedrijfshulpverleners doch zonder hulp van de brandweer kunnen vluchten
naar een veilige plaats buiten het gebouw. Met andere woorden: door brand bedreigde
personen moeten binnen 30 minuten na het ontstaan van de brand zonder hulp van de
brandweer het gebouw kunnen hebben verlaten.
- binnen 15 minuten na het melden van de brand aan de brandweeralarmcentrale de
brandweer aanwezig en operationeel is (water op het vuur).
- de brandweer de brand binnen 60 minuten na het ontstaan onder controle moet hebben
(anders gezegd: de brand meester zijn). Op dat moment behoren alle eventueel nog door
de brand bedreigde personen te zijn gered. Met andere woorden, er wordt van uitgegaan
dat de brandweer, binnen 30 minuten na het operationeel zijn, de zich eventueel nog in het
bedreigde gebied bevindende personen heeft gered en verdere uitbreiding van de brand in
beginsel heeft voorkomen.
Bij het normatieve brandverloop in dit type gebouw kunnen de volgende fasen worden
onderscheiden:241
- De ontdekkingstijd.
- De alarmeringstijd (waarschuwen van de in het gebouw aanwezige personen).
- De ontruimingstijd.
- De meidtijd (aan de alarmcentrale van de brandweer).
- De opkomsttijd van de brandweer:
o de verwerkingstijd van de brandmelding op de brandweeralarmcentrale
o de uitruktijd; de tijd die het personeel van de brandweer nodig heeft om het
brandweervoertuig te bezetten;
o de rijtijd.
- De inzettijd van de brandweer.
- De red- en blustijd van de brandweer.
- De nablustijd.
- De nazorgtijd.
Eventuele maatregelen hebben een of meer van de volgende doelstellingen:
1. Het voorkomen van brand.
2. Het zo snel mogelijk ontdekken van brand.
3. Het zo snel en adequaat mogelijk alarmeren van bedrijfshulpverleners en overige personen.
4. Het tijdig ontruimen.
5. Het blussen van een beginnende brand door bedrijfshulpverleners/personeel.
6. Het zo snel mogelijk automatisch blussen van brand.
7. Het zo snel mogelijk melden van brand aan de alarmcentrale van de brandweer.
8. Het zo snel mogelijk opkomen van de brandweer.
9. Het zo snel en adequaat mogelijk inzetten van de brandweer.
10. Het zo snel en adequaat mogelijk in veiligheid brengen van personen, die zich nog in het
bedreigde gebied bevinden.
11. Het zo snel en adequaat mogelijk blussen van de brand.
12. Het zo snel en adequaat mogelijk voorzien in nazorg.
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In het brandveiligheidsconcept worden mogelijke maatregelen en voorzieningen beschreven
voor de volgende zes aandachtsgebieden:
- Planologie;
- Bouwkunde;
- Installatietechniek;
- Inventaris;
- Interne organisatie en gebruik;
- Inzet brandweer.
Brandweerorganisatie242
Een brandweerpeloton is een organisatorische eenheid binnen de brandweer bij de bestrijding
van brand of andere incidenten. Een peloton heeft een vastgestelde structuur en kan in principe
zelfstandig opereren. Bij de brandweer wordt opgeschaald naar de grootte van de brand. Indien
er veel voertuigen nodig zijn, kan er opgeschaald worden naar een pelotonsinzet. Bij een
peloton brand worden er vier blusvoertuigen naar de brand gestuurd. Normaal gesproken wordt
eerst opgeschaald volgens het volgende model:
- Kleine brand (1 tankautospuit)
- Middelbrand (tweede tankautospuit en officier van dienst)
- Grote brand (derde tankautospuit en verbindings- en commando voertuig en een
commandohaakarmbak)
- Zeer grote brand (vierde tankautospuit)
Het eerste peloton is nu in feite operationeel. Indien er meer voertuigen nodig zijn wordt
opgeschaald naar een compagnie. Hierbij komt een tweede peloton ter plaatse dat gelijk is aan
het eerste en er komt een ondersteuningspeloton ter plaatse.
Een operationeel peloton voor brandbestrijding wordt gevormd door:
- tankautospuiten (TS)
- 1 officier van dienst (OVD) (pelotonscommandant)
- 1 verbindings- en Commandovoertuig (VC-3)
- 1 haakarmvoertuig
- 1 dompelpomphaakarmbak (DPH) met 1000 meter 150 mm slang en een dompelpomp
Een ondersteuningspeloton wordt gevormd door:
- 1 tankautospuit
- 1 aanhanger met een sterke dompelpomp
- 2 haakarmvoertuigen
- 1 verbindings- en Commandovoertuig (VC-2)
- 1 commandohaakarmbak (COH) (al opgesteld bij opschaling naar grote brand)
- 1 vrachtwagen
- 1 haakarmbak met 3 km 150 mm-slang (alleen bij brand)
Preparatie
De brandweer beschikt niet over een aanvalsplan voor de faculteit Bouwkunde van de TU Delft.
In de brandweerinformatiekast binnen het gebouw ligt meer informatie, waaronder bouwkundige
tekeningen.243 Ook tijdens het aanrijden kan de brandweer vanuit de auto relevante gegevens
digitaal raadplegen. Vanwege de wegwerkzaamheden rondom de faculteit Bouwkunde is
tijdelijk een noodweg gerealiseerd.244 Er is een set specifieke stremmingsinformatie voor de TUwijk, inclusief kaart, van kracht. Hierop staat onder meer de tijdelijke brandweeringang bij
Bouwkunde vermeld. Enkele weken voor de brand is een brandweerploeg samen met een OvD
bij de TU geweest om zich, gebruikmakend van de bereikbaarheidskaart, een beeld te vormen
van de situatie ter plaatse in verband met een feestavond met een groot aantal personen in het
object.245
242
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Gebaseerd op de leidraad Brandweercompagnie
G.A. Vonk, Evaluatierapport Brandweer, Brand TU Bouwkunde, 13 mei 2008, 10 juni 2008
G.A. Vonk, Evaluatierapport Brandweer, Brand TU Bouwkunde, 13 mei 2008, 10 juni 2008
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De brandweer beschikt over verscheidene inzetprocedures. Er zijn onder meer specifieke
inzetprocedures voor de inzet in hoge gebouwen (IP104 en IP105). Het beoefenen van de
inzetprocedures, VGO’s en bereikbaarheidskaarten wordt door instructeurs in oefeningen
meegenomen.246 Dit zou ’met enige regelmaat’ gebeuren en ook nieuw personeel wordt bekend
gemaakt met de procedures en VGO’s. Er vindt geen registratie plaats van deze oefeningen.
Overzicht oefeningen:247
- In 2008 zijn alle oefenkaarten brandbestrijding voor manschappen uit de Leidraad Oefenen
aan geweest. Dit jaar hebben er nog geen inzetoefeningen op het specialisme brand
plaatsgevonden. Wel is er geoefend op hittegewenning en blustechniek.
- In 2007 zijn alle oefenkaarten brandbestrijding beoefend. Ook is er aandacht besteed aan
repressieve ventilatie. Er hebben meerdere inzetoefeningen plaatsgevonden in 2007:
inzetten op niveau middelbrand, hittegewenning. In Delft is de inzet geoefend bij het
Reactor Instituut Delft (RID) en in een garage. Ook heeft het repressieve personeel een
Flashovertraining gehad van een gespecialiseerde firma en zijn er inzetoefeningen geweest
in een verzorgingstehuis.
BHV TU
De TU beschikt over een ontruimingsplan van 8 maart 2007. Dit wordt met enige regelmaat
beoefend. De TU beschikt over een BHV-organisatie. Voor de BHV-opleiding wordt een
jaarprogramma opgesteld.248 Daarnaast vinden jaarlijks ontruimingsoefeningen plaats en
worden veiligheidscolleges gegeven voor nieuwe medewerkers en studenten.249 Er zijn
specifieke opleidingen en oefeningen die verplicht zijn en/of facultatief zijn.
Op 8 mei 2008 vindt een oefening plaats op de faculteit Bouwkunde.250 De oefening betreft
brand op de 13e etage, met twee slachtoffers. Het betrof geen ontruimingsoefening.
De TU Delft is streng in de selectie van BHV-ers. Als er onvoldoende bijeenkomsten zijn
bijgewoond, kan iemand geen BHV-er blijven. 251 De BHV-ers van Bouwkunde zijn BHV+
opgeleid: dit is de BHV opleiding plus een training voor het gebruik van ademlucht. De inhoud
van de opleiding is mede afhankelijk van het gebouw waarin de BHV-ers werken. 252 Voor een
laboratorium waar gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen, is een andere opleiding gewenst dan
bijvoorbeeld de faculteit Bouwkunde. Naast een standaard BHV-opleiding worden
bedrijfsgebonden aanvullingen aangeboden. Bijvoorbeeld voor het dragen van gaspakken en
het omgaan met gevaarlijke stoffen. Een complete EHBO-opleiding behoort ook tot de
mogelijkheden.
De TU heeft een eigen alarmcentrale. De meldingen gaan via de alarmcentrale van de TU Delft
ook naar BHV-ers van andere faculteiten. Zij kunnen eventueel helpen. Dan komen zij onder
leiding te staan van de ploegleider BHV van de faculteit Bouwkunde.
