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Aan : Algemeen Bestuur Datum : 3 april 2019 Bijlagen : - 

Steller : Ruud Huveneers Onderwerp : Rampbestrijdingsplan Vliegbasis Volkel 

 
 

Algemene toelichting 

Aanleiding 

Voor u ligt het rampbestrijdingsplan (RBP) voor de militaire vliegbasis aan de Zeelandse dijk 10 te 
Volkel. Om aan de wettelijke verplichting te voldoen op grond van artikel 6.2 van het Besluit 
Veiligheidsregio’s stelt het bestuur van de veiligheidsregio een rampbestrijdingsplan vast, volgens 
de daarin beschreven eisen. 
Het voorliggend rampbestrijdingsplan is een aanpassing van het huidige met in achtneming van: 

- