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Samenvatting 
 
De verzakking van winkelcentrum ’t Loon te Heerlen is ook wel een ‘crisis in 
slow motion’ genoemd. Daarmee wordt bedoeld dat er weliswaar sprake was 
van een dreigende situatie, maar dat er feitelijk geen rampsituatie is ontstaan en 
weloverwogen en doordacht kon worden bekeken wat een volgende stap zou 
moeten zijn in de aansturing en het optreden van de crisisorganisatie.  
 
De gemeenteraad van Heerlen wil de situatie rond ’t Loon aangrijpen om lering 
te trekken uit het handelen en heeft daarom opdracht gegeven tot een evalua-
tieonderzoek. De onderzoeksvraag vanuit de gemeenteraad voor het voorlig-
gende lerende evaluatieonderzoek naar het functioneren van de crisisorganisa-
tie was als volgt: 
Hoe heeft de gemeentelijke crisisorganisatie vanaf 29 november 2011  
gefunctioneerd en wat waren de ‘kritieke momenten’ in de besluitvorming? 
Welke leermomenten levert de evaluatie op? 
 
Wanneer we naar deze onderzoeksvraag kijken, kan worden gesteld dat de 
crisisorganisatie in grote lijnen goed heeft gefunctioneerd, helemaal wanneer in 
ogenschouw wordt genomen dat de crisisstructuur zich in een transitiefase 
bevond ten tijde van de verzakking in ’t Loon (van een oude naar een nieuwe 
crisismanagementstructuur). Dat wil niet zeggen dat er niet ook een aantal 
verbeterpunten is aangetroffen, wanneer dieper wordt ingezoomd op het niveau 
van de eveneens door de gemeenteraad opgestelde deelvragen:1) 
 
-‐‑ heeft de melding en alarmering naar behoren gefunctioneerd? √ 

-‐‑ is de keuze om niet conform GRIP op te schalen de goede ge-
weest? 

 
√ 

-‐‑ heeft de coördinatie/leiding van het Gemeentelijk Beleidsteam 
goed gefunctioneerd? 

 
√ 

-‐‑ heeft de coördinatie/leiding van het Team Bevolkingszorg goed 
gefunctioneerd? 

 
√ 

-‐‑ heeft de interne communicatie naar behoren gefunctioneerd? Δ 
-‐‑ was het afkondigen van de noodverordening en de duur van de 

maatregel legitiem/noodzakelijk? 
 
√ 

-‐‑ was de nachtelijke ontruiming van de Homerusflat noodzakelijk? √ 
  

                                                             
1 ) Gezien de aard van de vraagstelling is in het onderzoek concluderend per deelvraag 

aangegeven of een proces (overwegend) positief is verlopen (√ ), of dat bij de uitvoering van 
het proces (nadrukkelijk) verbeterpunten naar voren komen (Δ). 



 

 
 

   

 

-‐‑ heeft het proces Crisiscommunicatie (pers- en publieksvoorlich-
ting) goed gefunctioneerd? 

 
Δ 

-‐‑ hebben de gemeentelijke crisisprocessen Publieke Zorg en 
Omgevingszorg en de ondersteunende crisisprocessen Resource- 
management en Informatiemanagement goed gefunctioneerd? 

 
Δ 

 

In het evaluatieonderzoek is een feitenrelaas opgesteld, waarop vanuit de 
geldende normen en expertvisie van de onderzoekers is gereflecteerd. Hieraan 
zijn door de onderzoekers conclusies verbonden. Als vertrekpunt voor het 
afdalen naar de verschillende fasen en deelvragen, kan als algemene conclusie 
worden gesteld dat de gemeentelijke crisisorganisatie naar behoren heeft 
gefunctioneerd.  

Een belangrijk punt van aandacht zien wij in de coördinatie van de deelproces-
sen die van belang zijn op het moment dat er sprake is van de werking van de 
crisisorganisatie. Op onderdelen blijken bestaande, reguliere afstemmingslij-
nen, dusdanig dominant dat de activiteiten van de betreffende deelprocessen 
niet naar de volle breedte in ogenschouw worden genomen. Hierdoor vindt op 
onderdelen onvoldoende afstemming en coördinatie met aanpalende afdelingen 
plaats.  
 
De interne medewerkers die niet direct betrokkenen waren bij de crisis vorm-
den binnen de communicatiestrategie geen separate doelgroep. De crisis heeft 
echter wel consequenties voor de uitvoering van hun werkzaamheden; colle-
ga’s zijn minder beschikbaar en bepaalde werkzaamheden worden tijdelijk 
stilgelegd. Het is van belang dat vanuit de leidinggevenden duidelijkheid wordt 
geboden aangaande de prioritering van de werkzaamheden direct en indirect 
gerelateerd aan de crisis. 
 
De bewoners, omwonenden en media zijn positief over de informatie die zij 
ontvingen van de gemeente ten tijde van de crisis, zowel in kwantiteit als 
kwaliteit. De bewoners en omwonenden ervoeren de gemeente als persoonlijk 
betrokken bij hun situatie en het waarborgen van hun veiligheid. Wat dat 
betreft is de crisiscommunicatie zijnde publieksvoorlichting ten tijde van de 
crisis goed verlopen. Minder positieve ervaringen omtrent (externe) informa-
tievoorziening zijn er vanaf de nazorgfase. Allerlei vragen over de toekomst 
van ’t Loon en uitkomsten van de bodemonderzoeken, zijn in de optiek van 
bewoners, omwonenden en winkeliers gevoelsmatig onvoldoende beantwoord. 
De strategische communicatie is tijdens de crisis goed verlopen, maar lijkt qua 
ondersteuning van het bestuur eveneens verder te kunnen worden versterkt. 
 



 

 
 

   

 

Grote verbeterpunten in het optreden zijn er evenwel niet, mede ook gelet op 
het moment van handelen, destijds in de transitiefase. Uiteraard dient er 
aandacht te blijven voor de aansturing en afstemming tussen de gemeentelijke 
crisisprocessen en de processen van de operationele diensten. Of de nieuwe 
werkwijze op dit moment goed is ingericht, moet blijken uit systeemtesten, de 
reguliere oefeningen en reflectie op het aanschouwen van ieders taken, verant-
woordelijkheden en bevoegdheden. 
 
Om het lerende karakter van deze evaluatie daadwerkelijk te effectueren is het 
van belang om het evaluatieonderzoek per onderdeel van de gemeentelijke 
organisatie te behandelen en hieraan een professionele betekenis te geven. Om 
hierbij de nieuwe crisisstructuur te accentueren is het noodzakelijk dit ook 
procesgericht te doen, waarbij de samenwerking tussen de verschillende 
afdelingen en personen kan worden uitgelicht. Door juist met elkaar te spreken 
over de waarnemingen die in dit rapport zijn weergegeven, kan binnen de 
gemeente het proces tot leren en verbeteren vorm krijgen. Tevens biedt het 
meerwaarde om de uitkomsten van dit evaluatierapport uit te wisselen met de 
veiligheidsregio/hulpverleningsdiensten, om zo de evaluatie en het lerende 
karakter breder te borgen. 
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1 Een feitenonderzoek naar de crisisorganisatie 

1.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de aanleiding voor het evaluatieonderzoek 
(paragraaf 1.2), de opdrachtformulering (paragraaf 1.3) en de uitvoering van 
het onderzoek (paragraaf 1.4). Het hoofdstuk wordt afgesloten met een leeswij-
zer (paragraaf 1.5). 
 

1.2 De aanleiding voor het evaluatieonderzoek 

Gezien de mijnbouwgeschiedenis zijn verzakkingen in de gemeente Heerlen 
geen zeldzaamheid. Ook aangaande winkelcentrum ’t Loon was de gemeente 
Heerlen reeds bekend met verzakkingen die leidden tot verschuivingen in de 
constructie. Vanaf september 2011 is de constructie van het winkelcentrum 
intensief gemonitord. Eind november 2011 verergert de situatie ten aanzien van 
de constructie, maar de oorzaak daarvan is op dat moment onbekend. De 
situatie is zodanig dat ingrijpen, in de vorm van gedeeltelijke ontruiming, 
noodzakelijk is. De gemeente besluit een crisisorganisatie in te richten, maar 
kiest hierbij qua opschaling niet voor de reguliere crisisstructuren. In samen-
werking met de betreffende hulpverleningsdiensten wordt tot medio december 
2011 intensief gewerkt aan het beheersen van de situatie, waarbij de veiligheid 
van in- en omwonenden centraal staat. Diverse bestuurlijke maatregelen zoals 
het uitroepen van noodverordeningen, het aanzeggen van bestuursdwang, de 
sluiting van het winkelcentrum en het ontruimen van de woontoren Homerus-
flat, worden gecombineerd met crisiscommunicatie, gericht op verschillende 
doelgroepen. Niet alleen de bewoners van Heerlen voelen zich intensief 
betrokken bij de situatie van ’t Loon, ook de lokale, regionale, landelijke en 
buitenlandse media volgen alles op de voet. 
 
De gemeente Heerlen heeft nadien veel complimenten gekregen over de wijze 
waarop zij de situatie aangaande ’t Loon heeft opgepakt. Ondanks dat wil de 
gemeente Heerlen de situatie aangrijpen om daaruit lering te trekken voor de 
toekomst. Dit zowel op onderdelen die goed zijn gegaan (borgen van succes-
sen) als op onderdelen die voor verbetering vatbaar zijn. De gemeenteraad 
heeft besloten een externe partij een onafhankelijk onderzoek te laten verrich-
ten naar het functioneren van de gemeentelijke crisisorganisatie ten tijde van de 
verzakking van ‘t Loon. Het betreft een onderzoek naar de feiten vanaf de 
melding van het verslechteren van de constructie eind augustus 2011 tot het 
moment van overdracht van crisissituatie naar de gemeentelijke projectorgani-
satie. Hierbij speelt ook de crisiscommunicatie richting bewoners, omwonen-
den, winkeliers en media een rol.  
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Het onderzoek kent een lerend karakter en is bedoeld om een bijdrage te 
leveren aan het verder professionaliseren van de (functionarissen/processen die 
een rol spelen in de) gemeentelijke crisisorganisatie. 
 

1.3 De opdrachtformulering 

De gemeente Heerlen heeft Beeldvormer | crisisbeheersing en Twynstra Gudde 
Adviseurs en Managers gevraagd het onafhankelijke onderzoek naar de 
crisisorganisatie voor haar te verrichten. 
 
De gemeenteraad is opdrachtgever voor het onderzoek en heeft in afstemming 
met het college van B en W de opdracht voor het onderzoek geformuleerd. Een 
feitenonderzoek dient antwoord te geven op de volgende onderzoeksvraag: 
 
Hoe heeft de gemeentelijke crisisorganisatie vanaf 29 november 2011 
gefunctioneerd en wat waren de ‘kritieke momenten’ in de besluitvor-
ming? Welke leermomenten levert de evaluatie op? 
 
Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden heeft de gemeenteraad de volgende 
onderliggende deelvragen geformuleerd: 
-‐‑ heeft de melding en alarmering naar behoren gefunctioneerd? 
-‐‑ is de keuze om niet conform GRIP op te schalen de goede geweest? 
-‐‑ heeft de coördinatie/leiding van het Gemeentelijk Beleidsteam goed gefunc-

tioneerd? 
-‐‑ heeft de coördinatie/leiding van het Team Bevolkingszorg2) goed gefunctio-

neerd? 
-‐‑ heeft de interne communicatie naar behoren gefunctioneerd? 
-‐‑ was het afkondigen van de noodverordening en de duur van de maatregel 

legitiem/noodzakelijk? 
-‐‑ was de nachtelijke ontruiming van de Homerusflat noodzakelijk? 
-‐‑ heeft het proces Crisiscommunicatie (pers- en publieksvoorlichting) goed 

gefunctioneerd? 
-‐‑ hebben de gemeentelijke crisisprocessen Publieke Zorg en Omgevingszorg 

en de ondersteunende crisisprocessen Resourcemanagement en Informatie-
management goed gefunctioneerd? 

 
Het feitenonderzoek heeft geleid tot het voorliggende zelfstandig leesbaar 
onderzoeksrapport. Het doel van de onderzoeksrapportage is inzicht geven in 
de feitelijke gang van zaken (feitenrelaas), evenals het trekken van conclusies 
en doen van aanbevelingen, gericht op het leren.  
 

                                                             
2  Bij de crisisorganisatie van ’t Loon is het Team Bevolkingszorg aangeduid als het gemeen-

telijk managementteam (GMT). In dit evaluatierapport wordt om die reden verwezen naar 
het GMT als het gaat om het Team Bevolkingszorg. 
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1.4 Uitvoering van het onderzoek 

1.4.1 Onderzoeksverantwoording 

Het onderzoek is verricht in de maanden mei 2012 tot en met augustus 2012. 
Om het feitenrelaas zo objectief mogelijk in beeld te kunnen brengen, is 
gebruik gemaakt van verschillende methoden van dataverzameling. 
  
Documentenstudie. Ten eerste heeft de gemeentelijke organisatie alle docu-
mentatie waaruit het relevante handelen van de gemeente blijkt, of waar dit 
handelen op is gebaseerd (onderliggende stukken) aan de onderzoekers over-
handigd. Dit betreft stukken waarin vigerend beleid is opgenomen, verslagen 
van het overleg van diverse gremia, communicatie- en persberichten et cetera. 
In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de gebruikte documentatie. 
 
Interviews. Naast documentenonderzoek is data verzameld door middel van 
semigestructureerde gesprekken met betrokkenen. Dit betreft interviews met de 
leden van het gemeentelijke beleidsteam (GBT), het gemeentelijke manage-
mentteam (GMT), de winkeliers, de bewoners van de Homerusflat, de omwo-
nenden van ‘t Loon en ten slotte de pers. Een overzicht van geïnterviewde 
personen is opgenomen in bijlage 3. Vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid is 
van de gesprekken een gespreksverslag gemaakt dat ter accordering aan de 
geïnterviewde is voorgelegd. Op deze wijze is geborgd dat er geen interpreta-
tieverschillen bestaan over de inhoud of strekking van gedane uitspraken. 
 
Vragenlijst. De Vereniging van Eigenaren (VvE) van Winkelcentrum ‘t Loon 
is benaderd om in een interview haar zienswijze op het handelen van de 
gemeente in de crisis in het kader van het evaluatieonderzoek kenbaar te 
maken. De VvE heeft aangegeven alleen in het onderzoek te willen participe-
ren door middel van een schriftelijke vragenlijst. Deze vragenlijst is door de 
onderzoekers op maat gemaakt voor de VvE en aan de VvE aangeboden. De 
VvE heeft de vragenlijst echter niet geretourneerd en zij heeft als zodanig niet 
bijgedragen aan het evaluatieonderzoek.  
 

1.4.2 Feiten of beelden? 

Op basis van de op deze wijze verkregen inzichten hebben de onderzoekers het 
feitenrelaas gereconstrueerd. Hierbij hebben de onderzoekers in het kader van 
de behapbaarheid soms keuzen moeten maken welke ‘feiten’ wel en niet zijn 
opgenomen. De focus heeft hierbij conform de onderzoeksvraag gelegen op de 
kritieke momenten in de besluitvorming en de leermomenten die van belang 
zijn voor het handelen van de gemeentelijke organisatie in toekomstige 
gevallen. Iedere gesprekspartner heeft zijn of haar eigen invalshoek en percep-
tie. Op onderdelen stroken de feiten van een gesprekspartner niet met die van 
een andere gesprekspartner.  
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Het is niet in alle gevallen mogelijk om dan te achterhalen welke verklaring de 
juiste is. Indien er discrepanties zijn geconstateerd in beelden, is dit vermeld 
het rapport. 
 

1.4.3 Normenkader; crisisorganisatie in tussenfase 

Om de feiten te kunnen waarderen is er in een evaluatieonderzoek behoefte aan 
een normenkader. Door de begeleidingscommissie van het onderzoek (zie 
1.4.4) is ervoor gekozen om het Regionale Crisisplan en het Draaiboek Crisis-
communicatie als normenkader te hanteren bij de evaluatie.3) Ten tijde van de 
crisisorganisatie ‘t Loon bevond de crisisorganisatie zich echter in een transi-
tiefase van een oude naar een nieuwe structuur, conform de Wet veiligheidsre-
gio’s. Het al te rigide hanteren van het normenkader zou daardoor mogelijk 
geen recht doen aan het handelen en de gemaakte keuzes ten tijde van ‘t Loon. 
In het rapport wordt daarom aangegeven wanneer/of er sprake was van de oude 
of de nieuwe situatie als norm.  
 

1.4.4 Begeleiding van het onderzoek 

Voor het onderzoek is een specifieke begeleidingscommissie ingesteld, 
bestaande uit de burgemeester, de gemeentesecretaris en het afdelingshoofd 
Integrale Veiligheid van de gemeente Heerlen, alsmede een vertegenwoordiger 
de Inspectie Veiligheid en Justitie (voorheen Inspectie Openbare Orde en 
Veiligheid) en een vertegenwoordiger van de naburige Veiligheidsregio 
Brabant-Zuidoost. Een overzicht van de leden van de begeleidingscommissie is 
opgenomen in bijlage 2. 
 
De commissie heeft bij aanvang van het onderzoek via een schriftelijke ronde 
het normenkader, de vragenlijst voor de interviews en een conceptfeitenrelaas 
geaccordeerd en is in augustus 2012 bijeengekomen voor de bespreking van de 
conceptrapportage. De commissie heeft zich daarin kunnen uitspreken over 
mogelijke feitelijke onjuistheden of interpretaties. De conclusies waren en zijn 
voor rekening van de externe onderzoekers. 
 

1.5 Leeswijzer 

De verdere opbouw van dit rapport is als volgt: in hoofdstuk 2 is het feitenre-
laas gereconstrueerd op een zo objectief mogelijke wijze, zonder normering of 
oordeel. In hoofdstuk 3 wordt op het handelen, zoals dat naar voren komt in het 
feitenrelaas, gereflecteerd. In hoofdstuk 4 worden hieraan conclusies en 
aanbevelingen verbonden. 

