
0868 Gemeente 

jy^ Hardenberg 
Zaak kenmerk: 1029430 

Naam opsteller: E. Wolbink  
Tel.nr. 0523 - 28 94 07 
Naam Teamleider:  
A. Oldenburger 
Naam afdelingshoofd: 
J. Hulzebos 
Naam portefeuillehouder:  
Prinsse, D.T.(Douwe) 

Afdeling: Dienstverlening 
Team: DVL-ICTF 
Paraaf opsteller: 

Paraaf teamleider: 

Paraaf afdelin 

Hardenberg 16 mei 2014 

Nota aan B&W Raadsvoorstel • Uitgaande brief • Overige stukken • 

icht: Ja Datum b&w: jjvrii Tm/, 
1 ] m c * 2O\VA 

Embargo: nee 
tot d.d. 

G R. Nee Actieve informatiepl 

Burgemeester  
P.H. Snijders 

Wethouder 
D.T. Prinsse 

Wethouder 
R.C.J. de Vent 

Wethoude/-
J. Janssen/ 

Secretaris 
J.M.G. Waaijer MBA 

Akkoord 

Bespreken 

Onderwerp: Calamiteitenplan Gemeentearchief Hardenberg 2014 

Bijlage(n) 

voorgesteld besluit: 

Vaststelling 'Calamiteitenplan Gemeentearchief Hardenberg 2014' 

Besluit d.d.: 27 /Yiei lom ; CiLkoo/d 



j j f Hardenberg 

Collegevoorstel 

Zaakkenmerk: 1029430 Datum college 27 mei 2014 
Documentkenmerk: 1029431 

Behandeld door: dhr. E. Wolbink 
E-mail: erwin.wolbink@ommen-hardenberg.nl 

Onderwerp: Calamiteitenplan Gemeentearchief Hardenberg 

HET COLLEGE WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN TOT: 

Vaststelling van het 'Calamiteitenplan Gemeentearchief Hardenberg 2014' 

Inleiding 
De taken van het Gemeentearchief Hardenberg berusten voor een deel op een wettelijke basis en wel 
op de Archiefwet 1995. Het belangrijkste artikel van de wet is artikel 3, waarin bepaald wordt dat 
overheidsorganen, en dus ook de gemeente Hardenberg, verplicht zijn hun archieven en 
archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te bewaren. Daarnaast beheert het 
Gemeentearchief archiefbescheiden van particuliere organisaties en personen die van belang zijn voor 
de kennis van de lokale of regionale geschiedenis. De derde categorie betreft andere documentaire 
verzamelingen die voor de bestudering van de geschiedenis en de topografie van Hardenberg en 
omgeving van belang zijn. Hiertoe behoren onder meer boekwerken en oude drukken, tekeningen, 
foto's, cartografisch materiaal enz. 

Een van de zaken om blijvende bewaring te garanderen, is ervoor te zorgen dat in noodsituaties de 
regie door de beheerder in handen wordt en blijft gehouden. Dit enerzijds om te voorkomen dat er 
onnodige schade ontstaat, anderzijds om daar een preventieve werking van te laten uitgaan. Hoe in 
deze noodsituaties gehandeld dient te worden, wordt omschreven in een Calamiteitenplan. 

Een calamiteitenplan kan worden gedefinieerd als een organisatieoverzicht en een afspraken- en 
waarschuwingssysteem dat dient te worden gebruikt bij rampen. Daarnaast is het een middel om de 
organisatie voor te bereiden op een calamiteit. Het is dus enerzijds een repressief, anderzijds een 
preventief middel. Het bevat o.a. procedures die gevolgd dienen te worden bij verschillende 
calamiteiten en gegevens over interne en externe contactpersonen. In een calamiteitenplan komt niet 
alleen de veiligheidszorg voor personen aan bod, maar ook die voor de door de dienst beheerde 
collecties. 

