
 
 

Vragen van de fractie van de PvdA voor de informatieve bijeenkomst van 

de raad op 15 oktober a.s., n.a.v. het tragische ongeluk met de 

monstertruck op 28 september j.l. Ingediend voor de bijeenkomst van 

vanavond. 

 

1. 

De datum van het evenement stond al lang vast. Waarom is de 

vergunningsaanvraag pas op 18 september binnengekomen (ingeboekt) 

en verzonden door de aanvrager op 16 september.  

De inboeking geschiedde 10 dagen voor het geplande evenement, terwijl 

8 weken noodzakelijk is.  

Is het gebruikelijk dat er ondanks het feit er niet genoeg tijd is tussen de 

dag van aanvraag en de dag waarop het evenement daadwerkelijk plaats 

vindt toch nog vergunning wordt verleend terwijl er geen mogelijkheid 

meer bestaat voor belanghebbenden  om bezwaar aan te tekenen. 

 

2. 

Waarom is per 2013 de aanvraag voor motor/auto sportief een aparte 

aanvraag geworden en niet meer onderdeel van de totale vergunning ? 

 

3. 

Waar is de 10 meter in de vergunning op gebaseerd? 

Kan van een gemiddelde medewerker van een kleine gemeente verwacht 

worden (in de functie eisen bijvoorbeeld) dat deze alles van 

veiligheidseisen bij evenementen af weet, of wordt van zo’n medeweker 

verwacht dat deze op basis van de aangegeven informatie naar eer en 

geweten een goede inschatting maakt of de aangeleverde informatie te 

vertrouwen is. 

 

4. 

De hulpverlening kwam direct na de ramp op gang . Wat was op dat 

moment de coördinerende schakel tussen de verschillende instanties en 

de spontane hulpverleners.  

Daarna moet er volgens een protocol worden gehandeld, was dat snel 

voor handen, en hoe en door wie werd dit in werking gezet.  

Er is dan sprake van een crisis situatie waarbij het crisisteam van de 

gemeente bij elkaar moest komen. Kan hier een kort overzicht van 

gegeven worden?   

Daarna (later op de avond) kwam er een aanbod van hulp vanuit 

ambtelijke organisaties zoals de buurgemeenten, provincie en rijk. Hoe is 

hier door het crisisteam mee om gegaan? 



 

5. 

Uit het feitenrelaas blijkt, dat  op donderdag 25 september vlak voor de 

uitvoering van het evenement  op 28 september de risicoanalyse  van het 

evenement aangepast is. Hierdoor is de indicatie van A naar B  gegaan. 

Wat was hiervan de reden , welke informatie lag hier aan ten grondslag, 

wanneer ontving de gemeente deze informatie en van wie?  

De definitieve classificatie is op A blijven staan ondanks de uitkomst van 

classificatie B. Waarom is de classificatie op A blijven staan? 

Welke procedure is in deze daadwerkelijk gevolgd? 

 

 

6. 

Als uit het  onderzoek van het OM mocht blijken dat (een deel van) de 

schuldvraag bij de gemeente Haaksbergen ligt en er dan als logisch gevolg 

een schadeclaim zal volgen, is er dan een verzekering die deze kosten 

dekt. 

 

7. 

Hebben de handhavers het nog over de demonstratie gehad van de 

Monstertruck, en is hier eventueel over de veiligheid gesproken? 

 

8. 

Er zal ongetwijfeld ook een beroep op de gemeente gedaan worden als het 

gaat om de nazorg. Kunt u meer informatie geven over het nazorgtraject 

voor de direct en indirect getroffenen?  Niet alleen over hoe het nu 

verlopen is maar ook welk traject u nog gaat doorlopen? 

Bij het evenement zijn ook veel kinderen aanwezig geweest? Heeft u ze 

nog gesproken? Hoe is het nazorgtraject in gang gezet voor alle betrokken 

kinderen? 

9. 

Via updates en persberichten is de raad en de bevolking op de hoogte 

gehouden van de gang van zaken en de voortgang van het proces. Mogen 

we een voortzetting van deze manier van communiceren naar raad en 

bevolking in de toekomst blijven verwachten over dit tragische ongeluk 

maar ook over andere gebeurtenissen in de toekomst die hopelijk minder 

tragisch zijn.  

Duidelijkheid en helderheid is een basis voor een wederzijds begrip. 

 

10. 

Zaken die door OM en Onderzoek raad voor de veiligheid onderzocht 

worden, nemen in de regel nogal wat tijd in beslag. Mogen en kunnen we 

er bij deze instanties op aandringen om tussentijds te rapporteren naar de 

raad en de bevolking. 



 

11. 

Er is een vergunningsaanvraag ingediend voor het houden van een 

soortgelijk evenement op 16 oktober op de parkeerplaats van Sporthal de 

Els. Hoe is deze aanvraag behandeld c.q. afgehandeld en welke status 

kreeg dit evenement. Gaat dit op donderdag nog door? 
 