                                                             
3 ) Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Zuid-Limburg 2012-2015 (versie AB 09.12.2011) en 

Proces voorlichten en informeren Gemeente Heerlen, maart 2008. 
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2 Feitenrelaas crisisorganisatie ’t Loon 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt het feitenrelaas rond de crisis aangaande ’t Loon 
gereconstrueerd.4) Hierbij is een indeling gemaakt in fasen, te weten de 
voorfase (paragraaf 2.2), de crisisbeheersingsfase (paragraaf 2.3) en de nazorg-
fase (paragraaf 2.4). In iedere paragraaf wordt de fase kort ingeleid en volgt 
daarna het relevante feitenrelaas. Daarna wordt een nader licht geworpen op de 
inrichting van de crisisorganisatie (paragraaf 2.5). 
 

2.2 Voorfase 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eerste meldingen ’t Loon In juni 2011 meldt de Vereniging van Eigenaren (VvE) van winkelcentrum  
‘t Loon aan de afdeling Bouw- en Milieutoezicht dat er verzakkingen plaats-
vinden in de constructie van ‘t Loon. Op frequente basis worden elektronische 
metingen verricht om het verloop van de verzakking te monitoren. 

 Op 30 augustus 2011 constateert de VvE dat de scheurwijdte toeneemt door 
verzakking van de pilaren in de parkeergarage onder ‘t Loon. Er worden 
maatregelen genomen, waaronder het plaatsen van stutten en het uitvoeren van 
onderzoek. Dagelijks worden in opdracht van de VvE geavanceerde metingen 
verricht in de parkeergarage om veranderingen in de constructie snel te detecte-
ren. De gemeente wordt hierover geïnformeerd en adviseert over de aanpak. De 
burgemeester wordt op 31 augustus 2011 op de hoogte gebracht van de situatie 
door het hoofd Bouw- en Milieutoezicht en vanaf dat moment frequent geïn-
formeerd. Uit voorzorg wordt door het hoofd Bouw- en Milieutoezicht en het 
hoofd Communicatie een Q&A-lijst (questions en answers) voorbereid die kan 
worden gebruikt wanneer de situatie plotseling verslechtert. Deze Q&A-lijst 
wordt afgestemd binnen de gemeente en met de externe partijen, maar is 
uiteindelijk niet gecommuniceerd, omdat deze al snel achterhaald bleek. 

 

                                                             
4 ) Voor een korte situatieschets van winkelcentrum ’t Loon en een aantal foto’s ten aanzien 

van de situatie verwijzen wij naar bijlage 5. 

De voorfase heeft betrekking op de periode waarin de metingen in winkel-
centrum ’t Loon laten zien dat de druk op de constructie toeneemt (eind 
augustus 2011) tot aan het moment dat wordt besloten om in het kader van 
de veiligheid tien winkels te sluiten (29 november 2011), een noodverorde-
ning in te stellen en de crisisorganisatie in gereedheid te brengen. 
Periode: 30 augustus 2011- donderdagavond 1 december 2011 
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Verslechtering constructie Op 29 november 2011 laten de meetresultaten extreme uitslagen zien. Het 
hoofd Bouw- en Milieutoezicht inspecteert ter plaatse de situatie, samen met de 
constructeurs van de VvE. Daar worden de metingen bevestigd: een vloerdeel 
en een geveldeel zijn onder andere verzakt en een winkeldeur kan niet meer 
worden geopend. De constructeurs van de VvE constateren dat de situatie niet 
veilig is voor bezoekers en besluiten in overleg met de gemeente de tien 
winkels in het betreffende compartiment te ontruimen. 

 
Informeren bestuur Het hoofd Bouw- en Woningtoezicht informeert de burgemeester diezelfde 

middag persoonlijk over de ontstane situatie en de ontruiming van de tien 
winkels. Na overleg tussen de burgemeester en de wethouder Economische 
Zaken wordt besloten dat de wethouder Economische Zaken met het hoofd 
Communicatie naar ‘t Loon gaat. De burgemeester geeft aan dat de eerste zorg 
de veiligheid betreft, direct gevolgd door de zorg voor de betreffende winke-
liers.  

 
Ontruiming tien winkels De constructeurs van de VvE, ondersteund door de constructeurs van de 

gemeente en een diensteenheid van de politie begeleiden de ontruiming van 
tien winkels. De winkeliers wordt verzocht hun winkels te sluiten, het winke-
lend publiek om het winkelcentrum te verlaten. Het is dan donderdagmiddag 
29 november 2011, 16.00 uur. Tijdens een bijeenkomst geven deskundigen van 
de VvE een toelichting op de ontstane situatie en de mogelijke gevolgen ten 
behoeve van vertegenwoordigers van de gemeente. Hierbij zijn aanwezig het 
hoofd Bouw- en Milieutoezicht, de wethouder Economische Zaken, het hoofd 
Communicatie en de dienstdoende Officier van Dienst Bevolkingszorg (piket-
functionaris voor dit district). 

  
 Gezamenlijk wordt besloten omwille van de veiligheid tien winkels in het 

betreffende compartiment en een deel van de parkeergarage tot nader order 
gesloten te houden. De focus vanuit de gemeente ligt op communicatie en 
economische ondersteuning van de betrokken winkeliers. De winkeliers wordt 
verzocht zich te verzamelen voor een afstemmingsoverleg, waarin zij op de 
hoogte worden gesteld over de sluiting en hun persoonlijke spullen mogen 
ophalen uit hun eigen winkel. Het is op dat moment voor alle betrokkenen 
onduidelijk hoe lang de winkels gesloten zullen blijven.  

 
Noodverordening Om een onveilige situatie te voorkomen, besluit de gemeente voor het gebied 

van de tien winkels die reeds ontruimd zijn en een deel van de parkeergarage 
een noodverordening af te kondigen. De afdeling Integrale Veiligheid stelt in 
samenspraak met de afdeling Juridische Zaken de noodverordening op. Het 
gebruik van het instrument noodverordening is afgestemd met het Openbaar 
Ministerie. 

 De afdeling Beheer en Onderhoud plaatst afzettingen om het in de 
noodverordening opgenomen gebied. Op de afzetting hangt een brief met de 
noodverordening.  
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 Bewoners van de Homerusflat, de woontoren bovenop het winkelcentrum, 
worden per brief geïnformeerd door de VvE over de ontstane situatie.  

 
Opschalen of niet? Op woensdag 30 november 2011 adviseert de algemeen directeur aan de 

burgemeester om een crisisorganisatie op te zetten die stand-by beschikbaar 
staat. Indien opschaling noodzakelijk is, is de inzet reeds voorbereid en snel te 
benutten. De situatie lijkt op dat moment een complexe handhavingssituatie te 
betreffen en van een acute ramp of crisis is geen sprake. Daarbij pakt de VvE 
haar rol naar behoren op en werkt zij goed samen met de gemeente Heerlen. 
Vanuit de gemeentelijke processen wordt inzet gevraagd, inzet van de hulpver-
leningsdiensten is op dat moment niet nodig. Aangezien de situatie daarmee op 
dat moment door de burgemeester wordt ingeschat als ‘onder controle’, stemt 
hij in met het advies van een stand-by crisisorganisatie en besluit omwille van 
de beheersbaarheid van de situatie niet op te schalen naar GRIP 2 of 3.  

 
Knoppenmodel in werking De Veiligheidsregio Zuid-Limburg is op 30 november 2011 door de AOV’er 

op de hoogte gebracht van de situatie en adviseert tevens niet op te schalen. 
Gezien de situatie is vooral inzet nodig vanuit de gemeentelijke processen en 
van de hulpverleningsdiensten maatgerichte inzet. Er wordt gekozen voor het 
zogenaamde ‘knoppenmodel’. De essentie van het knoppenmodel is dat het een 
operationele relatie legt tussen de aard van het grootschalige of bijzondere 
incident en de daarop af te stemmen capaciteit. Het is mogelijk om met dit 
model - in combinatie met de GRIP - de juiste werkprocessen te activeren 
(door ‘op de knoppen te drukken’) en de aansturing daarop af te stemmen. Het 
crisismanagement is in dit kader functioneel en procesgericht van aard.5)  

 
Inrichten crisisorganisatie Het hoofd Integrale Veiligheid stelt samen met de AOV’er een lijst op met 

mogelijke leden van het te vormen GBT en GMT. Het GMT wordt ingericht 
als een Team Bevolkingszorg. Procesverantwoordelijken op basis van de oude 
crisisorganisatiestructuur, aangevuld met expertise die nodig is specifiek voor 
deze situatie, zijn bepalend bij het samenstellen van het GMT. De GBT- en 
GMT-leden worden door de AOV’er geïnformeerd over de laatste stand van 
zaken aangaande ‘t Loon en hun mogelijke inzet als lid binnen het GBT of 
GMT.  

 
Informatievoorziening raad De gemeenteraad wordt op 1 december 2011 op de hoogte gesteld van de 

ontstane situatie aangaande ’t Loon en de wijze van opvolging die daaraan 
wordt gegeven. De raad geeft aan dat het aan het bestuur is om te besturen en 
aan de raad om achteraf te controleren. Deze stellingname verschaft het 
bestuur/de burgemeester de vrijheid om naar welbevinden van zaken te 
handelen; de politieke arena wordt voor wat betreft de crisissituatie geneutrali-
seerd. 

  

                                                             
5 ) Bron: Referentiekader Regionaal Crisisplan 2009. 



 

 
 

  8/40 

 

2.3 Crisisbeheersingsfase 

 
 
 
 
 
 
 
 

Voorkomen paniek Op donderdag 1 december 2011 wijst de brandweer het hoofd Integrale 
Veiligheid en de AOV’er op de mogelijke risico’s die verbonden zijn aan een 
sinterklaasfeest dat gepland staat op zaterdag 3 december 2011 in winkelcen-
trum ‘t Loon. Indien een deel van het winkelcentrum zou instorten tijdens de 
viering, is de kans op paniek groot. De veiligheid van het gehele winkelcen-
trum komt daarmee in het geding. 

 
Ontruiming winkelcentrum De burgemeester besluit een ambtelijk overleg in te richten om te bepalen 

welke maatregelen getroffen dienen te worden. In dit overleg wordt geconsta-
teerd dat er geen acuut gevaar is, maar dat als er een plotse verzakking optreedt 
de gevolgen en effecten groot zijn. De burgemeester besluit het gehele winkel-
centrum op 1 december 2011 te laten ontruimen en de crisisorganisatie in 
werking te laten treden. Op basis van de eerdere argumenten - de situatie is 
beheersbaar en maatgerichte inzet vanuit hulpverleningsdiensten conform 
knoppenmodel is oproepbaar - wordt hierbij geen GRIP-situatie afgekondigd.  

 
Alarmering voor GBT - GMT Op basis van de lijst met GBT- en GMT-leden roept de AOV’er op  

1 december 2011 omstreeks 19.00 uur de verschillende crisisfunctionarissen 
van de gemeente en de hulpverleningsdiensten op. De afdeling Facilities brengt 
binnen 45 minuten de faciliteiten in gereedheid. De eerste GBT-bijeenkomst 
start om 20.15 uur. Hierin zijn zowel de gemeente als de hulpverleningsdien-
sten vertegenwoordigd. 

 
Uitkomsten eerste GBT Tijdens de eerste bijeenkomst van het GBT zijn de problematiek omtrent de 

verzakking en de opvang van de winkeliers de belangrijkste agendapunten. 
Gezien de potentieel onveilige situatie, achten de GBT-leden ontruimen van 
het gehele winkelcentrum noodzakelijk. De winkeliers en bewoners van de 
Homerusflat worden dezelfde avond geïnformeerd; de winkeliers tijdens een 
bijeenkomst en bewoners persoonlijk door de burgemeester of een andere 
vertegenwoordiger van de gemeente. Tijdens het eerste GBT wordt ook 
besloten om voor de bewoners van de twintig bewoonde appartementen van de 
Homerusflat opvang elders aan te bieden, hoewel er nog vanuit wordt gegaan 
dat de veiligheid niet in het geding is. Slechts een enkele bewoner maakt 
hiervan gebruik. Volgens de constructeurs lopen de omliggende gebouwen 
geen gevaar en hoeven deze niet te worden ontruimd. Inmiddels is ook het Rijk 
door de burgemeester geïnformeerd over de situatie. 

De crisisbeheersingsfase heeft betrekking op de periode waarbinnen de 
crisisorganisatie daadwerkelijk in werking is. De fase start vanaf het 
moment van het oproepen van de crisisfunctionarissen tot het moment 
waarop de crisisorganisatie wordt overgedragen aan een projectorganisatie.  
 
Periode: donderdagavond 1 december 2011 – 12 december 2011 
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Aangepaste noodverordening Op basis van de sluiting van het gehele winkelcentrum wordt de nood-
verordening aangepast (zowel voor wat betreft de redenen van afkondiging als 
het gebied waarop de verordening betrekking heeft). Op vrijdagochtend  
2 december 2011 treedt de nieuwe noodverordening in werking. Het gehele 
winkelcentrum wordt afgezet en bewoners en winkeliers kunnen het terrein 
betreden op vertoon van een toegangspas. Bij de ingang van het terrein wordt 
een post geplaatst waar medewerkers van de afdeling Handhaving de toegang 
tot het terrein 24 uur per dag bewaken. 

 
Scenario’s voor vervolg In het GBT brengen de crisisfunctionarissen van de hulpverleningsdiensten 

verschillende scenario’s in, zoals het (gedeeltelijk) instorten van het winkel-
complex en brand. Er worden drie scenario’s voor ‘t Loon in het GBT bespro-
ken: 
1. de constructie en ondergrond stabiliseren zich vanzelf 
2. afwachten tot de constructie uit zichzelf verzakt 
3. (gecontroleerd) slopen van het betreffende compartiment. 
 
Op basis van een risico-inschatting en de meetresultaten wordt er in samen-
spraak tussen gemeente, constructeurs, VvE  en de hulpverleningsdiensten 
gekozen voor het scenario gecontroleerde sloop van het betreffende comparti-
ment. Het borgen van de veiligheid in en om het brongebied is hierbij kader-
stellend. De lijn vanuit het GBT is dat de VvE als eigenaar eerst de gelegen-
heid krijgt zelf een sloopbedrijf te contracteren. Indien dat niet tijdig gebeurt, 
zal de gemeente de regie overnemen in het kader van de veiligheid. Als back-
up stelt de gemeente alvast een sloopplan op en neemt contact op met een 
potentieel sloopbedrijf. 
 

Last onder bestuursdwang Om de sloop te kunnen bespoedigen is een aanzegging gedaan van last onder 
bestuursdwang. Dit geeft de VvE drie dagen de gelegenheid om de sloop zelf 
voor te bereiden en te starten, voordat de gemeente hen hiertoe zal dwingen 
door middel van bestuursdwang. Het instellen van dit instrument betreft een 
verzoek van de VvE, zo moet duidelijk zijn dat er slechts één scenario is, 
namelijk dat van gecontroleerde sloop. Binnen de gestelde termijn geeft de 
VvE opdracht tot sloop aan de firma Beelen. De last onder bestuursdwang is 
daardoor uiteindelijk niet ten uitvoer gebracht.  

 
Twijfel werking dilatatievoegen  Op donderdagavond 2 december 2011 legt de VvE contact met de 

burgemeester. Er is door hen een hoogleraar Bouwkunde geraadpleegd en deze 
trekt het functioneren van de dilatatievoegen in twijfel.6)  

 

                                                             
6  Een dilatatievoeg is een voeg tussen twee constructiedelen die de uitzetting en krimp van 

beide delen, ook wel werking genoemd, opvangt. Zo wordt voorkomen dat er bij zettingen 
of grote temperatuurwisseling scheuren ontstaan. 
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 Dit zou kunnen betekenen dat het verder verzakken of instorten van het 
ontruimde compartiment directe consequenties heeft voor de aangrenzende 
compartimenten en de woonflat. Tot dan toe werd aangenomen dat de dilata-
tievoegen in staat waren eventuele bewegingen c.q. verzakkingen van de 
constructie op te vangen. 

 
De burgemeester raadpleegt het hoofd Bouw- en Milieutoezicht hierover. Het 
hoofd Bouw- en Milieutoezicht geeft aan dat tijdens eerdere onderzoeken de 
dilatatievoegen zijn aangetroffen. Evenwel durft hij de werking niet honderd 
procent te garanderen, wanneer een ter zake kundige hoogleraar deze in twijfel 
trekt. De metingen laten zien dat de druk op de pilaren verder toeneemt. Omdat 
door deze nieuwe inschatting de veiligheid van de bewoners in de Homerusflat 
niet meer lijkt te kunnen worden gegarandeerd, besluit de burgemeester over te 
gaan tot de ontruiming van de Homerusflat. Het is dan circa 23.30 uur. 
 

Ontruimen Homerusflat Het GBT en GMT worden bijeengeroepen, waarbij de aanpak van de 
ontruiming wordt besproken. De afdeling Publiekszaken heeft reeds een lijst 
opgesteld met de gegevens van de bewoners. De start van de ontruiming op  
3 december 2011, omstreeks 02.00 uur, wordt begeleid door de afdeling Zorg 
en Welzijn van de gemeente, medewerkers van het Nederlandse Rode Kruis 
(NRK) en verschillende crisisfunctionarissen van de gemeente. De burgemees-
ter en de wethouder Economische Zaken zijn bij de ontruiming aanwezig.  

 Vanuit de hulpverleningsdiensten is een ambulance aanwezig om bewoners die 
minder mobiel zijn te vervoeren naar de opvanglocatie. De brandweer kiest er 
bewust voor niet zichtbaar op de voorgrond aanwezig te zijn bij de ontruiming, 
om gevoel van paniek bij de bewoners te voorkomen. De bewoners reageren 
rustig op de ontruiming, sommigen hebben reeds een tas met spullen gereed 
staan. 

 
Onderzoek dilatatievoegen De burgemeester geeft op zaterdag 3 december 2011 opdracht aan een externe 

partij om de werking van de dilatatievoegen te onderzoeken. Uit dit onderzoek 
blijkt dat de dilatatievoegen aanwezig zijn en werken. Verzakking c.q. sloop 
van het betreffende compartiment heeft geen consequenties voor de stabiliteit 
van de aangrenzende compartimenten. Voor de zekerheid wordt de constructie 
van deze compartimenten, evenals de omliggende woontorens, vanaf dat 
moment gemonitord. De nutsvoorzieningen in het winkelcomplex zijn afgeslo-
ten om extra risico op het ontstaan van brand te voorkomen. 

