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Kennisnemen van 

Het door het Algemeen Bestuur vast te stellen Rampbestrijdingsplan voor Vliegbasis Leeuwarden. Met de 

datum voor inwerkingtreding per 1 augustus 2021.  

 
Inleiding 

Overeenkomstig het Besluit Veiligheidsregio stelt het bestuur van de veiligheidsregio 
rampbestrijdingsplannen (RBP) vast voor onder andere: 
 
1.Hoogdrempelige BRZO inrichtingen (artikel 6.1.1):   
In Fryslân zijn drie hoogdrempelige BRZO inrichtingen waarvoor de Veiligheidsregio een RBP 
moet opstellen:  

• Motip Dupli te Wolvega  

• Renewi te Drachten  

• BASF te Heerenveen  
In december 2020 heeft het Algemeen Bestuur hiervoor een generiek rampbestrijdingsplan 
BRZO-inrichtingen Fryslân vastgesteld. 
 
2.Vliegtuigongeval op een luchthaven binnen de veiligheidsregio (artikel 6.2.1): 
 Dit geldt voor de militaire Vliegbasis in Leeuwarden.  
 

Rampbestrijdingsplan Vliegbasis Leeuwarden 
Een rampbestrijdingsplan van een luchthaven/militaire basis wordt conform het Besluit 
Veiligheidsregio’s één keer in de vier jaar herzien. Het huidige rampbestrijdingsplan Vliegbasis 
Leeuwarden dateert van 1 december 2016. Het Algemeen Bestuur heeft op 16 december 2020 
besloten om de looptijd van dit plan te verlengen tot 1 augustus 2021. Omdat eerdere 
vaststelling gezien de coronacrisis en de werkzaamheden van de betrokken functionarissen in 
de crisisorganisatie niet haalbaar was.   
 
Bij de ontwikkeling van het nieuwe rampbestrijdingsplan Vliegbasis Leeuwarden zijn betrokken; 
Veiligheidsregio Fryslân (GHOR, Brandweer en crisisbeheersing), Politie Noord-Nederland, 
gemeenten Waadhoeke en Leeuwarden, Vliegbasis Leeuwarden, Defensie, Koninklijke 
Marechaussee, Meldkamer Noord-Nederland en Wetterskip Fryslân. 
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Wijzigingen 
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het rampbestrijdingsplan versie 2016 is dat de 
scenario’s in het rampbestrijdingsplan versie 2021 zijn aangepast naar de landelijke 
meldingsclassificaties. Dit is cruciaal om efficiënt en effectief de juiste hulp te bieden en 
multidisciplinair samen te werken. Aanleiding voor de eenduidige meldingsclassificaties is de 
landelijke meldkamersamenwerking. Met eenduidige meldingsclassificaties spreken de 10 
meldkamers dezelfde taal. Dit betekent onder meer dat de inzet van de civiele hulpdiensten 
zowel op de militaire vliegbasis als daarbuiten gelijk is. Het rampbestrijdingsplan kan dus ook 
toegepast worden bij een luchtvaartongeval met een militair toestel buiten de vliegbasis.   
 
Ter inzagelegging en vaststelling 
Het herziene rampbestrijdingsplan vliegbasis Leeuwarden ligt van 17 mei tot 26 juni 2021 ter 
inzage bij de Veiligheidsregio Fryslân en bij de gemeenten Leeuwarden en Waadhoeke. Na de 
ter inzagelegging wordt het rampbestrijdingsplan versie 2021 ter vaststelling aangeboden aan 
het Algemeen Bestuur (AB) op 8 juli 2021. Het AB wordt gevraagd:  

• het definitieve rampbestrijdingsplan Vliegbasis Leeuwarden, versie 2021, vast te stellen 
en inwerking te laten treden per 1 augustus 2021.  

• het vigerende rampbestrijdingsplan Vliegbasis Leeuwarden, versie 2016, in te trekken 
per 1 augustus 2021.  

 

 

 

 

 

Kernboodschap 

Zorgdragen voor kwalitatieve crisisbeheersing bij een luchtvaartongeval op en in de directe 
omgeving van de Vliegbasis Leeuwarden. Waarbij een van de pijlers de samenwerking is 
tussen civiele en militaire hulpdiensten en de multidisciplinaire crisisorganisatie. 
 

Consequenties 

Met het rampbestrijdingsplan Vliegbasis Leeuwarden voldoet de Veiligheidsregio Fryslân aan de  
verplichting zoals is gesteld in artikel 6.2.1. lid 1 Besluit Veiligheidsregio’s. 
Het bestuur van de Veiligheidsregio moet een rampbestrijdingsplan vaststellen voor een 
luchthaven/militaire basis.  
 

Communicatie 

Na de vaststelling zorgt de Veiligheidsregio voor de verspreiding van het rampbestrijdingsplan 
aan de partners die in het plan staan vermeld, Vliegbasis Leeuwarden en crisisfunctionarissen.  