De BHV-organisatie bestaat uit een coördinator BHV, uit ploegleiders en uit BHV-ers. De
ploegleiders sturen de BHV-ers aan. De coördinator BHV houdt bij of voldoende BHV-ers
aanwezig zijn. Ook vakanties van BHV-ers worden afgestemd met de coördinator BHV. De
faculteit Bouwkunde had zowel medewerkers BHV als studenten BHV.
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Het COT heeft het jaarprogramma 2007 – 2008 ontvangen.
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Interviewverslag vdG
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TU Delft, Verslag oefening Bouwkunde 8 mei 2008
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Raymakers, B.
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Brandweer Delft-Rijswijk
TU Delft
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Gemeente Delft
Brandweer Delft-Rijswijk
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Haag
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Roseleur, M.
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Schans, M. van der
Tol, M.L.M. van
Uijthoven, H.
Veen, E. van
Vegchel, J. van
Ven, B van de
G.A.A. Verkerk
Vilsteren, J.M.V. van
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Vries, G.J. de
Wezel, A.R. van
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Hoogheemraadschap van Delfland
Brandweer Haaglanden/ Zoetermeer
Brandweer Delft-Rijswijk
Brandweer Delft-Rijswijk
Politie Haaglanden
Regionale Milieupolitie Team
GEO
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Gebruikte bronnen

Ajax Brandbeveiliging B.V., Certificaat BD36-04-0047, 10-06-2004
Berg E. van den, Verslag brand TU 13 en 14 mei 2008, Gemeente Delft
Brandweer Haaglanden Delft-Rijswijk, IPO 104, Brandbestrijding galerijflats 630/632,
vastgesteld: 27-03-06
Brandweer Haaglanden Delft-Rijswijk, IPO 105, Brandbestrijding hoge gebouwen,
vastgesteld: 01-12-99
Delftse Rekenkamer J.J.M. Franssen en A.G. Mein, Toezien op fysieke veiligheid, , 16 april
2008
Dienstrapport Bevelvoerder Brandweer Delft, 13 mei 2008,
DUWO, bijeenkomst n.a.v. de brand Bouwkunde, http://duwo.nl/eCache/DEF/5/670.html,
bekeken op 22-07-2008
Fibrecount Analyse, SEM Analyserapport op asbest, , 13-05-2008, projectnummer: 81526,
analyse door Dhr. J. Buissant des Amorie, rapport voor Ingenieursbureau Oesterbaai bv
Rotterdam.
Fibrecount Analyse, SEM Analyserapport op asbest, 13-05-2008, projectnummer: 81499,
analyse door Dhr. J. Spangenberg, rapport voor Ingenieursbureau Oesterbaai bv Rotterdam
Gardien P.H., Evaluatie zeer grote brand, 13 mei 2008, in opdracht van: Commandant
Brandweer
Gemeente Delft, Memo “Aanvullende informatie opdracht evaluatie brand bouwkunde”, 3005-2008
Gemeente Delft, Memo “brand Bouwkunde TU, Communicatiestrategie op de dag van de
brand”, 20-06-2008
GGD Zuid- Holland West, Beoordeling meetresultaten en verslaglegging nazorgtraject in
kader van de brand faculteit bouwkunde van de Technische Universiteit Delft op 13 mei
2008,
HOVD, G.A Vonk, Evaluatierapport Brandweer brand TU Bouwkunde, 13 mei 2008, datum
rapport: 10 juni 2008, in opdracht van: Regionaal Commandant
Hulpverleningsregio Haaglanden, Dienstrapport hoofd sectie brandweer/ hoofdofficier van
dienst
Incidentrapport Adviseur gevaarlijke stoffen, rapport nummer 2008.wk 20
Ingenieursbureau Oesterbaai, aantekeningen
Ingenieursbureau Oesterbaai, Bemonsteringsplan 1e sloopfase Faculteit Bouwkunde, TU
Delft, 15 mei 2008, projectleider: de heer R. Swinkels, project nummer: PAA-13673
Ingenieursbureau Oesterbaai, Monitoring tijdens brand Faculteit Bouwkunde T.U., 14 mei