 
Opvang Van der Valk hotel De bewoners worden in eerste instantie merendeels ondergebracht in het Van 

der Valk hotel te Heerlen. Gedurende de eerste week zijn er 24 uur per dag 
medewerkers van het NRK aanwezig voor vragen en ondersteuning. Medewer-
kers van de afdeling Zorg en Welzijn van de gemeente zijn tijdens reguliere 
werktijden aanwezig. De bewoners worden minimaal eenmaal per dag geïn-
formeerd door middel van een informatiebijeenkomst in de opvanglocatie. Op 
3 december 2011 krijgen de bewoners de gelegenheid om onder begeleiding 
noodzakelijke persoonlijke spullen op te halen uit hun woning. 
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Regeling winkeliers Voor de winkeliers wordt door de afdelingen Economische Zaken en Juridische 
Zaken een regeling opgesteld. De gemeente Amsterdam adviseert de gemeente 
Heerlen hierbij, op initiatief van de burgemeester van Amsterdam. Het budget 
voor deze regeling is afkomstig uit de Algemene Reserve en wordt bekrachtigd 
door de gemeenteraad op 6 december 2011. Door medewerkers van de afdeling 
Werkgelegenheid en Sociale Zaken wordt door middel van persoonlijke 
gesprekken met de eigenaren/managers per winkel bekeken wat de gevolgen en 
de mogelijk oplossingen zijn voor de ontstane situatie. Verschillende winkels 
worden tijdelijk gehuisvest in het centrum van Heerlen, of bij de woonboule-
vard. 

 
Start sloop De VvE komt tijdig met een sloopplan, opgesteld in samenwerking met de 

firma Beelen en ter advies voorgelegd aan de gemeente en de hulpverlenings-
diensten. Op maandag 5 december 2011 start het inrichten van het werkterrein 
door het sloopbedrijf. Op 6 december 2011 wordt een keet geplaatst op het 
bouwterrein, waar de eerste week een functionaris van de brandweer aanwezig 
is, samen met vertegenwoordigers van de gemeente.  
Als de sloop start op 7 december 2011, wordt ook een nieuwe noodverordening 
ingesteld, ditmaal op grond van de sloopwerkzaamheden.  

 
Betrekken externe inzet Na de intensieve inzet van diverse afdelingen gedurende het weekend van  

3 en 4 december 2011 wordt in het GMT gesproken over het inschakelen van 
‘burenhulp’ vanuit andere gemeenten. Vanuit enkele gemeenten binnen het 
verzorgingsgebied van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg worden onder andere 
medewerkers Handhaving ingezet om de gemeente Heerlen te ondersteunen. 
De gemeenten zijn zeer bereidwillig om de gemeente Heerlen te ondersteunen. 

 
Afschaling crisisorganisatie Op 12 december 2011 wordt in het GBT besloten de status ‘crisis’ te laten 

vervallen. Constructief is de sloop veilig en de inzet vanuit de crisisorganisatie 
neemt af. Wel verblijven de bewoners van de Homerusflat tot 23 december 
2011 op hun opvanglocatie. Het GBT overlegt vanaf dat moment dagelijks in  
afgeslankte samenstelling verder, onder de naam Stuurgroep. Het GMT gaat 
vanaf dan verder onder de naam Projectgroep.  
 

2.4 Nazorgfase 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

De nazorgfase start bij de overdracht van de crisisstructuur naar de project-
organisatie. Binnen dit onderzoek wordt de terugkeer van de bewoners naar 
de Homerusflat als einde van de nazorgfase gehanteerd.  
 
Periode: 12 december 2011 tot 23 december 2011 
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Besluit terugkeer bewoners In het GBT wordt op 12 december 2011 besloten dat zodra de 
nutsvoorzieningen weer zijn ingeschakeld en het terrein toegankelijk is, de 
bewoners kunnen terugkeren naar hun woningen.  

 
Opheffen noodverordening Op 15 december 2011 wordt de noodverordening opgeheven, omdat de sloop 

constructief veilig is verklaard. Het bouwterrein valt vanaf dat moment onder 
de verantwoordelijkheid van de sloper. De terugkeer van bewoners laat nog een 
week op zich wachten, omdat het terrein en de toegangswegen begaanbaar 
gemaakt moeten worden voor bewoners. Door de afdeling Bouw- en Milieu-
toezicht en de afdeling Beheer en Onderhoud wordt een plan opgesteld voor de 
afrastering van het bouwterrein, de bewaking en beveiliging en de verkeerscir-
culatie. De afzetting om het bouwterrein blijft gehandhaafd.  

 
Vrijgave door TNO Voorafgaand aan de mogelijke terugkeer van bewoners is door de gemeente 

opdracht gegeven aan TNO om op basis van beschikbare informatie te beoor-
delen of terugkeer naar de woningen verantwoord is in het kader van construc-
tieve veiligheid en brandveiligheid. De conclusie van TNO is positief, hetgeen 
betekent dat de bewoners kunnen terugkeren. 

 
Terugkeer van bewoners Op 22 december 2011 wordt door de gemeente en de VvE gecontroleerd of alle 

voorzieningen weer werken. De bewoners worden diezelfde dag door de 
wethouder Economische Zaken geïnformeerd dat zij op 23 december 2011 
kunnen terugkeren naar hun woning. 

 
Voornemens tot onderzoek In het GBT en het GMT is al aandacht geweest voor nader onderzoek op 6 

december 2011. Er wordt dan besloten verschillende onderzoeken in te stellen, 
 namelijk aangaande:  

-‐‑ de geschiedenis van de constructie van ‘t Loon  
-‐‑ de oorzaak van de verzakking 
-‐‑ de gemeentelijke crisisorganisatie. 
 
In het GMT wordt aangegeven dat afdelingen ook naar eigen inzicht invulling 
kunnen geven aan afdelingsevaluaties.  
 

2.5 Nadere blik op de crisisorganisatie 

Hierna wordt ingegaan op de feitelijke inrichting en het functioneren van de 
verschillende onderdelen van de crisisorganisatie, zoals GBT/GMT en de 
verschillende deelprocessen. 
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2.5.1 Gemeentelijk Beleidsteam  

 Het GBT komt voor het eerst bijeen op donderdagavond 1 december 2012 om 
20.15 uur. De samenstelling van het GBT wisselt, maar bestaat standaard uit de 
burgemeester (voorzitter), de wethouder Economische Zaken, de algemeen 
directeur, de hoofden Integrale Veiligheid, Bouw- en Milieutoezicht, Juridische 
Zaken en Economische Zaken en Communicatie. De hulpverleningsdiensten 
(brandweer, politie en GHOR) zijn in wisselende samenstelling vertegenwoor-
digd. De aanwezigheid van functionarissen bij het overleg varieert van zes tot 
twaalf per overleg. 
 

 Op vrijdag 2, zaterdag 3 en maandag 5 december komt het GBT meerdere 
keren per dag bijeen. Vanaf 6 december zijn de GBT-bijeenkomsten één keer 
per dag, in de ochtend om 09.00 uur. Binnen het GBT wordt geen formele 
agenda gehanteerd. Van de overleggen wordt een verslag opgesteld, dat wordt 
verspreid onder de aanwezigen. Er wordt standaard gestart met een ronde 
waarbij de aanwezigen een terugkoppeling geven over de laatste stand van 
zaken. Vervolgens worden per thema de acties besproken. Vanaf het inrichten 
van de crisisorganisatie op 1 december 2011 tot en met de overdracht naar de 
projectorganisatie is het GBT (in grotere dan wel kleinere samenstelling) 
vijftien maal bijeen geweest. Het overleg is daarbij telkens voorgezeten door de 
burgemeester als voorzitter. 

 
 Binnen de reguliere situatie valt de portefeuille Handhaving (inclusief Bouw- 

en Milieutoezicht) onder de verantwoordelijkheid van de burgemeester. De 
wethouder Economische zaken is tevens loco-burgemeester. Deze toevallighe-
den bevorderen en bevestigen de taakverdeling tussen de burgemeester en de 
wethouder Economische Zaken binnen de crisisorganisatie, en zijn voor de 
andere betrokkenen herkenbaar. De wethouder Economische Zaken richt zich 
op de winkeliers en de burgemeester richt zich op de veiligheidsaspecten. De 
burgemeester is als voorzitter van het GBT eenduidig in zijn beslissingen en 
onderbouwt en beargumenteert deze.  

 
De hoofddoelstelling in het GBT is het garanderen van de veiligheid en het 
voorkomen van onzekerheid/paniek. Hierbij is het uitgangspunt open commu-
nicatie. Er wordt veel belang gehecht aan objectieve informatie, zodat er 
passende en noodzakelijke maatregelen worden getroffen zonder de situatie te 
onder- of overschatten. 
 

2.5.2 Gemeentelijk managementteam 

 Het GMT komt voor het eerst (tweemaal) bijeen op donderdag 1 december 2011. 
Als voorzitter van dit overleg treedt de algemeen directeur op, conform de oude 
crisisstructuur. Op maandag 5 december 2011 vinden de twee volgende overleg-
gen plaats en vanaf 6 december 2011 vergadert het GMT iedere ochtend, na de 
vergadering van het GBT. 
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Vanaf het inrichten van de crisisorganisatie op 1 december 2011 tot en met de 
overdracht naar de projectorganisatie is het GMT negen maal bijeen geweest. 
Het overleg is daarbij drie maal voorgezeten door de algemeen directeur als 
voorzitter en zes maal door het hoofd Integrale Veiligheid als plaatsvervangend 
voorzitter.  
Het hoofd Integrale Veiligheid vervult zijn voorzitterschap vanuit zijn rol als 
vervanger van de algemeen directeur. Voor de GMT-bijeenkomst wordt een 
vaste ledenlijst gehanteerd.  
 

 Binnen het GMT wordt gewerkt met een vaste agenda, waarbij de acties 
worden geformuleerd op basis van de besluiten van het GBT. De leden van het 
GMT zetten deze acties uit naar hun eigen afdelingen en koppelen de resultaten 
terug in het volgende GMT-overleg. Bij de verslaglegging is gekozen voor 
verschillende vormen (uitgewerkt verslag of actie-/besluitenlijst).  
 
De afdeling Juridische Zaken krijgt binnen de crisisorganisatie de verantwoor-
delijkheid voor het vastleggen van de verslagen en documenten ten behoeve 
van nader onderzoek. M ede op advies van de Inspectie Openbare Orde en 
Veiligheid (IOOV) is gekozen voor een centrale coördinatie, naar aanleiding 
van contacten tussen IOOV en de gemeente. Hierbij wordt aanbevolen om alle 
overwegingen en besluiten goed te documenteren. 

 
2.5.3 Publieke Zorg 

 Het deelproces Publieke Zorg valt onder de verantwoordelijkheid van de 
afdelingen Welzijn en Werkgelegenheid en Sociale Zaken. Zij dragen onder 
leiding van het bureauhoofd Jeugd, Onderwijs en Cultuur zorg voor de opvang, 
verzorging en vervoer van de bewoners van de Homerusflat en de omwonen-
den. Aangezien de inrichting van de crisisorganisatie zich in een transitiefase 
bevindt, wordt besloten terug te vallen op de oude structuur waarbij gewerkt 
wordt met de gemeentelijke piketfunctionarissen.  

  
Op 2 december 2011 wordt een piketfunctionaris van het bureau Maatschappe-
lijk Dienst en Sport opgeroepen door de AOV’er om te ondersteunen bij de 
ontruiming van de Homerusflat. Voorafgaand zijn reeds voorbereidingen 
getroffen, zoals het informeren van de bewoners aangaande een eventuele 
ontruiming, het opstellen van een lijst met naw-gegevens, informeren van het 
NRK en het inventariseren van mogelijkheden voor opvanglocaties.  
 
Binnen het deelproces Publieke Zorg worden taken opgepakt die nodig zijn 
voor de opvang en verzorging van bewoners. Hierbij zijn de taken en verant-
woordelijken vanuit de lijnorganisatie niet leidend voor de crisisfunctionaris-
sen. Zo organiseert de gemeente, samen met een supermarktketen, een bood-
schappendienst waarbij omwonenden met een pendeldienst naar de supermarkt 
worden gebracht.  
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Deze dienst is bij terugkeer van de bewoners naar de Homerusflat ook voor hen 
beschikbaar tot de heropening van ‘t Loon in februari 2012. Het doorsturen van 
de post komt moeizaam op gang vanwege onduidelijkheid over het adres waar 
de post naartoe gestuurd moet worden en de coördinatie met de postbezorger. 
 

2.5.4 Omgevingszorg  

 Het deelproces Omgevingszorg heeft betrekking op het handhaven van de 
kwaliteit van de leefomgeving, de openbare ruimte en gebouwen. Tot  
6 december 2011 heeft vanuit de afdeling Handhaving geen van de bureau-
hoofden zitting in het GMT. De coördinatie wordt opgepakt door het hoofd 
Integrale Veiligheid en de dienstdoende coördinatoren. Vanaf 6 december 2011 
neemt een bureauhoofd zitting in het GMT. Het afdelingshoofd Beheer en 
Onderhoud heeft vanaf het begin zitting in het GBT. 
Op basis van de noodverordening geeft de afdeling Beheer en Onderhoud 
opdracht aan een firma voor het plaatsen van de afzetting. Bij het plaatsen 
blijken de exacte grenzen van het af te zetten gebied onduidelijk: worden de 
afzettingen op de stoep geplaatst of behoort deze ook tot het af te zetten 
gebied? Op basis van eigen inzicht en de geconstateerde knelpunten voor het 
verkeer worden de hekken van de afsluiting geplaatst. Bij het aanpassen van de 
noodverordening, en daarmee ook het gebied waarvoor deze verordening geldt, 
zorgen de afdeling Beheer en Onderhoud voor het aanpassen van de afzettin-
gen. De medewerkers Handhaving waren verantwoordelijk voor de toegangs-
bewaking en controle van het sloopterrein.  

 
2.5.5 Resourcemanagement  

 Het deelproces Resourcemanagement heeft onder andere betrekking op de 
facilitaire ondersteuning van de interne crisisorganisatie. Het bureauhoofd 
Services en Facilities heeft zitting in het GMT. Op 1 december 2011 wordt het 
hoofd Ondersteuning vanuit Services opgeroepen door de AOV’er om de 
faciliteiten voor de gemeentelijke crisisorganisatie in gereedheid te brengen. 
Dit gebeurt conform het draaiboek en de instructiekaarten die in 2006/2007 
zijn opgesteld en gedetailleerd beschrijven wat per faciliteit opgebouwd moet 
worden. De normtijd die staat voor het gereed krijgen van de ondersteuning ten 
behoeve van de crisisorganisatie is anderhalf uur. Op 1 december 2011 is alles 
binnen 35 minuten in gereedheid gebracht. Gedurende het weekend van 3 en  
4 december 2011 wordt frequent een beroep gedaan op de afdeling Facilities en 
Services, waarbij met name voor de catering veel ad hoc oproepen komen. Het 
blijkt gedurende het weekend en de nachtelijke uren lastig de catering zodanig 
te organiseren dat deze goed aansluit op de wensen van de crisisfunctionaris-
sen.  
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Juridische ondersteuning valt eveneens onder het deelproces Resource- 
management. In de eerste dagen van de crisis geeft het hoofd Juridische Zaken 
direct advies aan de burgemeester bij het bepalen van de strategie en de inzet 
van publieksrechtelijke instrumenten. Vanaf 5 december 2011 is Juridische 
Zaken ook vertegenwoordigd in het GBT en/of GMT, door het hoofd Juridi-
sche zaken of een vaste plaatsvervanger. 
 

2.5.6 Informatiemanagement 

 Ten tijde van de crisisorganisatie ‘t Loon waren er nog geen 
informatiemanagers aangewezen voor het GBT en GMT, conform de nieuwe 
crisisstructuur.7) De afdeling Publiekszaken is ten tijde van ’t Loon niet 
expliciet vertegenwoordigd binnen het GBT of het GMT. Hier is sprake van 
een dubbelfunctie met het hoofd Integrale Veiligheid, tevens (plaatsvervan-
gend) voorzitter GMT en lid van het GBT. Op eigen initiatief, en na het 
constateren van het ontbreken van een afstemmings-/informatielijn, sluiten 
medewerkers Publiekszaken aan bij de briefing van de afdeling Communicatie. 
De afdeling Publiekszaken pakt een aantal taken, zoals het verzamelen van 
naw-gegevens van bewoners op eigen initiatief op. Medewerkers van de 
afdeling hebben zitting in het callcenter en het informatiepunt dat vanaf  
2 december 2011 is ingericht in de Schouwburg. Door middel van vraag- en 
antwoordlijsten geven de medewerkers antwoord op vragen van bewoners en 
coördineren zij de beantwoording van vragen. 

  
In het GMT wordt expliciet afgesproken dat het gemeentelijke proces CRAS 
(centrale registratie afhandeling schade) niet operationeel wordt. Aansprake-
lijkheid en schade vallen onder verantwoordelijkheid van de eigenaar/sloper en 
niet de gemeente. 
 

2.5.7 Communicatie  

 Het hoofd Communicatie is vanaf het moment van de eerste ontruiming van de 
winkels betrokken bij het ambtelijk overleg en neemt bij het inrichten van de 
crisisorganisatie zitting in het GBT. Hij treedt op als adviseur van de burge-
meester bij het voorlichten van de pers. Het hoofd Buurtgericht Werken, onder 
dezelfde afdeling, is lid van het GMT en coördineert het actiecentrum Commu-
nicatie. De medewerkers Communicatie krijgen ieder een communicatieonder-
deel toegewezen. Zo worden twee medewerkers aangewezen om de communi-
catie via social media te monitoren en op te pakken. 

                                                             
7 ) Wel heeft de AOV’er in het begin van de opschaling informatie gedeeld via ‘veiligheidsnet’. 

Dit informatiesysteem wordt door de Veiligheidsregio Zuid-Limburg gebruikt om met name 
multidisciplinair informatie te delen. De gedachte om dit systeem te vullen was, ‘stel je voor 

dat het mis gaat, dan is informatie met betrekking tot deze situatie vanuit de aanloopfase ge-
logd’. 
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 Door het GBT wordt ervoor gekozen open en transparant te communiceren 
naar externen over de situatie, waarbij het uitgangspunt in het handelen van de 
gemeente steeds het borgen van de veiligheid is. Informatie die beschikbaar is 
wordt gedeeld. Indien gewenste informatie (nog) niet bekend is, wordt dit ook 
gemeld.  
 

