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Conceptbesluit 

1. Het concept ontwerp generiek rampbestrijdingsplan Brzo inrichtingen Fryslân ter inzage te leggen 

voor belanghebbenden in de periode juni-augustus 2020.  

 
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.  
 
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. 
 
Generiek rampbestrijdingsplan Brzo inrichtingen Fryslân 
In Veiligheidsregio Fryslân zijn drie hoogdrempelige Brzo bedrijven waarvoor de Veiligheidsregio een 
RBP heeft opgesteld (artikel 6.1.1 Besluit Veiligheidsregio’s): 

• Motip Dupli te Wolvega 

• Renewi te Drachten 

• BASF te Heerenveen 
 
De RBP’s voor de drie Brzo bedrijven in Fryslân zijn in 2016 voor het laatst bezien en bijgewerkt. In het 
nieuwe plan zijn de drie RBP’s geclusterd tot één generiek RBP met afzonderlijke informatiekaarten per 
bedrijf. Hiermee sluit Veiligheidsregio Fryslân aan bij de landelijke ontwikkelingen omtrent generieke 
planvorming. Het plant moet het werk van de functionaris makkelijker maken. Het is een overzichtelijker 
plan en daarmee draagt het bij aan actuele, inzichtelijke informatie voor de functionaris. 
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In november 2019 heeft de Bestuurscommissie Veiligheid besloten om de huidige 
rampbestrijdingsplannen aan te houden en daarmee langer de tijd te nemen voor het opnieuw bezien en 
bijwerken van de rampbestrijdingsplannen. De actualisatie van het generieke rampbestrijdingsplan was 
destijds in volle gang alleen waren er aanvullende gegevens nodig van de Brzo-bedrijven om de 
effectafstanden van de scenario’s te kunnen duiden. De Brzo-bedrijven hebben deze informatie inmiddels 
aangeleverd. En dat heeft geresulteerd in voorliggend ontwerp generiek rampbestrijdingsplan voor Brzo 
inrichtingen in Fryslân.  

 
Beoogd effect 

Het ondersteunen van het operationele optreden bij een ramp of zwaar ongeval bij een hoogdrempelige 

Brzo inrichting. 

 
Argumenten 

1.1 Met het generieke Rampbestrijdingsplan Brzo inrichtingen Fryslân voldoet de Veiligheidsregio Fryslân 

aan de verplichting zoals deze is gesteld in artikel 6.1.1. Besluit Veiligheidsregio’s. 
Het bestuur van de veiligheidsregio moet een rampbestrijdingsplan vaststellen voor een ramp in een 
hogedrempelinrichting of categorie van hogedrempelinrichtingen zijnde Motip Dupli, Renewi en BASF.  

 

1.2 Met het generieke Rampbestrijdingsplan is er een plan ontwikkelt dat in de praktijk beter aansluit bij 

de werkwijze van de crisisfunctionaris. 

Het generieke Rampbestrijdingsplan ondersteunt het operationele optreden bij een ramp of zwaar 

ongeval bij een hoogdrempelige Brzo inrichting. Het nieuwe RBP betreft een dynamisch plan. 

Administratieve wijzigingen en actuele ontwikkelingen die bijdragen aan de verbetering van de 

informatievoorziening voor de crisisfunctionarissen kunnen eenvoudig worden toegevoegd op de 

multiscenariokaarten van de Brzo inrichtingen. Hierdoor blijft het een actueel plan. 

 

1.3 Belanghebbenden worden zes weken in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze kenbaar te 

maken. (Artikelen 6.1.1, eerste lid en 61.4. eerste lid van het Besluit veiligheidsregio’s en afdeling  3.4 

van de Algemene Wet Bestuursrecht) 

Gedurende de termijn waarin het ontwerp-rampbestrijdingsplan ter inzage ligt, kunnen belanghebbenden 

daarover een zienswijze naar voren brengen. Na afloop van deze periode stelt de Bestuurscommissie 

veiligheid met inachtneming van de ingekomen zienswijzen het rampbestrijdingsplan definitief vast. 

 
Kanttekeningen/risico’s 

- nvt 

 

 
Financiële consequenties 

- nvt 

 
Vervolgaanpak/uitvoering 

- Belanghebbenden worden, overeenkomstig artikel 6.2.1 lid 3 van het Besluit Veiligheidsregio's, in 
de maanden juni – augustus gelegenheid gesteld zienswijzen over het concept RBP kenbaar te 
maken.  

- Het definitieve generieke rampbestrijdingsplan Brzo inrichtingen Fryslân in het Algemeen Bestuur 
van 16 december 2020 vast te stellen.  

- Voor de definitieve vaststelling wordt een leermiddel ontwikkelt en ter beschikking gesteld aan de 
crisisfunctionarissen. Dit leermiddel is passend in de huidige tijdsgeest.  



 
Communicatie 

De Veiligheidsregio zorgt voor de publicatie van het plan en de communicatie richting de gemeenten en 

betrokken Brzo inrichtingen.  
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