2008, projectleider: de heer R. Swinkels, project nummer: CAL-13673
Multidisciplinaire evaluatiebijeenkomst Zeer Grote Brand TU Delft 13 mei 2008, 07 juli 2008
17:00-20:00 uur
Oranje, Sloopveiligheidsplan over het neerhalen van de hoogbouw van het
‘faculteitsgebouw Bouwkunde’ na de brand van 13 mei 2008,
Overzicht Communicatiemiddelen brand TU
Overzicht Statistieken communicatie
Overzicht TU Delft opleiden en oefenen 2007/2008
Rampenplan Gemeente Delft, procesplannen deel 2
Rapport Meldkamer, Incident-archief Brandweer, incidentnummer: 220212
Rapportage RCC Stafofficier Brandweer, 13 mei 2008, tijd aanvang: 09:50, tijd einde
rapportage: 24:00
Rapportage RCC Stafofficier Brandweer, 13 mei 2008, tijd aanvang: 23:00, tijd einde
rapportage: Regionaal Operationeel Team Haaglanden, Aanvraag Bijstand Brandweer aan de
Commissaris der Koningin in de Provincie Zuid-Holland, 15 mei 2008
RIVM, MOD inzet bij brand TU-Delft, briefrapport 609022020/2008 M.H. Broekman
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Stoelema M. Onafhankelijk Delft, Schriftelijke vragen ingevolge art.36 Reglement van Orde
van de Gemeenteraad, www.martinstoelema.nl/sv_tu_brand.htm, gevonden op 19-05-2008
Straten M. van, Verslag OOB ZGB Berlageweg 1 te Delft, concept 2, onderwerp: Brand in
TU Delft gebouw Bouwkunde
TU Delft en Dienst Brandweer Delft, Gedeelde zorg, een gezamenlijke studie naar de
kwaliteit en kwantiteit van de bedrijfshulpverleningsorganisatie van de Technische
Universiteit Delft, november 1994
TU Delft, Ontruimingsplan faculteit Bouwkunde, versie: 0.2, datum: 28-03-2007
TU Delft, Ontruimingsplan, 2001
Van der Schans en Righarts, Brandrapport Bouwkunde
Veen E. van, Dienstrapport ROVD 590, 13 mei 2008,
Vergadering Gemeentelijke Crisisstaf Besluiten- c.q. opdrachtenlijst burgemeester, d.d. 1305-2008, 17:30 uur
Vergadering Gemeentelijke Crisisstaf Besluiten- c.q. opdrachtenlijst burgemeester, d.d. 1305-2008, 21:00 uur
Vergadering Gemeentelijke Crisisstaf Besluiten- c.q. opdrachtenlijst burgemeester, d.d. 1305-2008, 23:30 uur
Vergadering Gemeentelijke Crisisstaf Besluiten- c.q. opdrachtenlijst burgemeester, d.d. 1405-2008, 07:30 uur
Vergadering Gemeentelijke Crisisstaf, Besluiten- c.q. opdrachtenlijst burgemeester, d.d. 1305-2008, 15:30 uur
Verslag Actie Centrum ondersteuning, vergadering 07:40, 14-05-2008, onderwerp: brand
Faculteit Bouwkunde Berlageweg
Verslag Actie Centrum ondersteuning, vergadering 15:30, 13-05-2008, onderwerp: brand
Faculteit Bouwkunde Berlageweg
Verslag Actie Centrum ondersteuning, vergadering 17:35, 13-05-2008, onderwerp: brand
Faculteit Bouwkunde Berlageweg
Verslag Actie Centrum ondersteuning, vergadering 21:05, 13-05-2008, onderwerp: brand
Faculteit Bouwkunde Berlageweg
Verslag Actie Centrum ondersteuning, vergadering 23:30, 13-05-2008, onderwerp: brand
Faculteit Bouwkunde Berlageweg
Verslag monodisciplinaire evaluatiebijeenkomst Brandweer m.b.t. ZGB TU Bouwkunde,
datum onbekend
Verslag oefening Bouwkunde, 8 mei 2008, 15:00 uur
Voorlichtingsbijeenkomst TU Delft, woensdag 14 mei 2008, 09:00 uur
Werkplanning Bouwkunde

Dossier preventie Bouwkunde
• Aanvraagformulier Vergunning Brandveilig Gebruik, aanvrager: TU Delft Faculteit
Bouwkunde C.J. Kooi Facility Manager, 06-09-2004
• Architectenbureau van den Broek en Bakema, Proces verbaal van oplevering project 3652,
verstuurd aan Brandweer Delft, 21 maart 2003
• Brief van A.W. de Ruijter, de plv. commandant van de Brandweer, namens Burgemeester
en wethouders aan de Faculteit Bouwkunde t.a.v. C.J. Kooi, onderwerp:
Gebruiksvergunning Berlageweg 1, behandeld door: F. Redegeld, 30-11-2004,
kenmerk:480406, dossiernummer: GV02303/4
• Brief van Ing. J. Bron Commandant Brandweer aan Publiekszaken BTO/BTM t.a.v. de heer
J.A.M. Vermaat, onderwerp: Advies op aanvrage bouwvergunning: voor een
noodtrappenhuis en brandtechnische voorzieningen in het perceel Berlageweg 1 te Delft,
Behandeld door F. Redegeld., 03-07-2002, kenmerk: 02/019468, dossier nmr 160_02
• EFPC, besprekingsverslag Nr.1, referentie nummer: 442.200.57/Hmk/ib, overleg 22 mei
1997 tussen de Regionale brandweer Delft, de TU Delft en het EFPC
• EFPC, besprekingsverslag Nr.2, referentie nummer: 442.200.57/Rlo/iw, overleg 16 januari
1998 tussen de Regionale brandweer Delft, de TU Delft, Van den Broek en Bakema en het
EFPC
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EFPC, Memorandum aan TU Delft, betreft: Brandscheidingen Hoogbouw faculteit
Bouwkunde, 5 juli 2005, project nmr. 0444.100.61
EFPC, pre-advies Brandbeveiliging TU Delft faculteit Bouwkunde, documentnummer:
442.200.87, 2 april 2002
EFPC, Programma van Eisen en Brandmeldinstallatie, object faculteit Bouwkunde, 4
december 2002, document nmr: 0444.200.52
EFPC, Rapport rookgasberekening betreffende de faculteit Bouwkunde TU delft, verstuurd
aan: Gemeentelijke Brandweer Delft t.a.v. de heer F.A. Redegeld, 11 juli 2002, referentie
nummer: 0444.200.51/Rlo/Rlo/mw
EFPC, Supplement op Pré-advies brandbeveiliging Faculteit bouwkunde,
documentnummer: 0444.100.61, 29 juni 2005
Email van C. Staakman aan de heer Redegeld, Onderwerp: FW: Bookshop/ materialenlijst,
woensdag 21 mei 2003 11:56
Email van Fred Redegeld aan C. Staakman en A. de Ruijter, onderwerp: aanvraag
gebruiksvergunning, donderdag 17 maart 2005 13:23
Leeuwen G.J. van, hoofd vakteam Bouwtoezicht en monumenten Gemeente Delft,
bouwvergunning TU Delft voor noodtrappenhuis en aanbrengen brandtechnische
voorzieningen, Berlageweg 1 Delft, 04-07-2002, kenmerk: BTM/20046243, dossiernummer:
20020852BA
Ontruimingsplan bij totale ontruiming, tekening, 04-06-2003, kenmerk: 03/018358, dossier
nummer: 115_03, onderwerp: sturing ontruimingsinstallatie

Mediaberichtgeving
• Algemeen Dagblad, Alsof je ouderlijk huis instortte, 17 mei 2008
• Algemeen Dagblad, Bouwkundefaculteit behoedzaam gesloopt, 15 mei 2008
• Algemeen Dagblad, Brand verwoest TU Delft, 14 mei 2008
• Algemeen Dagblad, De pui vloog eruit en toen kwamen de vlammen
• Algemeen Dagblad, Delft laat brand bij TU onderzoeken, woensdag 4 juni 2008
• Algemeen Dagblad, Evacués zijn weer thuis, 14 mei 2008
• Algemeen Dagblad, GGD-onderzoek: inderdaad geen asbest in studentenflat, 16 mei 2008
• Algemeen Dagblad, Half jaar werk in één keer weg, 14 mei 2008
• Algemeen Dagblad, Honderden bewoners geëvacueerd na brand TU, 14 mei 2008
• Algemeen Dagblad, Hoogbouw uit jaren zeventig reddeloos, 14 mei 2008
• Algemeen Dagblad, Mensenlevens staan bij brand voorop, 16 mei 2008
• Algemeen Dagblad, Na brand TU college voor studenten in tenten, 14 mei 2008
• Algemeen Dagblad, Papieren TU 20 km weggewaaid, 16 mei 2008
• Algemeen Dagblad, Pas na brand in Leuveflat in ’78 kwam het inzicht, 15 mei 2008
• Algemeen Dagblad, Rotterdam: vele faculteiten bouwkunde, 16 mei 2008
• Algemeen Dagblad, Sloop bouwkunde voorzichtig begonnen, dinsdag 20 mei 2008
• Algemeen Dagblad, Terrein TU nog weken dicht door asbest, 15 mei 2008
• Algemeen Dagblad, TU Delft pakt draad weer op, studenten en medewerkers gaan aan de
slag in vier grote tenten, 20 mei 2008
• Algemeen Dagblad, Zelfs al biertap in ‘tentendorp’ TU Delft, 19 mei 2008