 Er wordt een doelgroepenstrategie gehanteerd in de communicatie naar buiten, 
namelijk: 
1.  ondernemers ‘t Loon 
2.  bewoners van de Homerusflat  
3.  omwonenden (eerste cirkel) 
4. overige omwonenden (tweede cirkel)  
5. pers en overige inwoners van de gemeente  
6. gemeenteraad. 
 
Bij het bepalen van deze strategie en de daaruit voortvloeiende werkwijze is 
geen draaiboek of leidraad gehanteerd. De strategie en werkwijze zijn tijdens 
een briefing overgebracht aan de medewerkers Communicatie. De consequente 
werkwijze en positieve uitwerking bevestigen de gekozen werkwijze. In het 
GBT wordt steeds per doelgroep bepaald op welke wijze en door wie de 
communicatie wordt ingevuld. De gemeente houdt de regie op de open com-
municatie door het vasthouden van tempo: de frequentie van informatievoor-
ziening ligt hoog en heeft een vaste frequentie.  
 

Ondernemers en bewoners De ondernemers en bewoners van de Homerusflat worden door middel van 
informatiebijeenkomsten geïnformeerd over de laatste stand van zaken en wat 
dit betekent voor hun situatie. Deze informatiebijeenkomsten worden geleid 
door de burgemeester of de wethouder Economische Zaken. De benadering is 
zoveel mogelijk persoonlijk en consequent via één aanspreekpunt vanuit de 
gemeente. 

 
Omwonenden Omwonenden die woonachtig zijn in de woningen direct grenzend aan ‘t Loon 

(eerste cirkel) worden geïnformeerd via brieven, pamfletten op de toegangs-
deuren van hun flatgebouwen, informatie via de website van de gemeente en 
bijeenkomsten in het theater en de bioscoop. Informatievoorzieningen richting 
deze doelgroep heeft met name betrekking op het toelichten van de laatste 
stand van zaken en de gevolgen van de noodverordening. De omwonenden in 
de tweede cirkel worden geïnformeerd via brieven of via de reguliere pers-
communicatie. 

  
Perscommunicatie Aan het eind van elk GBT bepaalt de burgemeester, ondersteund door zijn 

hoofd Communicatie de boodschap die overgebracht zal worden aan de pers. In 
zijn eigen woorden formuleert hij de boodschap en checkt deze inhoudelijk met 
het hoofd Bouw- en Milieutoezicht. De burgemeester staat zelf de pers te 
woord.  
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 De persbijeenkomsten vinden plaats in het gemeentehuis, de gemeente gaat in 
op vrijwel alle verzoeken van de media als het gaat om persoonlijke interviews.  
Een medewerker van de afdeling Communicatie noteert tijdens de persbijeen-
komsten de gestelde vragen van de pers en de antwoorden van de burgemees-
ter. Deze vormen de input voor het persbericht dat wordt afgestemd met de 
burgemeester.  
 
Het persbericht vormt de basis voor de informatievoorziening; elk persbericht 
wordt gevolgd door een raadsinformatiebrief en een brief aan bewoners en 
omwonenden. Ten aanzien van communicatie is derhalve geen separaat traject 
richting gemeenteraad ingericht, maar de raad was wel altijd op de hoogte van 
de laatste stand van zaken. 

 
Interne communicatie Er zijn geen extra voorzieningen getroffen voor het informeren van de interne 

medewerkers. De verwachting is dat de medewerkers, direct of indirect 
betrokken bij de crisisorganisatie, via hun leidinggevende de informatie 
ontvangen of via de media op de hoogte zijn van de laatste stand van zaken. 

  
Callcenter en infopunt De medewerkers van het callcenter vallen onder de afdeling Publiekzaken. De 

afdeling Publiekszaken heeft echter geen zitting in het GMT en ontvangt 
formeel geen instructie aangaande acties en informatievoorziening. Medewer-
kers Publiekszaken ontvangen hun informatie door aan te sluiten bij de briefing 
van de medewerkers Communicatie. Op basis van vragen- en antwoordlijsten 
informeren de medewerkers van het callcenter en het infopunt de bewoners die 
hen benaderen. 
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3 Reflectie op het handelen 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt op het feitenrelaas zoals weergegeven in hoofdstuk 2 
gereflecteerd. De belangrijkste feiten ten aanzien van het handelen van de 
gemeente uit het vorige hoofdstuk worden daarmee in perspectief geplaatst, op 
basis van de daarvoor geldende normen en de expertvisie van de onderzoekers. 
Als zodanig wordt ingegaan op de voorfase (paragraaf 3.2), de crisisbeheer-
singsfase (paragraaf 3.3), de nazorgfase (paragraaf 3.4) en de inrichting van de 
crisisorganisatie (paragraaf 3.5). 
 

3.2 Voorfase 

3.2.1 De gemeente koos bewust haar rol in de voorfase 

In de voorfase heeft de gemeente er bewust voor gekozen de VvE de verant-
woordelijkheid en regie te laten nemen in de onderzoeken, de communicatie 
naar externen en het bepalen van de strategie, passend bij haar verantwoorde-
lijkheid als eigenaar van het object. Dit sluit aan bij de verantwoordelijkheid 
van eigenaren zoals vastgelegd in de Woningwet (art. 1A en 1B) en de rol van 
de overheid als het gaat om bestuursrechtelijke handhaving (artikel 92 Wo-
ningwet). De gemeente was wel betrokken en werd frequent geïnformeerd door 
de VvE. Daarmee was de gemeente in de gelegenheid op te treden bij escalatie 
(wanneer de veiligheid niet meer zou kunnen worden gegarandeerd). In 
gezamenlijkheid bepaalden VvE en gemeente de strategie en de acties, zoals 
onder andere het voorbereiden van een Q&A-lijst ten behoeve van de commu-
nicatie bij escalatie. 
 
Het college werd in de voorfase frequent geïnformeerd door het hoofd Bouw- 
en Milieutoezicht over de laatste ontwikkeling aangaande de constructie van  
’t Loon. Hierdoor waren de leden van het college goed op de hoogte op het 
moment dat de winkels werden ontruimd. De wethouder Economische Zaken, 
die in onderling overleg met de burgemeester ter plaatse ging, kon daardoor 
direct een rol spelen in de afstemming met de VVE en winkeliers.  
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3.2.2 Voorbereiding crisisorganisatie tijdig en goed 

In samenspraak met de algemeen directeur en het hoofd Integrale Veiligheid 
wordt besloten voorbereidingen te treffen voor het geval de situatie zou 
escaleren, zoals het bepalen van de leden van het GBT en GMT en het infor-
meren van deze leden omtrent de laatste stand van zaken. De gemeente koos 
ervoor de functionarissen conform hun reguliere takenpakket acties te laten 
oppakken, hetgeen paste bij de situatie op dat moment (crisisorganisatie oude 
stijl). Het tijdig voorbereiden en informeren van de crisisorganisatie maakte dat 
bij escalatie snel tot handelen kon worden overgegaan en zo tijdwinst werd 
behaald. 
 

3.2.3 Een crisisorganisatie op maat 

De inrichting van de crisisorganisatie binnen de gemeente Heerlen/de Veilig-
heidsregio Zuid-Limburg bevond zich ten tijde van de crisis in een transitiepe-
riode. De nieuwe crisisorganisatie conform de Wet veiligheidsregio’s en het 
Regionaal Crisisplan Zuid-Limburg was net opgestart, waarbij nog niet alle 
crisisfunctionarissen waren benoemd en/of getraind. Doordat het een crisis in 
slow motion betrof, was de gemeente in staat een bewuste afweging te maken 
bij het inrichten van de crisisorganisatie voorafgaand aan een eventuele 
escalatie.  
 
Bij het samenstellen van het GBT en GMT is gekeken naar de samenstelling 
van de crisisorganisatie conform de nieuwe structuur, aangevuld met de 
functionarissen die de benodigde kennis en ervaring bezaten en opvolging 
dienden te geven aan de acties. Ook bij het inschakelen van de hulpverlenings-
diensten is maatgerichte inzet het uitgangspunt geweest. Gezien de benodigde 
inzet vanuit met name de gemeentelijke processen, is de keuze voor het 
betrekken van inzet vanuit de hulpverleningsdiensten conform een knoppen-
model begrijpelijk. Zo worden de coördinatiestructuren pragmatisch gehouden, 
maar is benodigde inzet wel snel oproepbaar (zie ook 3.3.1).  
 

3.2.4 Borgen veiligheid door middel van noodverordening 

Nadat de VvE besloot tien winkels te ontruimen, nam de gemeente haar 
verantwoordelijkheid voor het borgen van de veiligheid. Dit werd gedaan door 
het inzetten van een publiekrechtelijk instrumentarium, zoals een noodverorde-
ning (en later de aankondiging van last onder bestuursdwang richting de VvE 
met betrekking tot de sloop). Na interne afstemming en afstemming met het 
Openbaar Ministerie, waarbij de juridische gronden voor de inzet van dergelijk 
instrumenten in overweging zijn genomen, is besloten de noodverordening af 
te kondigen. Dit is passend voor de aard van de ontstane situatie en de daaraan 
verbonden risico’s en verantwoordelijkheden. Hierbij zijn onder meer in 
ogenschouw genomen de kans op instorting (al dan niet in aanwezigheid van 
winkelend publiek), brand en de economische gevolgen voor ondernemers. 
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3.3 Crisisbeheersingsfase 

3.3.1 Het omslagpunt: de crisisorganisatie in werking 

Zolang de veiligheid is geborgd, is de eigenaar van het winkelcentrum verant-
woordelijk voor de ontstane situatie en het treffen van maatregelen. Op het 
moment dat de veiligheid in het geding komt, is de gemeente aan zet vanuit 
haar publiekrechtelijke taak. Op basis van de risico’s die werden voorzien door 
de hulpdiensten en functionarissen van de gemeente bij het openblijven van het 
winkelcentrum (de onduidelijkheid aangaande de oorzaak van de verzakking 
gecombineerd met de geplande sinterklaasviering in het nabije weekend), 
besloot de burgemeester tot sluiting van het gehele winkelcentrum en het 
inrichten van de crisisorganisatie. 
 
De burgemeester heeft bewust gekozen om niet op te schalen volgens de  
GRIP-structuur. De redenen hiervoor waren divers: 
-‐‑ de situatie startte als een complexe handhavingssituatie, er was met name 

ondersteuning nodig vanuit de gemeentelijke processen. Ondersteuning 
vanuit de hulpverleningsdiensten kon indien nodig maatgericht worden 
ingeschakeld door middel van de methode van het knoppenmodel. Een 
GRIP-alarmering bood hierbij geen meerwaarde, zowel voor de inzet en 
coördinatie vanuit de gemeente als de hulpverleningsdiensten  

-‐‑ doordat de situatie zich geleidelijk ontwikkelde, maar de gemeente tijdig 
betrokken was, was de situatie beheersbaar. De gekozen werkwijze bood 
flexibiliteit om een aanpak op maat vorm te geven 

-‐‑ het zwaartepunt in de uitvoering lag bij de gemeente. Inzet en betrokkenheid 
vanuit buurgemeenten waren ten tijde van het inrichten niet noodzakelijk of 
opportuun  

-‐‑ bij deze crisis, met een nadrukkelijk gemeentelijk zwaartepunt en alleen een 
adviserende rol voor de hulpdiensten, ervoer men een onnodige fysieke 
afstand tussen het MCC, gesitueerd in Maastricht, en de uitvoering van aller-
lei activiteiten in en rondom het gemeentehuis in Heerlen. 

 
De beslissing om niet op te schalen naar GRIP is genomen door de burgemees-
ter. Conform het Regionaal Crisisplan is hij gemachtigd om te bepalen of er al 
dan niet wordt opgeschaald. De motivering voor het niet opschalen werd en 
wordt erkend door de hulpverleningsdiensten. De keuze voor de werkwijze 
volgens een knoppenmodel is weloverwogen genomen en wordt door alle 
betrokkenen als werkbaar omschreven. 
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Het niet kiezen voor opschaling conform GRIP maakt het inrichten van een 
crisisorganisatie op maat ook mogelijk. Op deze wijze wordt afgeweken van de 
‘reguliere crisisorganisatie’ zonder kwaliteitsverlies te ervaren in deze situatie. 
Van belang is dan dat voor alle betrokkenen helder is welke structuur en 
bijbehorende verantwoordelijkheden in de maatwerksituatie gelden (zie ook 
3.5.1) 8). 
 

3.3.2 Vlotte alarmering en opstart crisisorganisatie 

Na het besluit van de burgemeester om de crisisorganisatie in te richten, ging 
de AOV’er over op het alarmeren van de crisisfunctionarissen. De alarmering 
verliep dankzij de eerder getroffen voorbereidingen vlot. Alle crisisfunctiona-
rissen waren binnen de gestelde normtijd van 60 minuten ter plaatse in het 
gemeentehuis en de ondersteunende faciliteiten waren ruim binnen de normtijd 
van anderhalf uur gerealiseerd. 
 

3.3.3 Keuze voor sloop op basis van scenario denken 

De hulpverleningsdiensten zijn gewend aan het denken in scenario’s. Voor het 
inschatten van bepaalde risico’s en de bijbehorende gevolgen is advies van de 
hulpverleningsdiensten van meerwaarde gebleken. Mogelijke scenario’s 
werden door de brandweer ingebracht in het GBT, inclusief de beheersmaatre-
gelen. Vanuit de methode scenariodenken werden opties in het GBT benoemd, 
waarbij veiligheid in en rondom het gebied doelstellend was. De keuze voor 
gecontroleerde sloop is in samenspraak tussen de gemeente, de hulpverlenings-
diensten, de constructeurs en de VvE gemaakt en juridisch getoetst. Ook hierbij 
heeft de gemeente vanuit haar rol zuiver gehandeld: in eerste instantie pakte de 
VvE de sloop op en voor het geval dit zou worden nagelaten had de gemeente 
reeds voorbereidingen getroffen om de uitvoering over te nemen.  
 

3.3.4 Ontruiming Homerusflat in de nacht 

Bij de ontwikkelingen aangaande de verzakking werd steeds de veiligheid van 
de bewoners in ogenschouw genomen. Zolang de veiligheid gegarandeerd kon 
worden, mochten bewoners in hun woning verblijven. Op het moment dat aan 
deze garantie getornd wordt, is het de taak van de gemeente haar verantwoor-
delijkheid op te pakken.  

                                                             
8 ) Bij een maatwerksituatie zijn meer factoren en ‘crisiscompetenties’ van belang om  

kritieke succesfactoren te behalen. Zo kan worden gedacht aan het op passende wijze  
tonen van situationeel leiderschap (voorzitters crisisteams), het formuleren van heldere  
doelstellingen en het hebben van aandacht voor politiek-bestuurlijke en maatschappelij- 
ke belangen (vgl. landelijke functieprofielen ‘crisiscompetenties’ op strategisch,  
tactisch en operationeel niveau in multidisciplinair competentiegericht opleiden en 
oefenen). 
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Dit moment werd niet bepaald door een ontwikkeling in de constructie, maar 
door een wijziging in de geldende aannames als gevolg van nieuwe informatie. 
De nieuwe informatie leidde tot twijfel ten aanzien van de werking van de 
dilatatievoegen en daarmee tot nieuwe uitgangspunten ten aanzien van de 
borging van de veiligheid. Als gevolg van de nieuwe informatie/zienswijze was 
het risico van het verblijf van de bewoners niet meer in te schatten op basis van 
valide informatie, en was ontruiming noodzakelijk. 
 
De burgemeester heeft ondanks het late tijdstip, vanuit zijn verantwoordelijk-
heid voor het borgen van veiligheid besloten tot spoedige ontruiming in de 
nacht. Bij de ontruiming is door de crisisfunctionarissen expliciet gelet op het 
voorkomen van paniek. Zo was de brandweer bewust niet zichtbaar op de 
voorgrond aanwezig, om het schrikeffect bij de bewoners te beperken. 
 
Vervolgens heeft de gemeente de regie naar zich toegetrokken als het gaat om 
objectieve informatie als basis voor besluitvorming en een onafhankelijk 
onderzoek laten instellen naar de werking van de dilatatievoegen. Ondanks dat 
uit deze informatie achteraf bleek dat nachtelijke ontruiming niet noodzakelijk 
was, heeft de gemeente conform haar verantwoordelijkheid gehandeld. Ont-
ruiming van de woontoren was drie dagen later bovendien alsnog noodzakelijk 
geweest, vanwege de sloop van een deel van het winkelcentrum en de daarmee 
gepaard gaande afsluiting van de nutsvoorzieningen. 
 

3.3.5 Servicegericht in opvang van bewoners 

De bewoners van de Homerusflat zijn gedurende hun verblijf in het Van der 
Valk hotel goed verzorgd door de medewerkers van de afdeling Welzijn en 
medewerkers van het NRK. De bewoners zijn merendeels te spreken over de 
verzorging en de informatievoorziening tijdens hun verblijf. Sommige bewo-
ners zijn elders ondergebracht, dit vanwege een andere zorgbehoefte of wens. 
De professionele inzet en ervaring van de medewerkers van het NRK hebben 
zowel bij de ontruiming als bij de opvang en terugkeer naar de woningen hun 
meerwaarde bewezen.  
 

3.3.6 Direct aan de slag met een regeling voor winkeliers 

De afdelingen Economisch Zaken en Juridische Zaken stelden samen en in 
afstemming met het Rijk een vergoedingsregeling op voor de winkeliers. In een 
paar dagen tijd is deze uitgewerkt en op 6 december 2011 werd deze regeling 
door de gemeenteraad vastgesteld. Aan de raad is inzichtelijk gemaakt welke 
financiële consequenties verbonden zouden zijn aan het volledig benutten van 
de regeling door alle winkeliers. Daarnaast is door de gemeente bij het UWV 
geregeld dat winkeliers een voorschot konden ontvangen, omdat het lang duurt 
voordat door het Rijk beschikbaar gestelde gelden worden uitgekeerd. Bij het 
opstellen van de regeling is advies ingewonnen bij de gemeente Amsterdam. 
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Het betrekken van externe adviezen in deze reduceert de (eventueel ervaren) 
onzekerheid. De gemeente heeft hierin voortvarend gehandeld. 
 

