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O P L E G N O T I T I E   B E S L U I T V O R M E N D 

 

 

Onderwerp Voortgang planvorming crisisbeheersing 

a. Rampbestrijdingsplannen  
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Status  Openbaar       Niet openbaar 

Portefeuillehouder Dhr. Oosterman 

Auteur Dhr. Kleinhuis 

Bijlagen Geen 
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Agendapunt 6 A 

Betrokken afdeling/ 

medewerkers (functioneel) 

Crisisbeheersing, Risicobeheersing BRW 

OR/GO  OR instemming   OR advies      OR informatie      

 GO 

 

Conceptbesluit 

1. Af te wijken van de wettelijke termijn (artikel 6.1.7. Bvr) voor het opnieuw bezien en bijwerken van 
de rampbestrijdingsplannen.  

 
Inleiding 

Een rampbestrijdingsplan (RBP) ondersteunt de operationele inzet van de hulpdiensten en de gemeenten 
in geval van een (dreigend) ongeval bij een hoogdrempelige Brzo-inrichting. De RBP’s voor de drie Brzo-
bedrijven in Fryslân zijn in 2016 voor het laatst bezien en bijgewerkt. Daarom is de actualisatie in volle 
gang. Er is gekozen voor een nieuwe opzet van een RBP. De drie RBP’s worden geclusterd tot één 
generiek RBP met afzonderlijke informatiekaarten per bedrijf. Hiermee sluit Veiligheidsregio Fryslân aan 
bij de landelijke ontwikkelingen omtrent generieke planvorming en streven we naar een plan dat in de 
praktijk beter aansluit bij de werkwijze van de crisisfunctionaris.  
 
Brzo-bedrijven 
In Nederland vallen ruim 400 bedrijven onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo), omdat zij met 
grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken. Deze bedrijven moeten specifieke maatregelen nemen 
om de risico’s van zware ongevallen te beperken.  
Brzo-bedrijven vallen afhankelijk van de hoeveelheid en categorie indeling van gevaarlijke stoffen, onder 
hoog- en laagdrempelige inrichtingen. Hoogdrempelige inrichtingen zijn verplicht een veiligheidsrapport 
op te stellen en in te dienen. Daarin moeten bedrijven aantonen dat zij juiste maatregelen hebben 
genomen om zware ongevallen te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Laagdrempelige 
inrichtingen moeten ook deze maatregelen nemen maar zonder veiligheidsrapport. 
 
In Veiligheidsregio Fryslân zijn drie hoogdrempelige Brzo-bedrijven waarvoor de Veiligheidsregio een 
rampbestrijdingsplan (RBP) heeft opgesteld (artikel 6.1.1 Besluit Veiligheidsregio’s): 

• Motip Dupli te Wolvega 

• Renewi te Drachten 

• BASF te Heerenveen 
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In het veiligheidsrapport zijn de rampscenario’s opgenomen waarvoor de veiligheidsregio een RBP 

opstelt. Er wordt in het nieuwe generieke RBP meer ingezoomd op de effectafstanden van een 

rampscenario. Dit wordt vertaald naar een handelingsperspectief per crisispartner. Daarvoor is 

aanvullende informatie nodig om de effecten van de scenario’s goed te kunnen duiden.  

 

 
Beoogd effect 

Door uitstel ontstaat voldoende gelegenheid om de aangevulde informatie van de Brzo-bedrijven te 
beoordelen en te verwerken in het generiek rampbestrijdingsplan voor de hoogdrempelige Brzo-bedrijven 
in de VRF. In de tussentijd blijven de huidige rampbestrijdingsplannen van kracht.  

 

 
Argumenten 

1.1 De 3 Brzo-bedrijven actualiseren hun veiligheidsrapport inzake de revisie van de huidige vergunning, 

dit is eind 2019 gereed. 

Eind 2018 zijn de trajecten gestart om de vergunning van BASF Heerenveen, Renewi Drachten en Motip 

Dupli Drachten te actualiseren. Hierbij worden alle scenario’s opnieuw bestudeerd en beoordeeld en 

verwerkt in een veiligheidsrapport. De Brzo-bedrijven hebben aangegeven dat dit uiterlijk eind 2019 

gereed is. Het aanleveren van de aanvullende informatie en de beoordeling hiervan zorgt ervoor dat de 

beoogde vaststelling eind 2019 niet wordt gehaald.  

 

1.2 Onze crisisorganisatie kan op basis van de huidige RBP’s functioneren.     

Door de Brzo-bedrijven is aangegeven dat er vooralsnog geen andere rampscenario’s zijn dan die in het 

huidige RBP beschreven staan.   

 

 
Kanttekeningen/risico’s 

geen 

 
Financiële consequenties 

geen 

 
Vervolgaanpak/uitvoering 

Het generieke RBP met informatiekaarten voor de hoogdrempelige Brzo-inrichtingen wordt in het eerste 

half jaar van 2020 door bestuurscommissie veiligheid vastgesteld. Gelijktijdig worden tot dan toe geldige 

rampbestrijdingsplannen ingetrokken.  
Voordat het RBP definitief wordt vastgesteld door het bestuur worden belanghebbenden, overeenkomstig 
artikel 6.2.1 lid 3 van het Besluit Veiligheidsregio's, in de gelegenheid gesteld zienswijzen over het RBP 
kenbaar te maken.  

 

 
Communicatie 

De VRF informeert de betrokken gemeenten.  
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Besluit: 

 

 

 niet vastgesteld 

 

 ongewijzigd vastgesteld 

 

 gewijzigd vastgesteld als volgt:       

 

Paraaf secretaris: 

Kopie naar auteur 

 