• Brand en Brandweer, Brand TU Delft: bloedend brandweerhart bij geslaagde operatie, juni
2008, nummer 6
• DAG, Brand legt TU Delft in de as, 14 mei 2008,
• De Pers, Schatkamer inferno, 14 mei 2008
• De Pers, Van Delftse schatkamer is niets meer over, 14 mei 2008
• De Telegraaf, Inferno treft TU-Delft, 14 mei 2008
• De Telegraaf, Jaren werk naar de maan, 14 mei 2008
• De Telegraaf, Plasterk: grootste ramp universitaire geschiedenis, 15 mei 2008
• De Volkskrant, Gebouw ging aan zijn vorm ten onder, 15 mei 2008
• Dé Week Krant, Politie deed niets!, 16 mei 2008, jaargang 120, nummer 39
• Dé Week Krant, Vlammende flat trekt veel bekijks, 16 mei 2008, jaargang 120, nummer 39
• Delft op Zondag, Enorme brand verandert faculteit in Bouwvalkunde, 18 mei 2008
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Delft op Zondag, Oud studenten treuren om Bouwkunde: het is toch je oude school, 18 mei
2008
Delft op Zondag, Sloop van de faculteit Bouwkunde nog even uitgesteld, 18 mei 2008,
jaargang 16, nummer 20
Delta 18, Artikelen met betrekking tot de brand in de TU Delft, 29 mei 2008 en overige
berichtgeving Delta
Fora- Delft brand, www.hetbrandweerforum.nl, bezocht op 03-06-2008
Hulpverleningsregio Haaglanden, Persbericht 1- Brand TU Delft, Grote brand TU Delft, 13
mei 2008
Hulpverleningsregio Haaglanden, Persbericht 2- Brand TU Delft, Grote brand TU Delft, 13
mei 2008 22:30 uur
Hulpverleningsregio Haaglanden, Persbericht 3- Brand TU Delft, Grote brand TU Delft
brandmeester, 14 mei 2008 10:00 uur
Hulpverleningsregio Haaglanden, Persbericht 4- Brand TU Delft, Voortgezette inzet
brandweer bij TU Delft, 14 mei 2008 13:15 uur,
Hulpverleningsregio Haaglanden, Persbericht 5- Brand TU Delft, Inzet brandweer bij TU
Delft vrijwel ten einde, 14 mei 2008 18:30 uur
Incident, Towering inferno in Delft, juni 2008
Logboek gemeente Delft verzenden persberichten TU brand, persberichten van 13 mei
2008 tot en met 3 juni 2008
Mediascan brand TU Delft, COT, 3 juni 2008, Den Haag
Mediascan Gemeente Delft, mediaberichten over de brand in de TU Delft vanaf 13 mei
Metro, Brand legt faculteit TU Delft in de as, 14 mei 2008
NOS, Plasterk: brand Delft is grote ramp, 15 mei 2008
NRC Handelsblad, Stoelencollectie TU Delft in Veiligheid, 14 mei 2008
NRC Handelsblad, TU Delft had geen gebruiksvergunning, water afgesloten, stroom niet,
23 mei 2008
RTV West, Bouwkundefaculteit TU vrijdag gesloopt, 15-05-2008
Sp!ts, Gebouw TU Delft afgefikt, 14 mei 2008
Techniek, Sloop faculteit TU riskant karwei, 16 mei 2008
Technisch Weekblad, Bouwkundegebouw was ontworpen om af te branden, 28 mei 2008
Trouw, Groot deel van collectie is intact gebleven, 15 mei 2008
Trouw, Kortsluiting veroorzaakt vlammenzee, 14 mei 2008
Trouw, Zwarte dag voor de architectuur, 14 mei 2008
TU bouwkunde Journaal, Wanden en plafonds waren zeer brandbaar
Vakblad brandveilig.com, Brandveilig bouwen moet. Niet ontbrandbaar, Interview Professor
Ben Ale, 2008
Vakblad brandveilig.com, Vragen over brand TU Delft, juni 2008, eerste jaargang, no.1
Verbinding, Aandacht voor redundancy en fallback blijft nodig: C2000 foutloos bij brand TU,
juni 2008
Website Leefbaar Delft, Jan Peter de Wit, 15 mei 2008
www.nu.nl, Gebouw TU Delft niet brandveilig, 18 mei 2008
www.nu.nl, Sloop van TU-gebouw begint vrijdag, 14 mei 2008
www.nu.nl, Studenten Bouwkunde Delft volgen weer colleges, 19 mei 2008
www2.nen.nl, Brand TU- Delft: nieuwe norm voor schadebeperking bij brand?, 16 mei 2008

SIT-RAPs
• SITRAP kaart waar ontruimingszone 1 en 2 op worden aangegeven.