3.3.7 Afschaling 

Op het moment dat de sloopwerkzaamheden goed verliepen en de sloop 
constructief veilig werd verklaard, ging de gemeente terug naar haar verant-
woordelijkheid als handhaver. De noodzaak van het instrument noodverorde-
ning voor het garanderen van de veiligheid komt hiermee te vervallen.  
Het besluit over te gaan naar een projectorganisatie werd expliciet benoemd 
binnen het GBT en GMT. In de gesprekken bleek dit niet voor alle crisisfunc-
tionarissen even helder te zijn; verschillende functionarissen ervoeren dat de 
vraag naar hun inzet terugliep en namen aan dat dit de reden of het moment 
was dat de crisisorganisatie werd afgeschaald. 
 

3.4 Nazorgfase 

3.4.1 Terugkeer bewoners 

 De bewoners keerden op 23 december 2011 terug naar hun woning. 
Voorafgaand aan de mogelijke terugkeer van bewoners is door de gemeente 
opdracht gegeven aan TNO om op basis van de beschikbare informatie te 
beoordelen of terugkeer naar de woningen verantwoord is in het kader van 
constructieve veiligheid en brandveiligheid. Hiermee heeft de gemeente het 
zekere voor het onzekere genomen. Ook is door de gemeente samen met de 
VVE de werking van de nutsvoorzieningen gecontroleerd. Hiermee werd 
voorkomen dat bewoners alsnog zouden moeten worden teleurgesteld wanneer 
zij toch niet naar huis zouden kunnen. Sommige bewoners geven aan dat zij 
druk voelden om voor de Kerst terug te keren naar hun woning, terwijl deze 
nog niet in alle gevallen comfortabel bewoonbaar was, na een aanzienlijke 
periode van afwezigheid. Hieruit blijkt dat verwachtingsmanagement en 
consequente communicatie ook blijvende aandachtspunten zijn in de nazorgfa-
se. De gemeente heeft hier (doorgaans) goed in meegedacht en gehandeld.9) 
 

3.4.2 Reflectie en evaluatie tijdens en na de crisis 

Tijdens de crisis hebben verschillende functionarissen bewust de tijd genomen 
om te reflecteren op hun rol en de aanpak. Dit resulteerde in het inzetten van 
extra functionarissen vanuit buurgemeenten of het heroverwegen/her-
positioneren van de samenwerking met externe partijen.  

                                                             
9 ) Zie ook bijlage 4, waar dieper wordt ingegaan op de beleving van bewoners en omwonen-

den. 



 

 
 

  25/40 

 

Reflectie op eigen handelen en de integrale strategie is ook tijdens de crisis 
waardevol, om het totaalbeeld scherp te houden en externe ontwikkelingen op 
passende wijze door te vertalen in de gekozen aanpak.  
 
Tijdens de interviews is gebleken dat de crisisfunctionarissen kritisch zijn op 
hun eigen handelen, maar dat door de positieve afloop van de crisis het daad-
werkelijk formuleren en uitdiepen van leerpunten als bijzaak wordt gezien, 
zodra de reguliere werkzaamheden weer de boventoon voeren. Binnen het 
GMT is aangegeven dat afdelingen zelf kunnen zorgen voor interne evaluatie 
en opvolging van leerpunten. Slechts enkele afdelingen hebben daadwerkelijk 
een evaluatie opgesteld.  
Een enkele medewerker is teleurgesteld dat er niet eerder aandacht is geweest 
voor een evaluatiemoment. Anderen geven aan de leerpunten uit deze evaluatie 
te willen benutten voor een verdere professionalisering van hun onderdeel in de 
crisisorganisatie.  
 

3.5 Reflectie op de crisisorganisatie 

3.5.1 Gemeentelijk beleidsteam en gemeentelijk managementteam  

Welke kaders zijn leidend? 
Eerder (paragraaf 3.3.1) is opgemerkt dat het niet kiezen voor opschaling 
conform GRIP het weliswaar mogelijk maakt de crisisorganisatie op maat in te 
richten, maar dat het daarbij van belang is dat voor alle betrokkenen helder is 
welke structuur en bijbehorende verantwoordelijkheden in de maatwerksituatie 
gelden. Aan dit uitgangspunt is volgens een aantal betrokkenen niet voldaan.  
 
Bij de samenstelling van het GMT is gekozen voor een mengeling tussen het 
GMT conform de oude crisisorganisatie en het Team Bevolkingszorg. Zo werd 
Juridische Zaken in de oude crisisorganisatie niet genoemd als lid van het GBT 
of GMT, maar is er voor gekozen om het hoofd Juridische Zaken zitting te 
laten nemen in het GBT en GMT. De afdeling Publiekszaken was echter niet 
(direct) vertegenwoordigd binnen het GMT. Dit zou een gevolg kunnen zijn 
van de dubbelfunctie die het hoofd Integrale Veiligheid destijds had (deze was 
namelijk ook interim hoofd Publiekszaken). Dubbelfuncties in de crisisstruc-
tuur dienen zoveel mogelijk te worden voorkomen (vgl. Regionaal Crisisplan 
Limburg-Zuid, p. 28). Uit de gesprekken met betrokkenen blijkt dat er soms 
onduidelijkheid was over met name de samenstelling van gremia en de aanstu-
ring vanuit het GMT naar de operationele crisisfunctionarissen. De geïnter-
viewden hanteren ook verschillende benamingen voor de gremia binnen de 
crisisstructuur. Zo heet het GBT in de gesprekken ook stuurgroep, bestuurlijk 
overleg en crisisteam en het GMT ook projectgroep, ambtelijk overleg en 
uitvoerend overleg. Hieruit blijkt dat niet bij alle functionarissen de structuur 
en aansturingslijnen helder waren. In de uitvoering heeft dit niet tot pregnante 
problemen geleid, omdat de medewerkers pragmatisch genoeg waren in het 
handelen.  
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Wel ontstond er voor sommige operationele medewerkers onduidelijkheid in 
de aansturing. Een aandachtspunt hieromtrent is wel de betrokkenheid van de 
afdeling Publiekszaken (zie paragraaf 3.5.5). 
 
Strategie  
Vanaf het moment van de inrichting van de crisisorganisatie is door het GBT 
één doelstelling bepaald, die de basis vormde voor de aanpak aangaande  
‘t Loon. De verantwoordelijkheid van de gemeente als waarborger van veilig-
heid was hierbij het uitgangspunt, evenals het voorkomen van paniek en open, 
transparante en persoonlijke communicatie. Deze aanpak werd consequent 
gecommuniceerd en zorgde voor consistentie en herkenbaarheid, zowel intern 
binnen de crisisorganisatie, als extern voor bewoners, winkeliers en media. Bij 
onduidelijkheid in de aansturing of uitvoering bood het houvast voor de 
crisisfunctionarissen. 
 
Voorzitterschap GBT en GMT 
De burgemeester heeft in ieder overleg van het GBT als voorzitter opgetreden. 
Door de leden van het GBT is de wijze waarop hij leiding gaf aan het GBT als 
positief ervaren. Het uitgangspunt voor besluiten was steeds valide en op basis 
van objectieve informatie en de burgemeester durfde besluiten te nemen 
wanneer dit nodig was. Bij het bepalen van de vervolgstappen en scenario’s 
hield hij rekening met de verschillende en soms tegenstrijdige belangen die er 
speelden bij de betrokken partijen. Vanaf het begin was de wethouder Econo-
mische Zaken - tevens loco burgemeester- direct betrokken bij het gehele 
proces, zodat de back-up van de voorzitter ook geborgd was binnen het GBT. 
 
Al snel tijdens de crisis is het voorzitterschap van het GMT tussentijds gewis-
seld van de algemeen directeur naar het hoofd Integrale Veiligheid). Op deze 
wijze heeft de algemeen directeur de handen vrij om maximaal te ondersteunen 
in het GBT. De reden voor deze wisseling was niet bij alle leden van het GMT 
duidelijk. Terugkijkend zien zij twee voorzitters en herkennen zij niet één 
functionaris als leider van het GMT. Deze aanpassing had beter kunnen worden 
gecommuniceerd, waarmee deze structuuraanpassing naar de nieuwe situatie 
voor eenieder helder zou zijn geweest. 
 
Samenspel GBT en GMT 
Het GBT en GMT kenden elk een eigen agenda. In het GBT vonden onder 
leiding van de burgemeester het (integraal) plannen, monitoren en - waar nodig 
- bijstellen van beleid en tolerantiegrenzen en de te behalen bestuurlijke en 
operationele prestaties plaats, op basis van incidentscenario’s c.q. het ‘totaal-
beeld’.  
 
In het GMT werden de benodigde acties bepaald welke door de GMT-leden 
werden gecoördineerd binnen hun eigen afdeling c.q. processen. Bij ‘t Loon 
werd het GBT steeds voldoende gevoed met informatie vanuit het GMT om 
beslissingen te nemen.  



 

 
 

  27/40 

 

Hierbij heeft het GMT meer een signalerende rol gepakt dan een adviserende 
rol. Tijdens de eerste bijeenkomsten van het GBT en GMT was het af en toe 
zoeken naar de juiste agendavoering en het niveau waarop de agendapunten 
werden besproken.  
Het GBT was bijvoorbeeld geneigd om de praktische opvolging van genomen 
besluiten tevens in te vullen, hetgeen tot de taken van het GMT behoort. De 
leden binnen het GBT gaven blijk van gedeelde verantwoordelijkheid door dit - 
indien het zich voordeed - te benoemen. Ook de samenstelling van de twee 
gremia vertoonde in het begin (te veel) overlap, hetgeen de afbakening van de 
taken en verantwoordelijkheden per gremium niet verhelderde.  
 
In het GMT waren er in het begin soms teveel vertegenwoordigers aanwezig, 
en waren er dubbelingen met het GBT qua bezetting. Al snel werd hier strakker 
op gestuurd door steeds te bepalen wie er bij het volgende overleg aanwezig 
moesten zijn in relatie tot de inhoudelijke agendapunten. De inhoud was hierbij 
leidend, niet de hiërarchie.  
 
Logging 
Bij een crisis is logging noodzakelijk om te zorgen voor uniforme en eenduidi-
ge informatiedeling en vastlegging van besluiten, motivering van besluiten en 
acties. Deze verslagen bieden houvast voor de uitvoering en verantwoording 
van handelen achteraf. Binnen de nieuwe crisisorganisatie zijn informatiema-
nagers aangesteld om de logging in de diverse gremia te verzorgen. Ten tijde 
van ‘t Loon waren deze nog niet getraind. Het bijhouden van een logboek is 
daardoor op enkele plekken te laat opgestart en werd door verschillende 
personen binnen een gremium opgepakt.  
 
Desalniettemin is deze taak door het vastleggen van verslagen en documenten 
ten behoeve van nader onderzoek door de afdeling Juridische Zaken goed 
opgepakt, gezien het feit dat van alle GBT-bijeenkomsten en nagenoeg alle 
GMT-bijeenkomsten verslagen voorhanden zijn. Binnen het GBT is gewerkt 
met één wijze van verslaglegging, waarbij werd gestreefd naar vaststelling van 
de verslagen. Dit bleek gezien de tijdsdruk niet altijd haalbaar. Binnen het 
GMT is gewerkt met verslagen en later met actie/besluitenlijsten. Uit de 
gesprekken met betrokkenen is gebleken dat helder was welke acties uitge-
voerd moesten worden, maar niet bij alle acties helder was wie er verantwoor-
delijk was voor de coördinatie en uitvoering. De verslagen boden hierbij geen 
houvast.  
 
De verslaglegging van sessies en bijeenkomsten met onder meer bewoners, 
ondernemers en VVE heeft ten tijde van de crisis minder zorgvuldig plaatsge-
vonden. 
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3.5.2 Publieke Zorg  

De Publieke Zorg heeft gefunctioneerd conform de oude crisisstructuur, met 
een piketfunctie binnen de gemeente. De nieuwe structuur was nog niet in 
werking. De processen ontruiming en opvang zijn goed verlopen. Een klein 
aandachtspunt is het gebruik van nieuwe communicatiemiddelen waar het gaat 
om registratie van het verblijf van bewoners van de ontruimde flat.  
Ook waarschuwen de medewerkers Publieke Zorg ervoor dat de bewoners niet 
moeten worden vergeten in het communicatieproces (waar het gaat om persbe-
richten en dergelijke). De medewerkers hebben hierin een brugfunctie vervuld, 
om te voorkomen dat de ontruimde bewoners op dat gebied tussen de wal en 
het schip geraakten. Pragmatiek voerde ook bij hen de boventoon. 
 
Het is voor Publieke Zorg van belang om al dan niet te nemen processtappen 
proactief en in de juiste gremia te overleggen. Ten aanzien van de opvangloca-
tie is gestart met het inventariseren van alternatieven, vanuit financiële over-
wegingen. Op een informatiebijeenkomst voor bewoners heeft de burgemeester 
echter de toezegging gedaan dat de bewoners in het hotel konden blijven, naar 
aanleiding van een vraag van een bewoner. Bij een goede (proactieve) afstem-
ming had dit kunnen worden voorkomen. 
 

3.5.3 Omgevingszorg  

De coördinatie van het deelproces Omgevingszorg vond voor een groot deel 
plaats binnen het bouwteamoverleg. Dit overleg was echter in de voorfase van 
de crisis reeds actief, onder de leiding van afdeling Bouw- en Milieutoezicht. 
Binnen de nieuwe crisisstructuur zou het hoofd Beheer en Onderhoud als 
verantwoordelijke voor het deelproces optreden en minimaal zitting hebben in 
dit overleg. Nu vindt de coördinatie van de taken aangaande Beheer en Onder-
houd separaat plaats door middel van een briefing. Dit betekent dat er in twee 
overleggen eenzelfde proces werd besproken met overlappende taakgebieden 
in de uitvoering. Het is wenselijk om het deelproces Omgevingszorg met 
betrokkenheid vanuit de afdelingen Bouw- en Milieutoezicht, Beheer en 
Onderhoud en Integrale veiligheid binnen één afstemmingsoverleg vorm te 
geven. Zo ontstaat een integrale visie op de uitvoering. Nu ontbrak deze met 
name in het begin, waardoor er onduidelijk ontstaat in de uitvoering van 
bijvoorbeeld de afzettingen en het bewaken van het toegangsgebied. 
 

3.5.4 Resource management  

De afdeling Services had voor de uitvoering van haar werkzaamheden de 
beschikking over een draaiboek en instructiekaarten en heeft deze als basis 
gebruikt bij de uitvoering. Daarbij bleken problemen op te spelen bij het 
verzorgen van de catering gedurende 24 uur en specifiek het weekend. De 
afdeling Services heeft zich ingespannen om aan de vraag te voldoen, maar liep 
tegen de grenzen van haalbaarheid aan. 
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3.5.5 Communicatie 

Informatievoorziening en rolverdeling 
De gekozen communicatiestrategie gevolgd door een consequente uitvoering 
heeft geleid tot een duidelijke herkenbare aanpak zowel bij de interne als 
externe betrokkenen. Hierbij waren woord en daad op één lijn.  
De burgemeester heeft hier een nadrukkelijke rol in gespeeld. Hij werd erkend 
als een betrokken bestuurder die vanuit de veiligheid van de bewoners en 
ondernemers de strategie bepaalde. Met name de bewoners van de Homerus-
flat, omwonenden en de media zijn te spreken over de kwantitatieve en kwali-
tatieve informatievoorziening. De frequentie van informatievoorziening is 
vooraf niet bepaald. Dit werd besloten in het GBT en doorgaans werd informa-
tie gedeeld zodra deze beschikbaar was. De informatie was begrijpelijk en de 
gemeente was bereikbaar voor het beantwoorden van vragen. De gemeente was 
zich bewust van het belang van persoonlijke communicatie vanuit een herken-
bare persoon per doelgroep. Bij de regelmatige bezoeken aan de bewoners 
ontstond de natuurlijke verdeling dat de burgemeester zich veelal richtte in de 
persoonlijke communicatie tot de jongere betrokkenen en de wethouder 
Economische Zaken tot de ouderen. Ook pakte de wethouder met name de rol 
op richting de ondernemers, vanuit de portefeuille Economische Zaken.  
 
Minder positieve ervaringen omtrent informatievoorziening zijn er vanaf de 
nazorgfase. Allerlei vragen over de toekomst van ’t Loon en uitkomsten van de 
bodemonderzoeken zijn in de optiek van bewoners en omwonenden gevoels-
matig onvoldoende beantwoord. (Hierbij laten wij in het midden of deze 
informatie wel of niet voorhanden is; kennelijk is er behoefte aan informatie 
over de stand van zaken.)  
 
Proactieve communicatie(strategie) 
In een crisissituatie is het als gemeente in de rol van voornaamste communica-
tor van belang een duidelijke regie op de informatievoorziening naar buiten te 
houden. Hierbij moet voortdurend van buiten naar binnen worden gedacht, met 
oog voor de verschillende belangen. De burgemeester heeft hier bij het formu-
leren van zijn boodschap op de persbijeenkomsten steeds rekening mee 
gehouden. Vanuit de afdeling Communicatie is met name intensief ingezet op 
het beantwoorden van vragen vanuit de media en bewoners. Belangrijk hierbij 
is vragen van buiten voor te blijven. Dit vraagt een proactieve en strategische 
houding van de communicatiemedewerkers, die een andere is dan de rol die 
medewerkers van deze afdeling bij dagdagelijkse werkzaamheden verrichten. 
Dat betreft hoofdzakelijk publieksvoorlichting. Desalniettemin zijn er een 
aantal voorbeelden van belangrijke communicatiemomenten, zoals het vrijge-
ven van de foto’s van het verzakte gedeelte (sink hole) van de parkeergarage 
om de ernst van de situatie te duiden en het openbaar maken van het dossier 
met correspondentie tussen deskundigen van de gemeente en de VVE.  
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Niet geheel duidelijk is welke rol de afdeling Communicatie daarin heeft 
gespeeld vanuit het denken in scenario’s en belangen, aangezien blijkt dat de 
burgemeester zelf op dit vlak ook de nodige ervaring en een eigen netwerk 
meebrengt. De strategische communicatie is tijdens de crisis goed verlopen, 
maar lijkt qua ondersteuning van het bestuur eveneens verder te kunnen 
worden versterkt binnen de afdeling.  
 
