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Onderwerp: NL-alert wel volledig?
Toelichting bij de vragen:

Enkele weken geleden was er een NL-alert in onze regio in verband met de grote brand bij de
Schouw in Velsen-Noord en de mogelijke asbest-deeltjes die daarbij vrij konden komen.
Het bericht luidde: “Sluit ramen en deuren”.
https://www.reddit.com/r/thenetherlands/comments/7qb0gu/nlalert_1401_grote_brand_in_velsen_n
oord/
ChristenUnie-Velsen vraagt zich af hoe dat zit met een Warmte-Terug-Win-systeem (WTWsysteem) dat de hele dag door lucht inblaast en ventileert en weer uitblaast.
Eigen onderzoek en navraag bij diverse instanties brengen ons tot de conclusie dat bij dergelijke
calamiteiten de stekker er uit moet bij een WTW-systeem. Dit is meestal de enige manier om het
systeem echt uit te zetten.
Overigens gaat het volgens ons ook om mechanische ventilatiesystemen.
Zelfs als er alleen afzuiging is wordt door roosters en kieren buitenlucht aangezogen en dat wil je
niet bij luchtvervuiling.
Tegenwoordig zijn de moderne huizen erg goed geïsoleerd dus we hebben geen idee hoe lang je
de stekker uit zo’n systeem kan trekken met de ramen en deuren dicht.
Volgens de ChristenUnie is het belangrijk om voortaan bij een NL-alert ook een mededeling te
doen met betrekking tot bovenstaande.
Op de landelijke site crisis.nl wordt hier uitgebreid op in gegaan: https://www.crisis.nl/weesvoorbereid/de-sirene-gaat/
Daarnaast is wel via internet opgeroepen om ventilatie uit te zetten:
https://www.vrk.nl/nl-NL/Nieuws/2018/01/14/Brand--op-de-Bleyenhoevelaan-2-in-Beverwijk

Vraag 1

Bent u het met de CU eens dat het niet voldoende is om bij een NL-alert in verband met
bijvoorbeeld een grote brand alleen te vragen om alle ramen en deuren te sluiten?
Antwoord vraag 1

Deze vraag kunnen wij niet met ja of nee beantwoorden, omdat de situatie per grote brand kan
verschillen. De beoordeling om ramen en deuren te sluiten met een eventuele aanvulling over
mechanische ventilatie laten wij over aan de operationele diensten. Zij kunnen de situatie per brand
en locatie het beste beoordelen.
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Vraag 2

Mocht dit lokaal/regionaal of via de VRK geregeld kunnen worden bent u dan bereid voortaan bij
een NL-alert de toevoeging te doen om alle stekkers uit het WTW-systeem en/of ventilatiesysteem
en/of afzuigsysteem te verwijderen?
Antwoord vraag 2

De meldkamer werkt met landelijke richtlijnen voor de inzet van NL-alert waarvoor standaard
berichten zijn opgenomen en voorgeprogrammeerd zijn in het systeem. In deze standaard
berichten staat onder andere ‘Sluit ramen en deuren’. De aanvulling ‘en zet ventilatie uit’ kan
handmatig worden toegevoegd.
Op dit moment werken we aan een multidisciplinaire en integrale procedure Waarschuwen
bevolking voor de inzet van NL-alert, WAS (sirenes) en de calamiteitenzender NH Nieuws
(tekstbalk tv), inclusief standaardteksten voor de meldkamer voor verschillende scenario’s met de
toevoeging ‘en zet ventilatie uit’. Het woord ‘mechanische’ wordt afhankelijk van de situatie
toegevoegd, vanwege de beperking van het aantal tekens.
Vraag 3

Bent u bereid om op de site van de gemeente Velsen informatie te verstrekken hoelang maximaal
de stekkers eruit kunnen blijven in verband met een tijdige luchtverversing?
Antwoord vraag 3

De site van de gemeente Velsen krijgt een koppeling met de VRK-site zodat bezoekers die de site
van Velsen bezoeken automatisch terecht komen op de VRK-site. Hiermee worden bezoekers
eenduidig geïnformeerd.
Vraag 4

Is dit de verantwoordelijkheid van de gemeente, de VRK of moet dit landelijk opgepakt worden?
Antwoord vraag 4

Crisiscommunicatie is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Bij de inzet van NL-alert wordt
er gewerkt volgens de landelijke richtlijnen. De meldkamer van de VRK verzorgt de uitvoering.
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