Het bestaande calamiteitenplan is door uw college vastgesteld op 2 juni 2008, maar is verouderd, mede 
als gevolg van de verhuizing van de archieven naar de nieuwe, huidige locatie(s). Het plan moest 
daarom geactualiseerd worden. 
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Hoewel een calamiteitenplan geen bezoekersaantallen oplevert, het niet de publiciteit oplevert van een 
Tv-programma zoals Verborgen Verleden en het de archieven niet extra aantrekkelijk maakt, is het een 
onmisbaar bedrijfsmiddel voor een organisatie als het Gemeentearchief Hardenberg. Hoe onmisbaar 
het is, heeft tien jaar geleden de desastreuse schade in de gemeente Wijk bij Duurstede aangetoond, 
alwaar de archiefkelder onder water liep. Maar ook rampen op kleinere schaal, zoals schimmeloverlast 
of lekkage, kunnen met dit plan worden aangepakt, dan wel voorkomen. 

Beoogd effect 
Het Gemeentearchief bezit collecties van cultuurhistorisch belang voor de gemeente Hardenberg en de 
regio. Daarnaast zijn er een aantal collecties van recente datum die zeer belangrijk zijn voor de 
bedrijfsvoering, zoals het archief van de huidige gemeente en deels van de drie voormalige gemeenten 
Avereest, Gramsbergen en Hardenberg. Om de bedrijfsvoering niet onnodig in gevaar te brengen en 
om cultuurhistorische archieven niet (deels) verloren te laten gaan, is het noodzakelijk om over een 
adequaat en geactualiseerd Calamiteitenplan te beschikken. Zo wordt bewerkstelligd dat bij 
calamiteiten snel kan worden teruggevallen op vastgestelde procedures ter voorkoming van schade 
door brand, wateroverlast, schimmels, plaagdieren en diefstal, of ter beperking daarvan. 

Argumenten 
Calamiteiten kan men nooit voor 100% voorkomen; echter in de preventieve sfeer kunnen een groot 
aantal maatregelen worden genomen om de gevolgen van calamiteiten zoveel mogelijk te beperken. 
Het Calamiteitenplan maakt een inventarisatie van risicofactoren en preventieve maatregelen om 
schade zoveel mogelijk te voorkomen en geeft een draaiboek voor de calamiteiten brand, 
wateroverlast, schimmelexplosie en plaagdieren. Er is tevens een oproeplijst voor verantwoordelijke 
medewerkers, zowel uit de organisatie als van de hulpdiensten. 

Het Calamiteitenplan is een van de Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) op basis waarvan de 
archiefzorg jaarlijks wordt beoordeeld en verantwoord richting de gemeenteraad en de provinciale 
archiefinspectie. Actualisatie van het Calamiteitenplan was een van de aanbevelingen in het jaarverslag 
archiefzorg 2012. 

Risico's 
Bij het niet beschikken over een actueel en vastgesteld Calamiteitenplan kan onnodig schade worden 
toegebracht aan archieven, c.q. kan bij het optreden van calamiteiten in onvoldoende mate worden 
gezorgd voor beperking van schade, in de meest brede zin van het woord. Het Calamiteitenplan 
initieert preventieve en repressieve maatregelen in de vorm van werkinstructies en controleplanning 
om de risico's op schade aan de archieven als gevolg van brand, wateroverlast, schimmels, plaagdieren 
en diefstal te minimaliseren. 

Financiën 
Er zijn geen kosten verbonden aan het implementeren van dit plan. Het valt onder het reguliere 
takenpakket van de gemeente. Verschillende preventiemaatregelen zijn genomen en benodigde 
materialen zijn aangeschaft, c.q. opgenomen in de begroting van de gemeente. 

