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Procedure rampbestrijdingsplannen

Procedure Rampbestrijdingsplannen
De Veiligheidsregio is bevoegd voor het vaststellen van de rampbestrijdingsplannen. In deze memo wordt een
toelichting gegeven op de formele wijze waarop de rampbestrijdingsplannen moeten worden vastgesteld door de
VRT. Aan de Veiligheidsdirectie wordt gevraagd met deze wijze in te stemmen.
Vaststelling door het DB
Op grond van artikel 17, lid 1 van de Wet veiligheidsregio’s ligt de bevoegd tot het vaststellen van
rampbestrijdingsplannen bij het bestuur van de Veiligheidsregio. De vaststelling van ramp bestrijdingsplannen is door
het algemeen bestuur gedelegeerd aan het Dagelijks Bestuur van de VRT. De bevoegdheid uit artikel 17, lid 3 Wvr
(de bevoegdheid te besluiten dat geen rampbestrijdingsplan hoeft te worden vastgesteld ) is eveneens gedelegeerd
aan het Dagelijks Bestuur. In het mandaatbesluit van de Veiligheidsregio Twente (24 februari 2016) is vastgelegd)
dat de bevoegdheid tot het vaststellen van rampbestrijdingsplannen niet kan worden gemandateerd. Besluitvorming
vindt dus altijd plaats in het Dagelijks Bestuur.
Wettelijke bepalingen procedure
In het Besluit veiligheidsregio’s (Bvr) zijn nadere eisen gesteld aan het opstellen en vaststellen van een
rampbestrijdingsplan. Op de procedure van het rampbestrijdingsplan is afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht van toepassing (zie artikel 6.1.4 lid 1 Bvr). Dat betekent dat alvorens tot vaststelling kan worden
overgegaan, het ontwerp zes weken ter inzage moet worden gelegd door het bestuur van de veiligheidsregio.
Gedurende deze periode kunnenbelanghebbenden een zienswijze op het ontwerp indienen. Deze zienswijze dient bij
de definitieve besluitvorming te worden meegewogen. Op basis van het eerdergenoemde mandaatbesluit ligt de
bevoegdheid tot het vaststellen van het ontwerp-plan bij het hoofd veiligheidsbureau/secretaris VRT. In het kader
van de procedurele zorgvuldigheid wordt het ontwerp-besluit voorafgaand aan de vaststelling ter instemming
voorgelegd aan de veiligheidsdirectie. Verder betrekt het hoofd Veilighedsbureau/secretaris VRT het dagelijks
bestuur in de procedure door de bestuurlijk portefeuillehouder (op dit moment de voorzitter)vooraf te informeren over
de vaststelling van het ontwerp-plan.
Het desbetreffende bedrijf waarvoor de het rampbestrijdingsplan wordt opgesteld en de betrokken gemeente worden
betrokken bij de opstelling van het ontwerpbesluit.
De VRT communiceert op actieve wijze dit ontwerpbesluit. Op basis van de Verordening elektronische kennisgeving
gebeurt dit via het digitale bekendmakinsgblad van de Veiligheidsregio Twente . Verder wordt het ontwerp op de
website van de VRT geplaatst. Daarnaast via de betrokken gemeente op de voor die gemeentelijke gebruikelijke
wijze. Het ligt voor de hand om hierbij aan te sluiten, omdat dit de wijze is waarmee inwoners van die gemeente
bekend zijn.

Procedure vaststelling en publicatie
Het dagelijks bestuur besluit tot vaststelling van een rampbestrijdingsplan. Een besluit tot vaststelling van een
rampbestrijdingsplan is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Dat betekent dat een besluit niet
bekend hoeft te worden. Er is alleen een informatieplicht.
Over dit besluit wordt op dezelfde wijze gecommuniceerd als het ontwerpbesluit. Dus vanuit de VRT via het digitale
bekendmakingsblad en via de website. Daarnaast via de betrokken gemeente op de voor die gemeente gebruikelijke
wijze.
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Gevraagd aan de Veiligheidsdirectie
Aan de veiligheidsdirectie wordt gevraagd:



In te stemmen met de hierboven voorgestelde procedure voor de vaststelling van de
rampbestrijdingsplannen
In te stemmen met de voorgestelde manier van communiceren o ver het ontwerp-besluit en het definitieve
besluit tot vaststelling
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