Communicatie opgepakt vanuit de lijn, niet vanuit het proces 
Bij het formeren van de crisisorganisatie nam eerst het hoofd Communicatie 
zitting in zowel het GBT als de GMT. Toen geconstateerd werd dat het 
takenpakket voor het hoofd hiermee te groot werd, is het hoofd Buurtgericht 
werken de coördinatie gaan uitvoeren van het deelproces communicatie. De 
afdeling Publiekszaken was niet vertegenwoordigd in het GMT en GBT en 
mist in het begin daardoor de informatiedeling en coördinatie vanuit het GBT 
en GMT. Juist bij het deelproces Communicatie, waarbij de afdeling Commu-
nicatie verantwoordelijk is voor de communicatieboodschappen naar externen 
en de afdeling Publiekszaken voor het callcenter, is een eenduidige informatie-
voorziening en afstemming in taken noodzakelijk. Er is vanuit het deelproces 
Communicatie geen protocol beschikbaar gesteld voor het beantwoorden van 
vragen ten behoeve van de medewerkers van het callcenter. De medewerkers 
starten op eigen initiatief met het vullen van de Kennisbank online ten behoeve 
van het beantwoorden van vragen. De input wordt gevormd door de persberich-
ten. Voor het registreren van de antwoorden worden verschillende registratie-
formats gehanteerd. De medewerkers van de afdeling Publiekszaken zijn later 
op eigen initiatief aangesloten bij de briefing van de afdeling Communicatie.  
 
Communicatie miste als deelproces de coördinatie die de afdeling Publieksza-
ken en Communicatie inclusief Buurtgericht werken oversteeg. De aansturing 
werd gedaan vanuit de lijnorganisatie. Vanuit de reguliere organisatie was er 
reeds een intensieve samenwerking tussen de afdeling Communicatie en 
Buurtgericht werken. Dit droeg bij aan het benutten van de ervaring en het 
netwerk van Buurtgericht werken. De buurtregisseurs kenden de buurt en haar 
bewoners en vonden zo eenvoudig aansluiting in boodschap en relatie bij de 
doelgroep. 
 
Interne communicatie 
De interne medewerkers die niet direct betrokken waren bij de crisis vormden 
binnen de communicatiestrategie geen separate doelgroep. Men ging er vanuit 
dat zij eveneens via de persberichten geïnformeerd werden over de laatste 
stand van zaken. Voor buitenstaanders vormden zij echter ook vaak een 
informeel aanspreekpunt vanuit de gemeente waardoor het van belang was dat 
zij ook over de laatste stand van zaken beschikten. Tevens heeft de crisis 
consequenties voor de uitvoering van hun werkzaamheden; collega’s zijn 
minder beschikbaar en bepaalde werkzaamheden worden tijdelijk stilgelegd.  
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Het is van belang dat vanuit de leidinggevenden duidelijkheid wordt geboden 
aangaande de prioritering van de werkzaamheden direct en indirect gerelateerd 
aan de crisis. 
 
De Gemeenteraad werd steeds gelijktijdig geïnformeerd met de persberichten. 
Dit betekent dat de raad in de eerste dagen van de crisis meermaal daags per 
raadsinformatiebrief op de hoogte werd gebracht van de laatste stand van 
zaken. De raad bleef door middel van de raadsinformatiebrieven goed op de 
hoogte, zonder dat dit (interne) proces al te veel tijd en capaciteit wegnam. 
 

3.5.6 Aflossing van medewerkers 

Bij de start van de crisis is vanuit verschillende afdelingen actief inzet ge-
vraagd. Op dat moment is onbekend hoe lang dit gaat duren. De inzet vraagt 
wel capaciteit van afdelingen en functionarissen. Conform het Regionaal 
Crisisplan dienen binnen 72 uur afspraken te zijn gemaakt omtrent aflossing en 
het organiseren van back-up voor alle functionarissen. Dit geldt ook voor de 
medewerkers in de uitvoering, direct en indirect betrokken bij de crisis.  
 
Vanuit verschillende buurgemeenten is ondersteuning geboden. In het Regio-
naal Crisisplan is bepaald voor welk taken inzet vanuit buurgemeenten betrok-
ken kan worden. In de situatie omtrent ’t Loon is in een aantal gevallen wel en 
in een aantal gevallen niet voorzien in backup uit buurgemeenten. 
 
De betrokkenheid van de medewerkers vanuit de gemeente is groot gebleken. 
Als werkgever is de gemeente echter ook verantwoordelijk voor de zorg en 
opvang van eigen ingezette medewerkers. Aflossing had daarbij op onderdelen 
eerder bepaald moeten zijn, waarbij het soms, hoe tegenstrijdig ook in een 
crisis, ook noodzakelijk is mensen te wijzen op hun verantwoordelijkheid om 
tijdelijk rust en afstand te nemen. Vanuit het oogpunt van zorg is ook het uiten 
van waardering van belang. Hoewel bestuur en leidinggevenden hier zeker 
aandacht aan hebben besteed, hebben niet alle medewerkers de waardering 
voor de extra inzet tijdens de crisis ervaren. 
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4 Conclusies en aanbevelingen 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk trekken wij conclusies (4.2) op basis van het feitenrelaas 
(hoofdstuk 2) en de reflectie daarop (hoofdstuk 3). Hierbij wordt een onder-
scheid gemaakt in de voorfase, de crisisbeheersingsfase, de nazorgfase en de 
inrichting van de crisisorganisatie. Vervolgens worden de aanbevelingen aan 
de gemeente gepresenteerd (4.3). 
 

4.2 Conclusies 

De verzakking van winkelcentrum ’t Loon te Heerlen is ook wel een ‘crisis in 
slow motion’ genoemd. Daarmee wordt bedoeld dat er weliswaar sprake was 
van een dreigende situatie, maar dat er feitelijk geen rampsituatie is ontstaan en 
weloverwogen en doordacht kon worden bekeken wat een volgende stap zou 
moeten zijn in de aansturing en het optreden van de crisisorganisatie.  
 
De onderzoeksvraag voor het evaluatieonderzoek was als volgt: 
Hoe heeft de gemeentelijke crisisorganisatie vanaf 29 november 2011 
gefunctioneerd en wat waren de ‘kritieke momenten’ in de besluitvor-
ming? Welke leermomenten levert de evaluatie op? 
 
Wanneer wij naar de onderzoeksvraag kijken, kan worden gesteld dat de 
crisisorganisatie in grote lijnen goed heeft gefunctioneerd, helemaal wanneer in 
ogenschouw wordt genomen dat de crisisstructuur zich in een transitiefase 
bevond ten tijde van de verzakking in ’t Loon. Dat wil niet zeggen dat er niet 
ook een aantal verbeterpunten is aangetroffen. Hierna kijken wij daarom per 
fase naar de belangrijkste onderdelen (kritieke momenten) die opvallen vanuit 
het feitenrelaas en de reflectie daarop. Daarbij komen in ieder geval de in de 
opdrachtformulering genoemde deelvragen expliciet aan de orde. Gezien de 
aard van de vraagstelling is concluderend per deelvraag aangegeven of een 
proces (overwegend) positief is verlopen (√ ), of dat bij de uitvoering van het 
proces (nadrukkelijk) verbeterpunten naar voren komen (Δ). De fasegewijs 
opgebouwde deelconclusies leveren leermomenten op, die in § 4.3 zijn weer-
gegeven. Als vertrekpunt voor het afdalen naar de verschillende fasen en 
deelvragen, kan echter als algemene conclusie worden gesteld dat de gemeen-
telijke crisisorganisatie naar behoren heeft gefunctioneerd. 
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4.2.1 Voorfase  

In de voorfase (vanaf eind augustus 2011) heeft de gemeente bewuste keuzen 
gemaakt; ondersteuning geleverd aan de private partij (VvE), en zelf nadrukke-
lijk gehandeld vanuit de verantwoordelijkheid van de publieke partij. De 
gemeente bleef betrokken en kon op het moment dat dit nodig was opschalen 
en zo nodig de regie overnemen. Ook werd het College op goede wijze op de 
hoogte gehouden, waardoor het bestuur eind november 2011, toen dit noodza-
kelijk was, direct moeiteloos op het dossier kon aanhaken. 
 
Bij de ontruiming van de tien winkels wordt opnieuw nadrukkelijk bekeken 
wie welke verantwoordelijkheid dient te nemen (VvE/gemeente) en dit ver-
loopt goed. Om het gebied vervolgens te kunnen afzetten, wordt een Noodver-
ordening afgekondigd - nadat hier goed naar is gekeken; intern, maar ook met 
het Openbaar Ministerie. 
 
Omdat aanvankelijk sprake is van een situatie, die kan worden ingeschat als 
een complexe handhavingssituatie, zijn het vooral de gemeentelijke processen 
die van belang zijn. Wel worden de hulpverleningsdiensten (politie, brandweer, 
GHOR) waar nodig/mogelijk aangehaakt. Een dag na het ontstaan van de 
situatie wordt ervoor gekozen om een crisisorganisatie in te richten aan de hand 
van maatwerk; een knoppenmodel. Gezien de situatie op dat moment is dit een 
goed te verklaren keuze; er was immers sprake van een ‘crisis in slow motion’ 
en de te nemen acties waren niet gericht op een acute situatie. 
 
De beslissing om niet op te schalen naar GRIP is genomen door de burgemees-
ter. Conform het Regionaal Crisisplan is hij gemachtigd om te bepalen of er al 
dan niet wordt opgeschaald. De motivering voor het niet opschalen werd en 
wordt erkend door de hulpverleningsdiensten. De keuze voor de werkwijze 
volgens een knoppenmodel is weloverwogen genomen en wordt door alle 
betrokkenen als werkbaar omschreven.  
 
 
-‐‑ Is de keuze om niet conform GRIP op te schalen de goede geweest? 
 

 
√ 

 
4.2.2 Crisisbeheersingsfase 

Na het besluit van de burgemeester om de crisisorganisatie in te richten ging de 
AOV’er over op het alarmeren van de crisisfunctionarissen. De alarmering 
verliep, dankzij eerder getroffen voorbereidingen vlot. Alle crisisfunctionaris-
sen waren binnen de gestelde normtijd van zestig minuten ter plaatse in het 
gemeentehuis en de ondersteunende faciliteiten waren ruim binnen de normtijd 
van anderhalf uur (namelijk in 35 minuten) gerealiseerd. 
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-‐‑ Heeft de melding en alarmering naar behoren gefunctioneerd? 

 

 
√ 

 
De Noodverordening wordt aangepast naar de nieuwe situatie wanneer sprake 
is van het ontruimen van het gehele winkelcentrum. Ook wordt in het GBT 
gewerkt met scenario’s om de vervolgstappen goed in kaart te kunnen brengen. 
Op basis van een risico-inschatting van de meetresultaten wordt er in samen-
spraak tussen gemeente, constructeurs, VVE en de hulpverleningsdiensten 
gekozen voor het scenario gecontroleerde sloop van het betreffende comparti-
ment. Het borgen van de veiligheid in en om het brongebied is hierbij kader-
stellend. Ook hierbij heeft de gemeente vanuit haar rol zuiver gehandeld: in 
eerste instantie pakte de VVE de sloop op en voor het geval dit zou worden 
nagelaten had de gemeente reeds voorbereidingen getroffen om de uitvoering 
over te nemen. Bij de start van de sloopwerkzaamheden wordt de Noodveror-
dening opnieuw geactualiseerd aan de dan ontstane situatie. 
 
Bij de ontwikkelingen aangaande de verzakking werd steeds de veiligheid van 
de bewoners in ogenschouw genomen. Zolang de veiligheid gegarandeerd kon 
worden, mochten bewoners in hun woning verblijven. Op het moment dat aan 
deze garantie getornd wordt, is het de taak van de gemeente haar verantwoor-
delijkheid op te pakken. Dit moment werd niet bepaald door een ontwikkeling 
in de constructie, maar door een wijziging in de geldende aannames als gevolg 
van nieuwe informatie. De nieuwe informatie leidde tot twijfel ten aanzien van 
de werking van de dilatatievoegen en daarmee tot nieuwe uitgangspunten ten 
aanzien van de borging van de veiligheid. Als gevolg van de nieuwe informa-
tie/zienswijze was het risico van het verblijf van bewoners niet meer in te 
schatten op basis van valide informatie, en was ontruiming noodzakelijk. De 
burgemeester heeft ondanks het late tijdstip vanuit zijn verantwoordelijkheid 
voor het borgen van veiligheid besloten tot spoedige ontruiming in de nacht. 
 

 
-‐‑ Was de nachtelijke ontruiming van de Homerusflat noodzakelijk? 

 

 
√ 

 
Vervolgens heeft de gemeente de regie naar zich toegetrokken als het gaat om 
objectieve informatie als basis voor besluitvorming en een onafhankelijk 
onderzoek laten instellen naar de werking van de dilatatievoegen. Ondanks dat 
uit deze informatie achteraf bleek dat nachtelijke ontruiming niet noodzakelijk 
was, heeft de gemeente conform haar verantwoordelijkheid gehandeld. Ont-
ruiming van de woontoren was drie dagen later bovendien alsnog noodzakelijk 
geweest, vanwege de sloop van een deel van het winkelcentrum en de daarmee 
gepaard gaande afsluiting van de nutsvoorzieningen. 
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4.2.3 Nazorgfase 

 Op 15 december 2011 wordt de Noodverordening opgeheven en valt het 
bouwterrein onder de verantwoordelijkheid van de sloper. Door de afdeling 
Bouw- en Milieutoezicht en afdeling Beheer en Onderhoud wordt een plan 
opgesteld voor de afrastering van het bouwterrein, de bewaking en beveiliging 
en de verkeerscirculatie. De afzetting om het bouwterrein blijft gehandhaafd. 
De gemeente heeft de Noodverordening steeds up to date gehouden ten aanzien 
van de actuele situatie. De gemeente heeft de Noodverordening niet langer in 
werking gelaten dan voor de situatie noodzakelijk was. Eerder is al vermeld dat 
de gemeente deze maatregel heeft afgestemd met het OM. 
 

 
-‐‑ Was het afkondigen van de Noodverordening en de duur van de 

maatregel legitiem/noodzakelijk? 
 

 
√ 

 
Voorafgaand aan de mogelijke terugkeer van bewoners is door de gemeente 
opdracht gegeven aan TNO om op basis van beschikbare informatie te beoor-
delen of terugkeer naar de woningen verantwoord is in het kader van construc-
tieve veiligheid en brandveiligheid. Hiermee heeft de gemeente het zekere voor 
het onzekere genomen. Ook is door de gemeente samen met de VVE de 
werking van de nutsvoorzieningen gecontroleerd. Hiermee werd voorkomen 
dat bewoners alsnog zouden moeten worden teleurgesteld wanneer zij toch niet 
naar huis zouden kunnen. 
 

4.2.4 Inrichting van de crisisorganisatie 

Het niet kiezen voor opschaling conform GRIP maakte het weliswaar mogelijk 
de crisisorganisatie op maat in te richten, maar daarbij is van belang dat voor 
alle betrokkenen helder is welke structuur en bijbehorende verantwoordelijk-
heden in de maatwerksituatie gelden. Dit is niet voor alle betrokkenen het 
geval geweest; niet bij alle functionarissen waren structuur en aansturingslijnen 
helder. In de uitvoering heeft dit niet tot pregnante problemen geleid, omdat de 
medewerkers pragmatisch genoeg waren in het handelen. Wel ontstond er voor 
sommige operationele medewerkers onduidelijkheid in de aansturing.  
 
Vanaf het moment van de inrichting van de crisisorganisatie is door het GBT 
één doelstelling bepaald die de basis vormde voor de aanpak aangaande ‘t 
Loon. De verantwoordelijkheid van de gemeente als waarborger van veiligheid 
was hierbij het uitgangspunt, evenals het voorkomen van paniek en open, 
transparante en persoonlijke communicatie. Deze aanpak werd consequent 
gecommuniceerd en zorgde daarbij voor consistentie en herkenbaarheid zowel 
intern de crisisorganisatie, als extern voor bewoners, winkeliers en media. Bij 
onduidelijkheid in de aansturing of uitvoering bood het houvast voor de 
crisisfunctionarissen. 
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Binnen het GBT worden onder leiding van de burgemeester als vaste voorzitter 
consistent besluiten genomen conform de gekozen strategie. Het GBT was 
soms geneigd om de praktische opvolging van genomen besluiten tevens in te 
vullen, hetgeen tot de taken van het GMT behoort. De leden binnen het GBT 
gaven blijk van gedeelde verantwoordelijkheid door dit - indien het zich 
voordeed - te benoemen. 
 

 
-‐‑ Heeft coördinatie/leiding van het Gemeentelijk Beleidsteam goed 

gefunctioneerd? 
 

 
√ 

 
De samenstelling van het GMT is een mengvorm van het GMT conform de 
oude crisisstructuur en het Team Bevolkingszorg conform de nieuwe crisis-
structuur. Door deze mengvorm was het soms onduidelijk welke lijn er werd 
gekozen in de aansturing van het GMT en de coördinatie vanuit het GMT van 
de deelprocessen. Door de wisseling in voorzitterschap is het voor de betrok-
ken crisisfunctionarissen niet duidelijk wie de regie heeft binnen het GMT en 
terugkijkend zien de betrokkenen twee voorzitters aan het roer. Het GBT werd 
steeds voldoende gevoed met informatie vanuit het GMT om beslissingen te 
nemen. Hierbij heeft het GMT meer een signalerende rol gespeeld dan een 
adviserende. Proactief adviseren van en zaken ter besluitvorming voorleggen 
aan het GBT vanuit de verschillende deelprocessen vormen een aandachtspunt. 
Dit geldt ook voor het uitsluiten van dubbelfuncties binnen het GMT.   
 

 
-‐‑ Heeft coördinatie/leiding van het Team Bevolkingszorg goed 

gefunctioneerd? 
 

 
√ 

 
De Publieke Zorg heeft gefunctioneerd conform de oude crisisstructuur, met 
een piketfunctie binnen de gemeente. De nieuwe structuur was nog niet in 
werking. De processen ontruiming en opvang zijn goed verlopen. Een klein 
aandachtspunt is het gebruik van nieuwe communicatiemiddelen waar het gaat 
om registratie van het verblijf van bewoners van de ontruimde flat. Ook 
waarschuwen de medewerkers Publieke Zorg ervoor dat de bewoners niet 
moeten worden vergeten in het communicatieproces (waar het gaat om persbe-
richten en dergelijke). 
 
