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Conceptbesluit
1. Het Algemeen Bestuur te adviseren de looptijd van het rampbestrijdingsplan Vliegbasis Leeuwarden
te verlengen tot 1 augustus 2021. En af te wijken van de wettelijke termijn van herziening.

Inleiding
Het rampbestrijdingsplan voor Vliegbasis Leeuwarden is op 1 december 2016 vastgesteld door de
Bestuurscommissie Veiligheid. Op basis van artikel 6.2.3. lid 4 van het Besluit Veiligheidsregio’s moet een
rampbestrijdingsplan van een luchthaven/militaire basis één keer in de vier jaar worden herzien.
Oorspronkelijk zou het nieuwe rampbestrijdingsplan voor de Vliegbasis in september 2020 worden
beproefd en beoefend en vervolgens in december 2020 worden vastgesteld. Gezien de coronacrisis en
de werkzaamheden van de betrokken functionarissen in de crisisorganisatie is de ontwikkeling van
nieuwe plan opgeschort. Daarnaast is in goed overleg met de vliegbasis afgesproken dat de oefening die
in september 2020 zou plaatsvinden in 2021 georganiseerd gaat worden en dat dan ook het nieuwe
rampbestrijdingsplan wordt beoefend.

Beoogd effect
Het huidige rampbestrijdingsplan vliegbasis Leeuwarden blijft van kracht.

Argumenten
1.1 Onze crisisorganisatie kan op basis van het huidige RBP functioneren.
Uitstel van het rampbestrijdingsplan met een half jaar leidt niet tot bestuurlijke- en operationele
knelpunten omdat de relevante scenario’s ook in het nieuwe plan worden opgenomen.
1.2 De leerpunten van de multidisciplinaire oefening worden meegenomen in de herziening.
Door de coronacrisis is de oefening van de vliegbasis uitgesteld van september 2020 naar de eerste helft
van 2021. Het concept rampbestrijdingsplan wordt tijdens deze oefening beproefd.

Pagina 1 van 2

1.3 De voorbereiding van het rampbestrijdingsplan is vertraagd vanwege de werkzaamheden van de
betrokken functionarissen het afgelopen half jaar voor de coronacrisis.

Kanttekeningen/risico’s
-

De coronacrisis blijft de komende periode een onzekere factor.
De oefening waarin het concept rampbestrijdingsplan wordt beproefd is uitgesteld naar 2021. Met de
verwachting dat een dergelijke oefening dan weer mogelijk is. Mocht de oefening niet kunnen
plaatsvinden dan gaat de actualisatie wel door.

Financiële consequenties
Geen

Vervolgaanpak/uitvoering
1. Het komende half jaar wordt het rampbestrijdingsplan verder afgerond en begin 2021 wordt er een
leertraject ontwikkeld voor de crisisfunctionarissen.
2. Beoogde vaststelling van het rampbestrijdingsplan Vliegbasis is in de vergadering van het Algemeen
Bestuur van 8 juli 2021.

Communicatie
De VRF informeert de betrokken ketenpartners, waaronder de gemeenten.

Besluit:
Paraaf secretaris:

niet vastgesteld
ongewijzigd vastgesteld
gewijzigd vastgesteld als volgt:
Kopie naar auteur
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