• SITRAP Nr.:1, datum: 10:59 13/05/2008, incident: zeer grote brand TU Delft, verzonden
met GRIP: 2, Huidige GRIP-status: 3.
• SITRAP Nr.:2, datum: 11:33 13/05/2008, incident: zeer grote brand TU Delft, verzonden
met GRIP: 2, Huidige GRIP-status: 2
• SITRAP Nr.:3, datum: 12:01 13/05/2008, incident: zeer grote brand TU Delft, verzonden
met GRIP: 2, Huidige GRIP-status: 3
• SITRAP Nr.:4, datum: 13:03 13/05/2008, incident: zeer grote brand TU Delft, verzonden
met GRIP: 3, Huidige GRIP-status: 3
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SITRAP Nr.:5, datum: 13:26 13/05/2008, incident: zeer grote brand TU Delft, verzonden
met GRIP: 3, Huidige GRIP-status: 3
SITRAP Nr.:6, datum: 14:48 13/05/2008, incident: zeer grote brand TU Delft, verzonden
met GRIP: 3, Huidige GRIP-status: 3
SITRAP Nr.:14, datum: 16:07 13/05/2008, incident: zeer grote brand TU Delft, verzonden
met GRIP: 3, Huidige GRIP-status: 3
SITRAP Nr.:16, datum: 16:19 13/05/2008, incident: zeer grote brand TU Delft, verzonden
met GRIP: 3, Huidige GRIP-status: 3
SITRAP Nr.:19, datum: 17:14 13/05/2008, incident: zeer grote brand TU Delft, verzonden
met GRIP: 3, Huidige GRIP-status: 3
SITRAP Nr.:20, datum: 18:38 13/05/2008, incident: zeer grote brand TU Delft, verzonden
met GRIP: 3, Huidige GRIP-status: 3
SITRAP Nr.:21, datum: 18:52 13/05/2008, incident: zeer grote brand TU Delft, verzonden
met GRIP: 3, Huidige GRIP-status: 3, Bijlage: brief van Jack Ruibing, hoofd sectie
Brandweer, ROT aan de Burgemeester van Delft de heer Verkerk, 13 mei 2008, 18:49
SITRAP Nr.:22, datum: 19:03 13/05/2008, incident: zeer grote brand TU Delft, verzonden
met GRIP: 3, Huidige GRIP-status: 3,
SITRAP Nr.:23, datum: 20:49 13/05/2008, incident: zeer grote brand TU Delft, verzonden
met GRIP: 3, Huidige GRIP-status: 3, Bijlage: advies van Jack Ruibing, hoofd sectie
Brandweer, ROT aan commandant Jan Bron, 13 mei 2008, 20:53
SITRAP Nr.:37, datum: 23:50 13/05/2008, incident: zeer grote brand TU Delft, verzonden
met GRIP: 3, Huidige GRIP-status: 3
SITRAP Nr.:39, datum: 07:24 14/05/2008, incident: zeer grote brand TU Delft, verzonden
met GRIP: 3, Huidige GRIP-status: 3
SITRAP Nr.:40, datum: 07:26 14/05/2008, incident: zeer grote brand TU Delft, verzonden
met GRIP: 3, Huidige GRIP-status: 3

Brieven
• Brief van Ing. J. Bron Commandant Brandweer aan het EPC, t.a.v. de heer R. Looije,
onderwerp: Advies op aanvrage: Brandbeveiliging faculteit Bouwkunde in het perceel
Berlageweg 1 te Delft, behandeld door F. Redegeld, 09-04-2002, kenmerk: 084_02, dossier
nmr: 02/010904
• Brief van Ing. J. Bron Commandant Brandweer aan EFPC t.a.v. de heer ing. R. Looije,
onderwerp: rapport rookgasbereking, behandel door: F. Redegeld, 01-08-2002, kenmerk:
02/022765, dossier nmr: 215_02
• Brief van Architectenbureau van den Broek en Bakema bv aan Gemeente Delft Vakteam
Bouwtoezicht en Monumenten t.a.v. de heer J.A.M. Vermaat, onderwerp: TUD;
Bouwkunde-brandbeveiliging, 7 maart 2003, projectnummer: 3652, referentie:
119603/vdGroep/JZ
• Brief van Ing. J. Bron, commandant van de Brandweer gemeente Delft, namens
Burgemeester en Wethouders aan de heer C. Staakman faculteit Bouwkunde, onderwerp:
gebruiksvergunning, behandeld door F. Redegeld, 09-04-2003, kenmerk: 03/-12066,
dossiernummer: GV02303
• Brief van S. Hovenstad Nationaal Centrum voor preventie aan Brandweer Delft, t.a.v. de
heer F. redegeld, 8 juni 2004, onderwerp: Afgifte Certificaat BD036-04-0047, object:
Onderwijsfunctie Berlageweg, kenmerk: IK00688
• Brief van Jack Ruibing, hoofd sectie brandweer, ROT, aan de burgemeester van de
Gemeente Delft mr. Dr. G.A.A Verkerk, 13 mei 2008, 18:49 uur
• Brief met advies van Jack Ruibing, hoofd sectie brandweer, ROT, aan commandant Jan
Bron, 13 mei 2008, 20:53 uur
• Brief van de Algemeen directeur Omroep West de heer J.G. Milo aan de Provincie Zuid
Holland t.a.v. de heer J. Franssen, kenmerk: Du-08017, 14 mei 2008
• Brief van de burgemeester van de Gemeente Delft mr. Dr. G.A.A Verkerk aan de leden van
de Gemeenteraad, kenmerk: 357631, 15 mei 2008
• Brief van het college van burgemeester en wethouders van Delft, burgemeester J.D.
