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Betrokken afdeling/ 

medewerkers (functioneel) 

 

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. 
 

OR/GO Kies een item. 

 

Conceptbesluit 

 

Het Algemeen Bestuur te adviseren:  
1. Het Rampbestrijdingsplan Vliegbasis Leeuwarden versie 2.0 op 

15 december 2022 vast te stellen. 
2. Het vigerende rampbestrijdingsplan Vliegbasis Leeuwarden 

versie 2021 in te trekken   
 

Inleiding 

 

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 augustus 2021.  
Het rampbestrijdingsplan Vliegbasis Leeuwarden is opnieuw 
herzien omdat per 30 juni 2022 het Air Combat Command (ACC) 
van de Koninklijke Luchtmacht is opgericht. Onderdeel van de 
oprichting is het omvormen van functies tot één staf in een 
zogenaamde A-structuur. Deze vorm van besturing heeft impact op 
het rampbestrijdingsplan Vliegbasis Leeuwarden en deze is hierop 
aangepast. Er is geen sprake van nieuwe risico's. 
 
Wijzigingen 
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het 
rampbestrijdingsplan versie 2021 is dat de huidige functies van de 
Vliegbasis Leeuwarden zijn gewijzigd in de nieuwe 
functiebenamingen van de Air Combat Command structuur.  
 



 
 

Ter inzagelegging  
Het herziene rampbestrijdingsplan vliegbasis Leeuwarden ligt van 
17 oktober tot 25 november 2022 ter inzage bij de Veiligheidsregio 
Fryslân en bij de gemeenten Leeuwarden en Waadhoeke. 
 

Beoogd effect 

 

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. 
 

Argumenten 

 

1.1 Met het rampbestrijdingsplan Vliegbasis Leeuwarden voldoet de 
Veiligheidsregio Fryslân aan de verplichting zoals deze is gesteld in 
artikel 6.2.1. lid 1 Besluit Veiligheidsregio’s. 
Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio moet een 
rampbestrijdingsplan vaststellen voor een luchthaven/militaire 
basis.  
 
2.1 Het RBP Vliegbasis Leeuwarden - versie 2022 vervangt het 
huidige RBP Vliegbasis Leeuwarden versie 2021.  
Het nu vigerende rampbestrijdingsplan wordt per 16 december 
2022 ingetrokken.  
 

Kanttekeningen/risico’s 

 

1.1 De periode van zienswijze loopt van 17 oktober tot 25 
november 2022.  

Vooralsnog zijn er geen zienswijzen bekend gemaakt.  
 

Financiële consequenties 

 

Geen  

Vervolgaanpak/uitvoering 

 

Implementatie en vakbekwaamheid 

• Het RBP Vliegbasis Leeuwarden en de bijbehorende 
informatiekaarten zijn geïmplementeerd in de processen van de 
meldkamer. 

• De crisisfunctionarissen van de regionale crisisorganisatie 
worden bijgeschoold op de inhoud van het rampbestrijdingsplan 
en de toepassing van dit plan. 
 

Administratieve wijzigingen 

• De administratieve wijzigingen van de informatiekaarten 
worden behandeld in de werkgroep multidisciplinaire 
planvorming (onder regie van de afdeling Crisisbeheersing). 
Administratieve wijzigingen worden zonder tussenkomst van 
het Algemeen Bestuur doorgevoerd.  

 
Actualisatie van het RBP Vliegbasis Leeuwarden 

• 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 na vaststelling in het AB op 15 december 
2022 voor de verspreiding van het rampbestrijdingsplan conform de 
lijst zoals deze in het plan staat vermeld en de communicatie 
richting de Vliegbasis Leeuwarden.   
 

Besluit Kies een item. 
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