Communicatie 
Het Calamiteitenplan wordt bekend gemaakt via de websites van de Gemeente Hardenberg en het 
Gemeentearchief Hardenberg en door middel van publicatie in 'Kijk op Hardenberg' in de 
Dedemsvaartse Courant. 
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1. Verantwoordelijkheden 

1.1 BHV / Crisisteam 

Hoofd Bedrijfshulpverlening is, conform het BHV-plan Gemeentehuis Hardenberg, gelegen 
Stephanuspark i , de heer A. Oldenburger, teamleider ICT-F van de afdeling Dienstverlening. 
Het hoofd BHV is verantwoordelijk voor de vorming van een Crisisteam in de lijn van de organisatie. 
Vanuit de BHV wordt opgeschaald, al naar gelang de grootte van de calamiteit. De taken worden 
uitgevoerd in de lijn van de organisatie met bijbehorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 

Bij calamiteiten m.b.t. documentaire informatie moet meteen contact worden opgenomen met: 
Documentenwacht te Beekbergen (tel. 055 -5423147, 06 53 93 93 53). Met dit bedrijf is een paraplu
overeenkomst afgesloten voor eerste dienstverlening bij calamiteiten (zaak 344819). 
Als algemene uitwijklocatie voor te evacueren niet-beschadigde archieven geldt: VADA Archieven 
te Nijverdal (0548-631212). 

De gemeentesecretaris en de directe collega's van het team Facilitaire Zaken, cluster Documentaire 
Informatievoorziening (DIV) worden zo spoedig mogelijk geïnformeerd. 

Documentenwacht is in overleg met de Collectiebeheerder van het Gemeentearchief Hardenberg, 
dhr. E. Wolbink, verantwoordelijk voor de eventuele evacuatie van archiefbescheiden en het laten 
behandelen van archiefbescheiden tijdens en na een calamiteit. 

Bij wijzigingen in de structuur en verantwoordelijkheden van de organisatie zal dit Calamiteitenplan 
geactualiseerd dienen te worden en opnieuw moeten worden vastgesteld. Bij wijzigingen in de 
bedrijfsvoering zal dit plan inhoudelijk worden aangepast, zonder opnieuw te worden vastgesteld. 

1.2 Communicatie 

In het ontruimingsplan is opgenomen hoe er wordt gehandeld en gecommuniceerd in geval van een 
calamiteit met betrekking tot het gemeentehuis. De communicatie wordt verzorgd door of in 
opdracht van het Crisisteam en loopt in de lijn van de organisatie, volgens reguliere taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 

2. Reikwijdte calamiteitenplan 

Dit calamiteitenplan geldt voor de archiefbescheiden in de archiefbewaarplaats en de 
paternosterkasten op de afdeling bij het team Documentaire Informatie Voorziening (DIV), op de 5 d e 

verdieping van het gemeentehuis Hardenberg. 

Dit plan geldt niet voor digitale gegevens en documentenbestanden, omdat deze dagelijks door 
middel van een back-up en restore-procedure op een andere locatie worden veilig gesteld. 

Dit plan zal specifiek onder de aandacht worden gebracht van de BHV-organisatie, van de 
brandweerorganisatie en het afdelingshoofd Dienstverlening als eerstverantwoordelijke in het 
Crisisteam. 



3. Handelwijze per calamiteit 

3.1 Bij brand (verantwoordelijkheid BHV) 

Wanneer bij controle, nadat rookmelders zijn afgegaan, blijkt dat het om een klein hanteerbaar 
brandje gaat in de archiefbewaarplaats of in de buurt ervan, deze proberen zelf te blussen m.b.v. de 
speciale brandblussers in de archiefbewaarplaats. Wanneer het om een grotere brand gaat die niet 
geblust kan worden, meteen de brandweer en de BHV waarschuwen. Primair gaat de eigen 
veiligheid vóór het behoud van de collecties. Het opvolgen van de instructies van de BHV'ers is in 
deze essentieel. Bij ontruiming de archiefbewaarplaats controleren op aanwezigen en vervolgens de 
archiefdeuren sluiten. De BHV zorgt ervoor dat het gehele gebouw geëvacueerd wordt en zij regelen 
ook de contacten met de hulpverleners. Zie het BHV-plan Gemeentehuis Hardenberg. 

3.2 Na de brand 

• Neem, nadat de brandweer de plek heeft vrijgegeven, de situatie ter plekke op. Let hierbij 
op het mogelijk omvallen c.q. instorten van stellingen en obstakels 

• Indien het een kleine brand betreft, waarbij vandalisme de oorzaak kan zijn, niet opruimen 
voordat de politie de zaak heeft kunnen onderzoeken. 