Rensen l.b. en secretaris drs. T.W. Andriessen l.s. aan de Fractie Onafhankelijk Delft t.a.v.
de heer M.H.J.M Stoelinga, onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen Ingevolge artikel
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•

36 Reglement van orde van de Gemeenteraad Inzake: De Brand in het hoofdgebouw
bouwkunde, 30-05-2008, kenmerk: 361171
Brief van de burgemeester van de Gemeente Delft mr. Dr. G.A.A Verkerk aan de Omroep
West t.a.v. de heer J.G. Milo, kenmerk: 363454, 9 juni 2008

E-mails
• Emailberichten verzonden aan studenten en medewerkers van de TU Delft
• Email van Maxim Schuurman namens Brandweer-operationele voorbereiding aan
Brandweer bevelvoerders; Ed van Distel; Eugene van der Lans; Brandweer Brandwachten;
A. Bongaards; Cees Harteveld; Dick Hendriks; Erik van Veen; Fred Redegeld; Gerthe Vonk;
Gertjan van Yperen; Hbarendse; Mario de Slegte; Martijn van Straten; Otto Visscher;
P.Schinmmel; Peter Gardien, Onderwerp: Bereikbaarheid TU-wijk, Bijlage: overzichtskaart
TU-wijk, vrijdag 18 april 2008 16:15
• Email van Inez Rijnhart aan Lucas de Lange, Gerthe Vonk en Annelies Engelenburg,
Onderwerp: Doorgest.: Samenvatting Twee Lijn Medische Milieukunde nazorgbrand TU
Delft, vrijdag 16 mei 2008
• Email van Hans van Vlisteren aan Gerthe Vonk en Wim Kruf, onderwerp: RE: slopen en
communicatie Rijkswaterstaat, vrijdag 16 mei 2008 09:54
• Email van Martijn van Straten, brandweer Delft-Rijswijk Hoofd preparatie, aan Gerthe Vonk
en Erik van Veen, Onderwerp: Interview met sloper TU, zondag 18 mei 18:05
• Email van Gertjan van Yperen aan Gerthe Vonk en Martijn van Straten, Onderwerp:Re:
deelvragen preparatie, bijlagen: ingevulde preparatievragen en bereikbaarheidskaart
284601, maandag 9 juni 2008 15:39
• Email van Erik van Veen aan Desiree van Lier-Bosman en Rik de Graaff, onderwerp: FW:
TU-brand, vrijdag 4 juli 2008 10:40
Plattegronden/tekeningen
• BHV-plan, met tekeningen per verdieping, datum: 15 februari 2007
• Kaart prio 1 TU Delft Bouwkunde, Berlageweg 1, GRIP 3, http://geocoderjivep2000.nl
• Kaart Bereikbaarheid TU-wijk
• Brandweer Delft-Rijswijk/ JK, Kaart wijk 28, 08-05-2006
• Foto TU Delft Bouwkunde gebouw, Google maps
• Brandweer Delft-Rijswijk, Bereikbaarheidskaart TU-Wijk, 2008
• Plattegrond overzicht gebouwen TU-wijk, tekening nummer: TR-NN-TR-M250-P11, 04-062007
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Bijlage 4 Inzetprocedure(s)
In deze bijlage is een van de twee gehanteerde inzetprocedures opgenomen. Het betreft de
procedure Brandbestrijding Hoge Gebouwen. Deze procedure overlapt deels met
inzetprocedure 104 Brandbestrijding Galerijflats.
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