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Betrokken afdeling/ 
medewerkers (functioneel) 

 

OR/GO  OR instemming   OR advies      OR informatie      

 GO 

 

Conceptbesluit 

1. Vast te stellen dat er geen zienswijzen zijn binnengekomen. 

2. Het definitieve generieke rampbestrijdingsplan BRZO-inrichtingen Fryslân vast te stellen. 

3. Het vigerende rampbestrijdingsplannen per bedrijf in te trekken per 17 december 2020. 

 
Inleiding 

In Veiligheidsregio Fryslân zijn drie hoogdrempelige Brzo bedrijven waarvoor de Veiligheidsregio een 
RBP moet opstellen (artikel 6.1.1 Besluit Veiligheidsregio’s):  

• Motip Dupli te Wolvega 

• Renewi te Drachten  

• BASF te Heerenveen  
 
In juni 2020 heeft de bestuurscommissie Veiligheid ingestemd met het concept generiek 
rampbestrijdingsplan BRZO-inrichtingen Fryslân.  
 
Vervolgens heeft het rampbestrijdingsplan tot eind juli 2020 ter inzage gelegen bij de Veiligheidsregio 
Fryslân en gemeenten Smallingerland, Weststellingwerf en Heerenveen. Er zijn geen zienswijzen 
binnengekomen. Daarom wordt het concept rampbestrijdingsplan BRZO-inrichtingen Fryslân ongewijzigd 
ter vaststelling aangeboden.  
 

 
Beoogd effect 

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

BRZO-inrichting. 

 
Argumenten 



 

 

1.1. De inzageronde heeft geen zienswijze opgeleverd.   

Het concept Rampbestrijdingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen bij de VRF en bij de gemeenten 

waar de BRZO-inrichtingen zijn gevestigd.  

 

2.1 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. 

 

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

de werkwijze van de crisisfunctionaris. 
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. De wettelijke termijn van de herziening van het plan wordt hierbij wel in acht gehouden. 

 

3.1 Het generiek RBP met afzonderlijke informatiekaarten per bedrijf vervangt de drie RBP’s.  

Het generiek rampbestrijdingsplan Brzo inrichtingen veiligheidsregio Fryslân bestaat uit een algemeen 

deel dat geldt voor alle drie Brzo inrichtingen en een multidisciplinaire scenariokaart per Brzo inrichting. 

Daarmee zijn alle scenario’s, risico’s en maatregelen van de drie huidige RBP’s geclusterd in het generiek 

rampbestrijdingsplan.   
 

 
Kanttekeningen/risico’s 

- nvt 

 

 
Financiële consequenties 

- nvt 

 
Vervolgaanpak/uitvoering 

Implementatie en vakbekwaamheid  

- Het generieke rampbestrijdingsplan en de bijbehorende informatiekaarten zijn geïmplementeerd 
in de processen van de meldkamer en de crisisorganisatie. Daarnaast is er een vakbekwaamheid 
programma opgesteld voor de crisisfunctionarissen.  

 

Administratieve wijzigingen van de informatiekaart 
- De administratieve wijzigingen van de informatiekaart worden behandeld in de werkgroep 

multidisciplinaire planvorming (onder regie van de afdeling Crisisbeheersing). Administratieve 
wijzigingen van de informatiekaart worden zonder tussenkomst van het Algemeen Bestuur 
doorgevoerd.   

 
Actualisatie van het generiek RBP 

- De wettelijke termijn van de herziening van het plan wordt aangehouden en vaststelling is 
voorbehouden aan het Algemeen Bestuur. Wettelijke planvorming is een jaarlijks terugkerend 
agendapunt.   
 

 
Communicatie 

De Veiligheidsregio zorgt voor de verspreiding van het plan conform de lijst zoals deze in het plan staat 

vermeld en de communicatie richting de gemeenten en betrokken Brzo inrichtingen.  
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Besluit: 

 

 

 niet vastgesteld 

 

 ongewijzigd vastgesteld 

 

 gewijzigd vastgesteld als volgt:       

 

Paraaf 

secretaris: 

Kopie naar auteur 

 