• Waarschuw de personen en instanties 
• Zorg er voor dat roet zich niet verspreidt naar andere nog schone delen van het gebouw. 
• Raak beroete materialen niet aan; na aanraking is roet vaak niet te verwijderen. 
• Documentenwacht verzorgt de rest, zoals evacuatie en restauratie van de 

archiefbescheiden. 

Wanneer besloten is collecties te verplaatsen vanuit de ruimte waar brand is geweest, neem dan 
het volgende in acht: 

• Zorg dat er veilig in de ruimte gewerkt kan worden; draag stofmaskers, zo nodig 
gasmaskers en beschermende kleding; 

• Verwijder met stofzuigers zoveel mogelijk roet in gangpaden etc.; 
• Verbrand (of gedeeltelijk verbrand) materiaal weghalen uit de betreffende ruimte; 
• Beroet en niet-beroet materiaal gescheiden houden; 
• Droog roet voorzichtig van objecten verwijderen door een stofzuiger vlak boven het 

beroete materiaal te houden; 
• Raak beroete materialen niet aan, na aanraking is roet vaak niet te verwijderen. 

3.3 Bij waterschade 

Na melding van waterschade aan (delen van de) collecties nemen de collectiebeheerder en 
de crisismanager de situatie ter plaatse op. Zij besluiten wat de te volgen procedure zal zijn. 

In geval van lekkage: 
• Plaats emmers en bakken om lekwater op te vangen (emmers, dweilen, afdekplastic, etc. 

bevinden zich in de noodvoorraad, opgeslagen in de brandweerkazerne aan de Europaweg 
in Hardenberg. 

• Dek archiefstellingen en archiefkasten af met plastic; 
• Breng nog droge archiefbescheiden zo spoedig mogelijk in veiligheid; 



• Bij een te hoge luchtvochtigheid en te hoge temperatuur kunnen collecties snel 
beschimmelen. Laat de archiefbewaarplaats zo snel mogelijk koelen, ventileren en 
ontvochtigen; 

• Water zo snel mogelijk opdweilen, dan wel opzuigen (schoonmaakdienst). Zet bij grote 
hoeveelheden de brandweer in. 

• Nat materiaal gereed maken voor evacuatie, zodat het elders z.s.m. ingevroren kan worden. 

In geval van overstroming: 
• Zorg ervoor dat de kans op nog meer wateroverlast verdwijnt, door de bron van de 

wateroverlast af te sluiten ofte verminderen. 
• Probeer bij dreigende overstroming het water buiten te houden d.m.v. het 

dichtkitten van deuren, absorberende kussens, zandzakken etc.; 
• Zorg ervoor dat alle elektrische apparaten (indien aanwezig) worden uitgeschakeld. 
• Boeken en dossiers nemen veel vocht op en zullen in het water zwellen, hierdoor 

kunnen stellingen en kasten uit elkaar gedrukt worden en omvallen; stabiliseer kasten 
en neem zo nodig een of meerdere boeken of archiefdozen weg op iedere plank. Draag 
beschermende kleding en een veiligheidshelm. Let erop dat de stellingen niet topzwaar 
worden door alleen de onderste planken te ontruimen. 

Na een overstroming 
• Bij grote hoeveelheden water in de archiefbewaarplaats, het water eruit laten pompen 

door de brandweer of m.b.v. gehuurde pompen; 
• Bij minimale hoeveelheden water in de archiefbewaarplaats, het water laten 

verwijderen door een schoonmaakdienst en m.b.v. waterstofzuigers; 
• Wanneer de oorzaak van de wateroverlast is weggenomen, zorg er dan voor dat er in 

de archiefruimte koeldrogers worden geplaatst en de klimaatinstallatie aangezet 
wordt. Probeer te bewerkstelligen dat binnen 48 uur na de wateroverlast de 
temperatuur onder de 20 graden Celsius ligt en de luchtvochtigheid onder 55 procent. 
Als dat niet lukt, dient het complete archief geëvacueerd te worden; 