Bij een crisis is logging noodzakelijk om te zorgen voor uniforme en eenduidi-
ge informatiedeling en vastlegging van besluiten, motivering van besluiten en 
acties. Binnen de nieuwe crisisorganisatie zijn informatiemanagers aangesteld 
om de logging in de diverse gremia te verzorgen binnen het deelproces Infor-
matiemanagement. Ten tijde van ‘t Loon waren deze nog niet getraind. Het 
bijhouden van een logboek is daardoor op enkele plekken te laat opgestart en 
werd door verschillende personen binnen een gremium opgepakt.  
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Desalniettemin is deze taak door van het vastleggen van verslagen en docu-
menten ten behoeve van nader onderzoek door de afdeling Juridische Zaken 
goed opgepakt, gezien het feit dat van alle GBT-bijeenkomsten en nagenoeg 
alle GMT-bijeenkomsten verslagen voorhanden zijn. De verslaglegging van 
sessies en bijeenkomsten met onder meer bewoners, ondernemers en VVE heeft 
ten tijde van de crisis minder zorgvuldig plaatsgevonden. 
 
De deelprocessen Resource management en Omgevingszorg zijn inhoudelijk 
naar wens verlopen. Coördinatie van de deelprocessen vormt echter ook daar 
een aandachtspunt. De bestaande, reguliere afstemmingslijnen, blijken dusda-
nig dominant dat de activiteiten van de betreffende deelprocessen niet naar de 
volle breedte in ogenschouw worden genomen. Hierdoor vindt op onderdelen 
onvoldoende afstemming en coördinatie met aanpalende afdelingen plaats.  
 

 
-‐‑ Hebben de gemeentelijke crisisprocessen Publieke Zorg en Omge-

vingszorg en de ondersteunende crisisprocessen Resource manage-
ment en Informatiemanagement goed gefunctioneerd? 
 

 
 
Δ 

 
Vanuit de afdeling Communicatie is met name intensief ingezet op het beant-
woorden van vragen vanuit de media en bewoners. De proactieve en strategi-
sche houding van Communicatie is minder zichtbaar geweest in de crisisorga-
nisatie. Gezien het feit dat de burgemeester zelf op dit vlak ook de nodige 
ervaring en een eigen netwerk meebrengt is de strategische communicatie 
tijdens de crisis goed verlopen, maar lijkt qua ondersteuning van het bestuur 
eveneens verder te kunnen worden versterkt binnen de afdeling.  
 
De afdeling Publiekszaken was niet vertegenwoordigd in het GMT en GBT en 
mist in het begin daardoor de informatiedeling en coördinatie vanuit het GBT 
en GMT. Juist bij het deelproces Communicatie, waarbij de afdeling Commu-
nicatie verantwoordelijk is voor de communicatieboodschappen naar externen 
en de afdeling Publiekszaken voor het callcenter, zijn een eenduidige informa-
tievoorziening en afstemming in taken noodzakelijk. Er is vanuit het deelpro-
ces Communicatie geen protocol beschikbaar gesteld voor het beantwoorden 
van vragen ten behoeve van de medewerkers van het callcenter. De medewer-
kers starten op eigen initiatief met het vullen van de Kennisbank online ten 
behoeve van het beantwoorden van vragen. De input wordt gevormd door de 
persberichten. Voor het registreren van de antwoorden worden verschillende 
registratieformats gehanteerd. De medewerkers van de afdeling Publiekszaken 
zijn later op eigen initiatief aangesloten bij de briefing van de afdeling Com-
municatie. 
 
Communicatie miste als deelproces de coördinatie die de afdeling Publieksza-
ken en Communicatie inclusief Buurtgericht werken oversteeg. De aansturing 
werd gedaan vanuit de lijnorganisatie.  
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Vanuit de reguliere organisatie was er reeds een intensieve samenwerking 
tussen de afdeling Communicatie en Buurtgericht werken. Dit droeg bij aan het 
benutten van de ervaring en het netwerk van Buurtgericht werken. 
 
De bewoners, omwonenden en media zijn positief over de informatie die zij 
ontvingen van de gemeente ten tijde van de crisis, zowel in kwantiteit als 
kwaliteit. De bewoners en omwonenden ervoeren de gemeente als persoonlijk 
betrokken bij hun situatie en het waarborgen van hun veiligheid. Minder 
positieve ervaringen omtrent (externe) informatievoorziening zijn er vanaf de 
nazorgfase. Allerlei vragen over de toekomst van ’t Loon en uitkomsten van de 
bodemonderzoeken, zijn in de optiek van bewoners, omwonenden en winke-
liers gevoelsmatig onvoldoende beantwoord. 
 
 
-‐‑ Heeft het proces Crisiscommunicatie (pers- en publieksvoorlich-

ting) goed gefunctioneerd? 
 

 
Δ 

 
De interne medewerkers die niet direct betrokkenen waren bij de crisis vorm-
den binnen de communicatiestrategie geen separate doelgroep. Men ging er 
vanuit dat zij eveneens via de persberichten geïnformeerd werden over de 
laatste stand van zaken. Voor buitenstaanders vormden zij echter ook vaak een 
informeel aanspreekpunt vanuit de gemeente waardoor het van belang was dat 
zij ook over de laatste stand van zaken beschikten. Tevens heeft de crisis 
consequenties voor de uitvoering van hun werkzaamheden; collega’s zijn 
minder beschikbaar en bepaalde werkzaamheden worden tijdelijk stilgelegd. 
Het is van belang dat vanuit de leidinggevenden duidelijkheid wordt geboden 
aangaande de prioritering van de werkzaamheden direct en indirect gerelateerd 
aan de crisis. 
 
De Gemeenteraad werd steeds gelijktijdig geïnformeerd met de persberichten. 
Dit betekent dat de raad in de eerste dagen van de crisis meermaal daags per 
raadsinformatiebrief op de hoogte werd gebracht van de laatste stand van 
zaken. De raad bleef door middel van de raadsinformatiebrieven goed op de 
hoogte, zonder dat dit (interne) proces al te veel tijd en capaciteit wegnam. 
 

 
-‐‑ Heeft de interne communicatie naar behoren gefunctioneerd? 

 

 
Δ 

 
Tot slot, de betrokkenheid van de medewerkers vanuit de gemeente is groot 
gebleken. Als werkgever is de gemeente echter ook verantwoordelijk voor de 
zorg en opvang van eigen ingezette medewerkers. Aflossing had daarbij op 
onderdelen eerder bepaald moeten zijn, waarbij het soms, hoe tegenstrijdig ook 
in een crisis, ook noodzakelijk is mensen te wijzen op hun verantwoordelijk-
heid om tijdelijk rust en afstand te nemen. 
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Grote verbeterpunten in het optreden zijn er niet, mede ook gelet op het 
moment van handelen, destijds in de transitiefase (van een oude naar een 
nieuwe crisismanagementstructuur). Uiteraard dient er aandacht te blijven in de 
aansturing en afstemming tussen de gemeentelijke crisisprocessen en de 
processen van de operationele diensten. Of de nieuwe werkwijze op dit 
moment goed is ingericht moet blijken uit systeemtesten, de reguliere oefenin-
gen en reflectie aanschouwen van ieders taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden.  
 

4.3 Aanbevelingen 

Bij de aanpak van crises gaan er in het algemeen heel veel dingen goed, maar 
zijn er ook onderdelen voor verbetering vatbaar. Het blijft mensenwerk. 
Daarom is het van belang om met elkaar te leren van het verleden door terug te 
kijken; niet om ergens een schuldige aan te wijzen, maar om met elkaar de stap 
voorwaarts te maken naar een betere (crisisbeheersings)organisatie. In dit 
onderzoek is dat terugkijken gedaan voor wat betreft de crisisinzet rond de 
verzakkingsproblematiek in winkelcentrum ’t Loon in Heerlen. Het onderzoek 
zelf is alleen papier en papier is geduldig. Iedereen zal uit het rapport weer 
andere (leer)punten halen. Bepalend hierbij is de persoonlijke ervaring, de 
belangen of de positie die men inneemt. Wij stellen dan ook voor om het 
onderzoeksrapport per onderdeel van de gemeentelijke organisatie te behande-
len en een professionele betekenis te geven. Om hierbij de nieuwe crisisstruc-
tuur te accentueren is het noodzakelijk dit ook procesgericht te doen, waarbij 
de samenwerking tussen de verschillende afdelingen en personen kan worden 
uitgelicht. Door juist met elkaar te spreken over de waarnemingen die in dit 
rapport zijn weergegeven, kan binnen de gemeente het proces tot leren en 
verbeteren vorm krijgen. Tevens biedt het meerwaarde de uitkomsten van dit 
evaluatierapport uit te wisselen met de veiligheidsregio/hulpverlenings-
diensten, om zo de evaluatie en het lerende karakter breder te borgen.  
 
In het kader van de omschakeling naar de nieuwe crisisstructuur is het van 
belang te bekijken in hoeverre de gemeentelijke crisismanagementwerkproces-
sen (publieke zorg, omgevingszorg, resourcemanagement, informatiemanage-
ment en niet te vergeten communicatie) op dit moment (nog) afwijkend zijn 
van de dagelijkse gemeentelijke werkzaamheden. Het Regionaal Crisisplan 
heeft in de uitwerking onder andere als doel om normale dagelijkse bedrijfs-
processen, ook die van een gemeente, op een eenvoudige wijze te kunnen 
onderbrengen in een opgeschaalde structuur (wel of geen GRIP-methode of 
werken volgens het knoppenmodel). Gezien de uitkomsten van het evaluatie-
onderzoek is het in het bijzonder van belang daarbij in te zoomen op het proces 
Communicatie; zijn de verbindingen tussen de schakels (inmiddels wel) gelegd 
en geborgd? Wat zijn de consequenties van het al dan niet kiezen voor een 
opgeschaalde structuur voor wat betreft het strategisch karakter van het 
deelproces Communicatie? Hoe is communicatie in de nazorgfase vormgege-
ven?  



 

 
 

  40/40 

 

Vanzelfsprekend zijn er meer processen die in dit kader onder de loep kunnen 
worden genomen, zoals deze op onderdelen in het evaluatierapport zijn 
opgenomen (is bij een nieuwe crisis de helderheid ten aanzien van aansturings-
lijnen geborgd? Zou het proces Publieke Zorg op dit moment wel al volgens de 
nieuwe structuur kunnen worden opgestart? Zijn de facilitaire (catering) 
voorzieningen voor een langere periode geborgd?) 
 
Nadat aandacht is besteed aan het (verder) verbeteren en borgen van voor-
noemde onderdelen is het van belang het crisismanagementsysteem van de 
gemeente Heerlen van tijd tot tijd te toetsen, door middel van bijvoorbeeld 
simulatiebijeenkomsten/-oefeningen. Hier maakt ook het intern evalueren van 
incidenten en crises onderdeel van uit. Sleutelfunctionarissen (mono- en 
multidisciplinair) op alle werk- en denkniveaus kunnen actief een bijdrage 
leveren aan (eigen) professionele reflectie en het onderkennen van kritieke 
succesfactoren voor een goed functionerende en proactief functionerende 
crisisorganisatie. 
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Documentatie 

 
Ingenieursbureau 
Van der Werf & 
Nass Bv 

3920 Besprekingver-
slag 07-11-2011 excl. 
art. 

7 november 2011 

Gemeente Heerlen Logboek calamiteit 
parkeergarage ‘t Loon 

7 december 2011 

Gemeente Heerlen Presentatie ’t Loon 13 januari 2012 
Gemeente Heerlen Agenda’s en verslagen 

GBT 
December 2011- 
januari 2012 

Gemeente Heerlen Agenda’s en verslagen 
GMT 

December 2011- 
januari 2012 

Gemeente Heerlen Persberichten September 2011- 
januari 2012 

Gemeente Heerlen  Raadsinformatie-
brieven 

November 2011- 
januari 2012 

Gemeente Heerlen  Informatiebrieven 
bewoners en omwo-
nenden 

November 2011- 
januari 2012 

Gemeente Heerlen Noodverordeningen November- december 
2011 

Veiligheidsregio 
Zuid-Limburg 

Regionaal Crisisplan 9 december 2011 

Gemeente Heerlen 00 Regionaal deelpro-
ces voorlichten en 
informeren 

2008 

Gemeente Heerlen Crisisaanpak ’t Loon 
versie Riet de Wit 

29 mei 2012 

Gemeente Heerlen Core business onbekend 
Gemeente Heerlen Organogram 7 december 2011 
Gemeente Heerlen  Projectorganisatie 7 december 2011 
Gemeente Heerlen Logboeken callcenter 

en infopunt 
December 2011 

GGD Zuid-Limburg Verslag incident  
‘t Loon 

December 2011 
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Begeleidingscommissie 

Naam  Organisatie  
De heer P. Depla Burgemeester gemeente Heerlen 
Mevrouw C. Bruls Gemeentesecretaris gemeente Heerlen 
De heer J. Martens Griffier gemeente Heerlen 
De heer K. Arzt Hoofd Integrale Veiligheid Gemeente Heerlen 
De heer A. Dorst Inspectie Veiligheid en Justitie  
De heer B. Oude Hengel Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 
De heer H. Arkesteijn Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost  
 



 

 
 

 Bijlage 3 blad 1 

 

Respondenten 

Gemeente Heerlen 
 

Naam  Functie  
De heer K. Arzt Hoofd Integrale Veiligheid 
De heer P. Bindels Beleidsmedewerker Rampenbestrijding en 

Crisisbeheersing 
Mevrouw C. Bruls Gemeentesecretaris 
De heer P. Depla Burgemeester 
De heer N. Van den Ham Afdeling Juridische Zaken 
Mevrouw M. Hendriks Bureau Jeugd, Onderwijs en Sport 
Mevrouw A. Jacobs Afdeling Stadsplanning 
Mevrouw M. van de Mee Afdeling Werkgelegenheid en Sociale 

Zaken 
De heer J. Morsink Afdelingshoofd Beheer en Onderhoud 
De heer F. Van Neer Hoofd Communicatie 
De heer H. Pluymen Bureau Huisvesting en Service 
Mevrouw Sövári Afdeling Welzijn 
De heer J. Theunissen Managementondersteuning en bedrijfsvoe-

ring 
De heer H. Thuis Hoofd Buurtgericht Werken 
De heer P. Vanderheyden Afdeling Juridische Zaken 
De heer J. Waltmans Hoofd Bouw- en Milieutoezicht 
Mevrouw Weelen Bureau Maatschappelijke Diensten en 

Sport 
Mevrouw R. De Wit Wethouder Economische Zaken 
De heer R. Zwamborn Hoofd Publiekszaken 

 
Operationele diensten Zuid-Limburg 
 

Naam  Organisatie  
De heer H. Gubbels GHOR 
De heer R. Hutschemaekers Politie Limburg-Zuid 
De heer W. Plug Brandweer 
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Pers/media 
 

Naam Organisatie  
De heer E. Leunissen Verslaggever en eindredacteur bij L1  

 
Bewoners Homerusflat 
 
14 van de 23 bewoners van de Homerusflat hebben meegewerkt aan een 
bewonerssessie in het kader van dit onderzoek. 
 
Ondernemers ’t Loon   
 
Drie ondernemers van winkelcentrum ’t Loon zijn geïnterviewd in het kader 
van dit onderzoek. 
 
Omwonenden ’t Loon 
 
78 omwonenden hebben een bijdrage geleverd aan een stellingendiscussie in 
het kader van dit onderzoek. 
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Bewoners en omwonenden 

Op donderdag 5 juli 2012 heeft (I) een sessie plaatsgevonden met 14 van de 23 
bewoners van de Homerusflat en (II) met 78 omwonenden van ’t Loon. Over 
de belangrijkste uitkomsten uit deze twee sessies wordt in deze bijlage verslag 
gedaan.  
 
I. Sessie bewoners 
 
Voorfase 
In de maanden voorafgaand aan de crisissituatie zijn de bewoners geïnformeerd 
door middel van brieven van Qpark. Bij de kapper waren medio 2011 al 
scheuren in de muur geconstateerd. Ook merkten de bewoners dat de aanloop 
in het winkelcentrum terugliep. Dit vinden zij erg jammer, ze maken zich 
zorgen over de toekomst van ’t Loon. 
 
Sluiting van tien winkels 
De bewoners werd tijdens de ontruiming op 29 november 2011 verzocht naar 
hun woning te gaan en deze niet te verlaten. Zij vonden het vreemd dat het 
winkelend publiek ’t Loon moest verlaten, maar zij in hun woningen moesten 
blijven. De bewoners geven aan dat zij door het sluiten van de tien winkels 
geïsoleerd kwamen te zitten. Zij achten het verstandig in een dergelijke situatie 
een informatiecentrum in ’t Loon in te richten voor bewoners en bezoekers.  
 
Bijeenkomst Raadzaal  
Op de avond van 2 december 2011 worden de bewoners in de Raadzaal 
geïnformeerd door de burgemeester over de laatste stand van zaken over ’t 
Loon. De situatie is veilig, zij hoeven zich geen zorgen te maken. Indien zij dit 
prefereren is het mogelijk in het Van der Valk hotel te verblijven. Later die 
avond wordt in een uitzending van L1 echter verteld dat de winkels en wonin-
gen wellicht ontruimd moeten worden. Dit maakt de situatie onzeker. Bewo-
ners geven aan dat zij op eigen initiatief een koffer met spullen hebben gepakt.  
 
Ontruiming 
Om 03.00 uur worden de bewoners wakker gebeld; er wordt alsnog ontruimd. 
Een bewoner is van mening dat de burgemeester en locoburgemeester ‘mooi 
voor schut staan’ beneden in de hal. Eerder hebben zij tenslotte gezegd dat de 
situatie veilig is en nu moet er ineens midden in de nacht ontruimd worden. 
Voor welke tijd de bewoners hun appartement moeten verlaten is op dat 
moment onbekend. Eén bewoner is elders ondergebracht, omdat hij van 
mening was dat het Van der Valk hem niet de voorzieningen kon bieden die hij 
nodig had.  
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Een bewoner geeft aan te zijn geschrokken van de registratielijst voor per-
soonsgegevens, waarop ook een zinnetje stond: ‘hoeveel mensen dood?’ 
 
Mening bewoners algemeen 
Bewoners zijn tevreden over de zorgvuldigheid van de burgemeester, locobur-
gemeester, medewerkers Sociale Zaken, het NRK en de medewerkers van Van 
der Valk. Ze vonden de burgemeester en de wethouder Economische Zaken erg 
geloofwaardig en helder in hun communicatie. De opvang door de medewer-
kers van het NRK ‘was top’. 
 
De bewoners werden één voor één in de gelegenheid gesteld hun persoonlijke 
spullen op te halen. Er werd hen verteld dat er toezicht werd gehouden op de 
lege woningen.  
 
Informatievoorziening tijdens verblijf hotel 
Van de medewerkers Sociale Zaken hebben de bewoners voortdurend informa-
tie ontvangen over de laatste stand van zaken. De bewoners prefereren wel 
meer structuur in frequentie en moment van communicatie, dat geeft meer rust. 
Nu was het elke keer afwachten wanneer er gecommuniceerd zou gaan worden. 
Informatie op de website was goed en toegankelijk, ook voor enkele ouderen. 
Het callcenter heeft goed gefunctioneerd. Een email van een bewoner naar 
burgemeester Depla werd zelfs door hem zelf beantwoord. 
 
Verblijf Van der Valk 
De bewoners zijn over het algemeen te spreken over de verzorging in het Van 
der Valk hotel. Ze hadden steun aan elkaar en er waren mensen van de ge-
meente aanwezig waar je je verhaal kwijt kon. Op een gegeven moment is aan 
de bewoners gevraagd of zij andere mogelijkheden hadden qua verblijf toen 
bleek dat de situatie langer zou duren. Een bewoonster is toen naar de flat van 
haar dochter gegaan. Zij heeft daar wel de informatiebrieven ontvangen van de 
gemeente, maar geen verdere persoonlijke communicatie.  
 
Het duurde enige tijd voordat de post werd doorgestuurd naar het Van der Valk 
hotel. Dit is voor de bewoners een aandachtspunt.  
 
De bewoners hebben geen hinder ondervonden van de pers. Bij Van der Valk 
werd de pers door de gemeente geweerd.  
 
Het verblijf in het Van der Valk hotel is volledig vergoed door de gemeente 
inclusief de maaltijden. De gemeente is vanaf het begin duidelijk geweest over 
de vergoeding en welke kosten wel en niet konden worden gedeclareerd. 
 
Terugkeer naar appartement 
De bewoners zijn blij dat zij op 23 december 2011 weer terug kunnen naar hun 
eigen woning. Over de begeleiding van de gemeente op dit vlak zijn de 
meningen verdeeld. Een aantal vindt de begeleiding goed, anderen zijn minder 
positief.  
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Zij geven aan dat de woningen koud zijn. Ondanks het sluiten van ramen en 
deuren treffen zij fijnstof (afkomstig van de sloop) aan in de woningen. Indien 
bewoners ervoor kiezen niet naar hun eigen woning terug te keren, wordt hen 
een kamer aangeboden in een verzorgingstehuis. De kamers zijn gedateerd en 
zeker gezien de kerst ervaren de bewoners dit als erg matig.  
 
Informatievoorziening na terugkeer 
De bewoners ontvangen na terugkeer naar hun woning, ondanks toezeggingen 
door de gemeente en de verhuurder, slechts beperkt informatie over de situatie 
van ’t Loon. Zij willen graag meer informatie ontvangen over het bodemonder-
zoek, de oorzaak en de vervolgstappen. De situatie op dit moment vinden zij 
ook raar; er worden metingen gedaan voor betonrot en rotte plekken zijn met 
verf gemarkeerd. De verhuurder geeft volgens hen niet thuis als er om toelich-
ting wordt gevraagd. 
 
II. Sessie omwonenden 
Gezien de omvang van het aantal omwonenden dat een bijdrage wenste te 
leveren aan de sessie met omwonenden, is gekozen voor een aanpak waarbij 
mensen hun mening naar aanleiding van stellingen op geeltjes konden schrij-
ven. De input is vervolgens geclusterd en plenair teruggekoppeld en besproken.  
 
Stelling 1: ‘Ik als omwonende ben door de gemeente Heerlen op goede 
wijze betrokken bij de situatie rondom ’t Loon’ 
-‐‑ ja  (22x) 
-‐‑ door de vele folders die regelmatig in de bus lagen werd je goed op de 

hoogte gehouden 
-‐‑ ja, heel goed betrokken, alle lof voor de gemeente 
-‐‑ buitengewoon verrast door de mededelingen en mondelinge voorbespreking 

door burgemeester en overig gemeentebestuur 
-‐‑ alleen in voorlichting 
-‐‑ ’t Loon: goede samenwerking. Handhaving integrale veiligheid Frans 

Mooren en handhavers van ’s morgens vroeg tot ’s nachts met al deze men-
sen goed samengewerkt  

-‐‑ ja, ik ben er veel bij betrokken geweest in de goede zin 
-‐‑ in het hele proces zijn wij constant, bijna dagelijks, per brief geïnformeerd 

door de gemeente Heerlen 
-‐‑ de gemeente heeft ons goed geïnformeerd ten tijde van de calamiteit. Alleen 

nu horen wij niets over de resultaten van de boringen en wat er gaat gebeu-
ren 

-‐‑ zelfs wij in Valkenstaete zijn heel goed betrokken bij de situatie in ‘t Loon 
-‐‑ wij zijn goed geïnformeerd. Van 05-12-2011 t/m 28-03-2012 niet thuis 

wegens overwintering. Alles via dvd daarna gezien 
-‐‑ totaal niet 
-‐‑ voldoende betrokken, zal wel voldoende geweest zijn 
-‐‑ ja, de intenties van de gemeente waren uitstekend. Ook de menselijke zaken 

zoals boodschappenservice, etc. werden aangeboden 
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-‐‑ door de bijeenkomsten en uitleg over de te nemen maatregelen werden wij 
goed geïnformeerd 

-‐‑ waar zijn mensen van de gemeente om antwoord te geven op onze vragen? 
Niet over het verleden maar over de toekomst! 

-‐‑ mee eens, niet alleen de bewoners van ’t Loon maar inderdaad ook omwo-
nenden zijn voldoende geïnformeerd 

-‐‑ de inspanning van team Communicatie is erg sterk en indrukwekkend hoe 
snel er is geschakeld. Ook de oplossing boodschappenbusje etc. was echt 
geweldig 

-‐‑ ja, ik ben goed geïnformeerd. Elke keer een nieuwsbrief op de ramen. De 
sessies bij theater en bioscoop waren zeer prettig om steun bij elkaar te vin-
den, vragen te stellen en oplossingen te vinden 

-‐‑ ik hoop dat alles hetzelfde terugkomt voor ‘t Loon 
-‐‑ de voorlichting door de gemeente Heerlen was voorbeeldig, duidelijk en 

voldoende 
-‐‑ informatie/voorlichting in bioscoopzaal, theater en via flyers 
-‐‑ goed geïnformeerd tijden crisis. Echter: info achteraf, wat gaat gebeuren, 

nieuwbouw à niet goed, niets meer van gehoord 
-‐‑ wij zijn goed en persoonlijk betrokken geweest en zelfs lekker verwend door 

de gemeente tijdens kerst van de chocolaterie die zelf ook grote pech had 
-‐‑ vanaf het begin van deze affaire is er alle moeite gedaan om zo goed 

mogelijk voorlichting te geven en de te nemen maatregelen toe te lichten. 
Met grote regelmaat werd de voorlichting opgeschoond 

-‐‑ ja, de burgemeester en medewerkers hebben hun uiterste best gedaan, zowel 
schriftelijk als mondeling 

-‐‑ wist graag wat terug zal komen, het is net een bouwput 
-‐‑ ‘betrokken bij…?’ geïnformeerd wel, maar betrokken? 

 
Stelling 2: ‘Tijdens de situatie rondom ’t Loon heeft de gemeente Heerlen 
zich maximaal ingespannen om de veiligheid van mij als omwonende te 
waarborgen.’ 
-‐‑ ja, tijdens de situatie heeft de gemeente zich goed ingespannen voor de 

veiligheid van alle omwonenden (22x) 
-‐‑ voldoende informatie gekregen met flyers en wij worden goed op de hoogte 

gehouden 
-‐‑ chapeau, fantastisch kregen wij de informatie 
-‐‑ de voorlichting was prima, bij elke verandering kregen wij daar bericht van 
-‐‑ door voldoende voorlichting voelde ik mij veilig 
-‐‑ voorlichting was voortreffelijk, steeds brieven in de bus. Iedereen kreeg het 

gevoel van veiligheid van de gemeente vooral door burgemeester 
-‐‑ zeer mee eens, bij iedere mutatie werden wij geïnformeerd (2x) 
-‐‑ 100% ja! steeds goed ingelicht via flyers, ’s morgens om 5.00 uur al in de 

brievenbus 
-‐‑ mee eens, altijd werden wij op de hoogte gehouden. Beveiliging was 

optimaal. Alleen de veiligheid was belemmerd door afzettingen denk aan 
paniek 
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-‐‑ ja, dranghekken, brandweerpost, politie, surveillance, waarschuwingsbor-
den, stewards 

-‐‑ of de gemeente zich maximaal heeft ingespannen is moeilijk te beoordelen, 
aangezien ik niet kan weten hoever maximaal in deze situatie zou moeten 
reiken 

-‐‑ gemeente heeft in mijn ogen alles gedaan wat men kon met deze volkomen 
onverwachte/nieuwe situatie. Het was allemaal ‘nieuw’ 

-‐‑ mee eens, veiligheid voorop gesteld, geen risico’s genomen 
-‐‑ ja, ook al waren de hekken angstaanjagend en hoop ik dit nooit meer mee te 

maken. Heeft de gemeente alles gedaan (mijns inziens) om veiligheid te 
waarborgen. De veiligheid was maximaal 

-‐‑ de perfecte informatie over de actuele situatie heeft een veilig idee gegeven. 
De beveiliging (dag en nacht!) was optimaal en uiterst vriendelijk. Het 
‘waarborgen’ werd goed in praktijk gebracht 

-‐‑ maximaal ingespannen voor onze veiligheid kan ik niet beoordelen, naar 
mijn idee voldoende 

-‐‑ ik heb veel respect voor de burgemeester en gemeente 
-‐‑ alles is naar waarde vanavond, de veiligheid om de omwonende mens, pluspunt 
-‐‑ geen moment onveilig gevoeld 
-‐‑ zeer tevreden over hun inspanningen. Of dit maximaal genoemd kan worden 

weet ik niet (2x) 
-‐‑ ja, voortdurend bewaking, hekken en regeling van verkeer e.d. 
-‐‑ zeer tevreden over de maximale inspanning van de gemeente, dagelijks een 

flyer in de bus 
-‐‑ geen rekening gehouden met eventueel vallende gebouwen 
-‐‑ geen opvang voor de Muzenlaan voor als de hoge toren zou omvallen 
-‐‑ de gemeente heeft zeker zijn best gedaan, de burgemeester heeft tijdens 

bijeenkomsten een goede indruk achtergelaten 
-‐‑ dag en nacht ingespannen voor de veiligheid 
-‐‑ informatie tevreden, toegankelijk 
-‐‑ wij waren ‘slachtoffers’, waar in principe voor gezorgd werd. Hoe meer 

bemoeienis, hoe meer chaos. Dus het was goed zoals het ging 
-‐‑ informatie tijdig voldoende 
-‐‑ ja! Hoewel? Mijn kinderen mochten niet op bezoek komen. Echter de hal en 

het bordes van de Euterpeflat stonden vaak vol met toeschouwers, dat is dan 
ineens wel veilig? 

-‐‑ dit klopt. Voor zover als de gemeente de situatie kan voorzien is er steeds als 
eerste op de veiligheid gelet. Ik was er dan ook van overtuigd dat indien 
nodig de omgeving geëvacueerd zou worden en had hiervoor al een koffer 
klaar staan. 
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Stelling 3a: ‘Wanneer ik als omwonende behoefte had aan informatie van 
de gemeente, wist ik hoe ik de gemeente Heerlen moest bereiken.’ 
Stelling 3b: ‘Ik ben tevreden over de wijze waarop de gemeente Heerlen 
heeft gereageerd op mijn vragen en/of klachten.’ 
-‐‑ stelling 3a: tevreden over informatie/bereikbaarheid (28x) 
-‐‑ stelling 3b: tevreden over reactie vragen/klachten (14x) 
-‐‑ alles was bij mij bekend via bijeenkomsten en internet. Je kon met vra-

gen/klachten bij de gemeente aankloppen 
-‐‑ was vrij duidelijk waar wij de gemeente konden bereiken als wij vragen 

hadden. Had geen klachten of vragen 
-‐‑ ik ben tevreden over de vragen die ik heb gesteld 
-‐‑ de ‘noodnummers’ waren voldoende bekend gemaakt 
-‐‑ bereikbaarheid was oké. Antwoorden op vragen en klachten worden alleen 

gegeven in overeenstemming met het gevoerde beleid!  
-‐‑ veilig betekent voor de gemeente geen bezoek van vrienden en familie en 

dat je achter de hekken woont. Pas na vier dagen is er verandering in geko-
men 

-‐‑ zeer tevreden over de wijze waarop het gemeentebestuur ons regelmatig 
schriftelijk heeft geïnformeerd en tevens bijeenkomsten heeft georganiseerd 
ten behoeve van de omwonenden 

-‐‑ bewonersavond perfect georganiseerd. Info tegenstrijdig op raam hoofdin-
gang 

-‐‑ ja, Heerlen was goed bereikbaar. Eerder voelde ik me geen Heerlenaar, nu 
wel. Betrokken zoals u tijdens die periode bent geweest. Toen er geluids-
overlast was om 3.00 uur ’s nachts is dat daarna uitgelegd en opgepakt. 
Dikke pluim gemeente Heerlen 

-‐‑ ben heel tevreden over de informatie van de gemeente en kon met vragen 
terecht bij hen 

-‐‑ ik heb geen problemen gehad met de gemeente wat betreft vragen en 
informatie 

-‐‑ zeer tevreden over informatie en hulp gekregen die ik nodig had na zieken-
huisopname en tijdelijk in een rolstoel 

-‐‑ telefonisch zeer goed bereikbaar, vragen heb ik niet gehad, ook geen 
klachten 

-‐‑ door de bijeenkomst in de schouwburg werd de weg naar de gemeente heel 
kort gemaakt, zodat je steeds goed ingelicht was 

-‐‑ ja, de gemeente was heel attent, vooral de burgemeester 
-‐‑ de behoefte aan informatie werd altijd bevredigd. Op één onduidelijkheid 

na; mist een antwoord waarom afsluiting van de straat richting stad, verder 
zijn wij helemaal tevreden 

-‐‑ de gemeente heeft heel duidelijk laten weten hoe we hun konden bereiken en 
heb geen verdere vragen naar de gemeente gesteld omdat hun informatie 
ruim voldoende was ten tijde van de calamiteit 

-‐‑ ik kan hierop niet reageren want wij waren toen niet thuis 
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-‐‑ als omwonende hoefde ik niet te informeren omdat de flyers ’s morgens 
vroeg al in de bus lagen. Ik was zeer tevreden over de gemeente of burge-
meester Depla 

-‐‑ had geen extra informatie nodig. 
 

Stelling 4: ‘Ik als omwonende ontving tijdig, voldoende en op gepaste wijze 
informatie over de situatie rondom ’t Loon van de gemeente Heerlen.’ 
-‐‑ ja (33x) 
-‐‑ gemeente heeft getracht oplossingen te vinden maar niet alles klopte (bv. 

postbezorging: infopunt was niet goed voorgelicht). Mijns inziens werd op 
iedere ‘nieuwe’ situatie getracht oplossingen te vinden 

-‐‑ negatief berichtgeving media over ’t Loon (bedrijvigheid) 
-‐‑ dit geldt vooral voor het begin. Daarna was het ook minder nodig 
-‐‑ nee!! 
-‐‑ wist niet wat er aan de hand was 
-‐‑ eens met de stelling, al van tevoren (thuis) dit opgemerkt 
-‐‑ alles was op tijd 
-‐‑ helemaal mee eens, alle lof voor de burgemeester en de gemeente 
-‐‑ niet genoeg geïnformeerd 
-‐‑ eerste levensbehoeften waren niet aanwezig 
-‐‑ over het algemeen goed. Het was erg moeilijk om op legale manier familie-

bezoek te ontvangen. Het argument dat ik mijn kinderen niet kan ontvangen 
voor mijn eigen veiligheid kan ik niet plaatsen. Wat weet de gemeente van 
mijn kinderen 

-‐‑ de informatie was goed via de kinderen, wij waren niet thuis toen 
-‐‑ de informatie van gemeentezijde was buitengewoon uitgebreid en duidelijk, 

gefeliciteerd 
-‐‑ nee, toen de eerste keer een deel werd afgezet in de garage, heb ik dit uit de 

krant moeten vernemen. De keer daarna gedeeltelijke afzetting werd niet 
gecommuniceerd. Dit riep een onveilig gevoel op. Pas daarna kwam de 
informatiestroom op gang. Toen dit op gang kwam was het goed 

-‐‑ alles bij elkaar alle lof voor de gemeente en zeker voor de mensen van de 
beveiliging 

-‐‑ ’s morgens in alle vroegte werd ik geïnformeerd door de berichten van de 
gemeente. Alleen maar lof! 

-‐‑ moeilijk te vergelijken met vergelijkbare rampen, maar mijn idee is dat de 
gemeente ons goed heeft voorgelicht was niet in Nederland maar kreeg alle 
informatie. 

 



 

 
 

 Bijlage 5 blad 1 

 

Situatieschets 't Loon10) 

Winkelcentrum ’t Loon in Heerlen werd geopend in 1965 en is daarmee een 
van de oudste overdekte winkelcentra in Nederland. Het winkelcentrum 
omvatte (voor de crisissituatie) circa 50 winkels, verdeeld over twee verdiepin-
gen en een oppervlakte van 25.000 m2. Daarnaast kent het complex een 
woontoren (Homerusflat, afbeelding 2). 
 

 
 
Afbeelding 1: Luchtfoto ’t Loon 
 
 
 
 
 

                                                             
10 ) Informatie en foto’s: gemeente Heerlen. 
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Afbeelding 2: Woontoren Homerusflat 
 
 

 
 
Afbeelding 3: Stempels parkeergarage 
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Afbeelding 4: Weggezakte kolom parkeergarage (4 december 2011) 
 
 

 
 
Afbeelding 5: Afgezet gebied Noodverordening 
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Afbeelding 6: Plattegrond sloop en dilatatievoegen 
 
 

 
 
Afbeelding 7: Tijdens de sloop van het verzakte compartiment (11 december 
2011, onveilige deel is los) 