• Breng nog droog materiaal zo spoedig mogelijk in veiligheid; 
• Wanneer de oorzaak van de wateroverlast niet direct kan worden weggenomen, of 

wanneer de temperatuur en luchtvochtigheid van de archiefruimte niet binnen 48 uur 
naar een aanvaardbaar niveau kan worden gebracht, dienen alle archiefbescheiden te 
worden geëvacueerd. Hiervoor moeten de volgende stappen doorlopen worden: 
a) Volg het prioriteitenplan waarin staat welke archiefbescheiden als eerste 
geëvacueerd moeten worden; 
b) Laat de archiefbescheiden ophalen door een gespecialiseerd bedrijf (bemiddeling via 
Documentenwacht); 
c) Laat de archiefbescheiden behandelen (vriesdrogen / restaureren / gammastralen); 
d) Wanneer de oorzaak van de wateroverlast is weggenomen en de temperatuur en 
luchtvochtigheid weer aan de vereiste waarden voldoen, kunnen de onbeschadigde 
archiefbescheiden na goed schoonmaken van de ruimte worden teruggeplaatst. 

• Laat 48 uur na de wateroverlast controleren of de archiefbescheiden schimmelsporen 
bevatten. Herhaal dit vervolgens na 4 weken, 8 weken en 12 weken. Wanneer 
schimmels worden aangetroffen, moeten de stukken worden schoongemaakt door een 
restauratieatelier of moeten de archiefbescheiden worden behandeld middels 
gammastraling. 

• Stel een evaluatie op van de calamiteit en hoe hier mee is omgegaan en leg deze 
evaluatie voor aan de zorgdrager van het archief. 

• Actualiseer aan de hand van deze evaluatie eventueel dit calamiteitenplan. 



3.4 Bij verdenking van diefstal 

Omdat alleen medewerkers van het Gemeentearchief de archiefbewaarplaats kunnen betreden, is 
het risico op diefstal van archiefbescheiden nagenoeg nihil. Bezoekers van het Gemeentearchief 
komen enkel onder toezicht van archiefmedewerkers met fysieke stukken in aanraking. Mocht 
diefstal toch voorkomen, dan moeten de volgende punten worden uitgevoerd: 

Wanneer er diefstal is gepleegd en de vermoedelijke dader is nog in het gemeentehuis: 
• Blijf kalm en beleefd tegenover de bezoeker; 
• Handel de zaak zo discreet mogelijk af; 
• Het contact moet in de eerste plaats gericht zijn op het veiligstellen van de 

archiefbescheiden; 
• Waarschuw de politie en doe eventueel aangifte; 
• Gebruik geen fysiek geweld. 

Wanneer de diefstal is gepleegd en de vermoedelijke dader heeft het gemeentehuis al verlaten 
• Waarschuw de politie en doe eventueel aangifte; 
• Raak tot dat de politie is gearriveerd geen voorwerpen meer aan; 
• Ga na wie er archiefonderzoek hebben verricht; 
• Volg de aanwijzingen van de politie op. 

3.5 Bij plaagdieren en schimmels 

Preventief 
Depot-hygiëne heeft veel met gedrag te maken. De aanwezigheid van plaagdieren en schimmels in 
het depot hangt af van de beschikbaarheid van vocht, voedsel en schuilgelegenheid. Rommel, half 
afgemaakte werkzaamheden en achterstallige schoonmaak bevorderen dit. Regelmatig opruimen 
en schoonmaken voorkomen een bevolkingsexplosie van één of meerdere soorten organismen. De 
interne dienst zorgt ervoor dat de archiefbewaarplaats periodiek wordt schoongemaakt 
(archiefstellingen en -planken worden gestofzuigd, vloeren worden gedweild en gestofzuigd). 

Steekproefsgewijs moet elke nieuwe zending archiefmateriaal gecontroleerd worden. Dit voorkomt 
contaminatie van de eigen collectie. Een praktische controle van de eigen collectie is het regelmatig 
bemonsteren van schimmels en plaagdieren in het depot. Hiervoor heeft het Gemeentearchief 
Hardenberg een overeenkomst met een gespecialiseerd bedrijf afgesloten. Zij verrichten periodiek 
inspecties in de preventieve sfeer. 

Er wordt bekeken of het depot kierdicht is en of het klimaat in orde is. In de archiefbewaarplaats 
worden periodiek schimmelcontroles uitgevoerd en per twee maanden worden de plakvalletjes voor 
plaagdieren ververst en onderzocht. 

Indien onverhoopt toch een schimmelexplosie dan wel een plaagdieren-uitbraak plaatsvindt, zal 
direct contact worden opgenomen met Documentenwacht voor bestrijding ervan. 



3.6 Bij stroomuitval 

Geef de stroomstoring z.s.m. door aan het ISP (tel. 444) 
Schakel indien mogelijk alle in de ruimte aanwezige elektrische apparatuur uit. Verlaat de ruimte via 
de dichtstbijzijnde (nood)uitgang. Verleen waar nodig assistentie. Als het te donker is om u te 
verplaatsen, blijf dan in de ruimte waar u bent en wacht op hulp. 
Gebruik geen vuur om licht te maken vanwege brandgevaar. 



4. Organisatie calamiteitenplan archief 

4.1 Organisatie, met daarin taak, verantwoordelijkheid en bevoegdheid 

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij een archiefcalamiteit 

Het college van burgemeester en wethouders van Hardenberg is verantwoordelijk voor het 
gemeentehuis en de archiefbewaarplaats. Als het om een archiefcalamiteit gaat is echter specifieke 
expertise op dit gebied in huis en een rol weggelegd voor het Hoofd Bedrijfshulpverlening, de 
Collectiebeheerder en de archiefspecialisten van het team Documentaire Informatievoorziening 
(DIV). De archiefbewaarplaats maakt onderdeel uit van het BHV-plan (Ontruimingsplan). Daar de 
archiefbewaarplaats echter onder de Archiefwet valt, heeft deze ruimte een status aparte. Hier dient 
men rekening mee te houden. 

Algemene verantwoordelijkheden bij calamiteiten 

Naast de formele verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders is de 
directie van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg belast met de leiding van de organisatie en als 
zodanig verantwoordelijk voor de continuïteit van de bedrijfsvoering. De verantwoordelijkheid voor 
de hulpverlening en ontruiming in de i e fase na het ontstaan van de calamiteit berust bij het Hoofd 
BHV, tot het moment waarop andere instanties als politie, brandweer, ambulance de afhandeling 
van de situatie overnemen. Gezorgd moet worden voor: 

• Een centraal gecoördineerde aanpak om het gevaar zoveel mogelijk af te wenden en/ofte 
beperken; 

• Uitvoering / afwikkeling van de genomen maatregelen / besluiten. 

Ten aanzien van de maatregelen m.b.t. het beschermen van gebruikers van het gebouw wordt in dit 
Calamiteitenplan van het Gemeentearchief volstaan met een verwijzing naar het BHV-plan 
Gemeentehuis Hardenberg. In het kader van dit Calamiteitenplan is de leidinggevende van de 
werkeenheid Facilitaire Zaken de (ICT-F), het Hoofd BHV, uitvoerend verantwoordelijke. Hij kan 
intern opdracht geven om gevolgen van een calamiteit te beperken aan medewerkers DIV en 
medewerkers van de Buitendienst. Externe deskundigen dienen zich echter te houden aan de 
reikwijdte van dit plan en de daarin vastgelegde maatregelen. 

4.2 Prioriteitenlijst van de te evacueren archiefbescheiden 

Om tijdens een calamiteit het belangrijkste archief als eerste te kunnen redden, is het belangrijk dat 
een prioriteitenlijst wordt gehanteerd, zodat tijdens een calamiteit voor iedereen duidelijk is welke 
archiefbescheiden al eerste geëvacueerd dienen te worden. 

Kortheidshalve is ervoor gekozen om hier te verwijzen naar de Depotlijst Hardenberg (overzicht van 
geplaatste archieven in aantal strekkende meters), onder zaaknummer 692678, omdat dat 
document voortdurend geactualiseerd wordt bij verplaatsing van archieven. 



4.3 Lijst van personen en organisaties 

Adressen en telefoonnummers (op volgorde van prioriteit) 

Politie/Ambulance/Brandweer 

Tel.nr. 112 

Personen 

Hoofd Bedrijfshulpverlening (BHV) 

Atze Oldenburger, 06-15599438 (0523-289110 / atze.oldenburqerOommen-hardenberq.nl)  

Gebouwenbeheer Gemeente Hardenberq 

Henk Reints, (0523-289353 / henk.reints(a)ommen-hardenberg.nl) 

Homij (oc;o-^i7i666 / htfm grn(a)homij.nl) (buiten kantoortijden: 088-1869400) 

Collectiebeheerder Gemeentearchief Hardenberg 

Erwin Wolbink, 06-52075733 (0523-289407 / erwin.wolbink(a)ommen-hardenbero.nl)  

Archiefspecialisten Gemeentearchief Hardenberg 

Ron de Jager, 06- 52077302 (0523-289201/ron.dejaqer(a)ommen-hardenberq.nl)  

Hans Niezink, 06-11702304 (0523-289501 / hans.niezink(a)ommen-hardenberq.nl)  

Afdelingshoofd Dienstverlening 

Johan Hulzebos, 06-33140021 (0523-289118 /johan.hulzebos(a)ommen-hardenberq.nl) 

Hulpdiensten (derden) 

Koel-/vriestransport: Tielbeke Transport Benelux BV, Handelsweg 17, Lemelerveld (0572-378100) 

Archiefopslag: VADA Archieven BV, Marconistraat 3, Nijverdal (0548-631212 / info(a)vada.nl) 

Calamiteitenservice: Documentenwacht Beekbergen (055-5423147/06-53939353) 

Verhuur waterstofzuigers, pompen etc.: Meerwijk Machineverhuur, Kollergang 15, Hardenberg 
(0523-216777) 

Historisch Centrum Overijssel 

Voor ontruimingsmateriaal en informatie: Historisch Centrum Overijssel (038-4266300 / 
contacthco@historischcentrumoverijssel.nl) 



Provinciale Archiefinspectie 

Provinciaal Archiefinspecteur dhr. Lolke Folkertsma (038-4999403 / 06-10432347 / 

l.folkertsma(a)overijssel.nl) 

Verpakkingsmateriaal 

Jansen, Wijsmuller & Beuns BV, Veerdijk 44, Wormer (075- 6211001 / infoCa)jwb-ceka.nl) 

Catering 

Jan Hofsink Catering, Handelsstraat 16, hardenberg (0523-270441 / 06-51358666 / 
info(a)janhofsinkcaterinq.nl) 

Verzekering 

Alle schademeldingen via het cluster Verzekeringen: Gina Ligtenberg (0523-289289) en/of Jenny 
Schumacher (0523-289294) 

4.4 Lijst van benodigde hulpmiddelen 

Tijdens een calamiteit wordt meteen contact opgenomen met Documentenwacht, welke voor de 
benodigde hulpmiddelen zorgt. Verder is een noodvoorraad hulpmiddelen opgeslagen in de 
Brandweerkazerne aan de Europaweg 10 in Hardenberg:. 

20 opvouwbare plastic kratten 
100 verhuisdozen 
2 steekwagens 
1 rol afdekplastic 
5 emmers 
5 dweilen en andere schoonmaakartikelen 
10 stils beschermende overals, handschoenen, laarzen etc. 
5 zaklantaarns 
15 stuks watervaste viltstiften 
1000 etiketten 
2000 polyetheen plastic zakken 
evacuatieformulieren 
1 pak siliconenpapier 
4 rollen plakband 



4.5 Logboek 

Deze aantekeningen kunnen mede worden gebruikt bij het geven van voorlichting aan de media en 
bij de evaluatie van de calamiteit. 

Datum Tijdstip Werkzaamheden Problemen Actor 

10 


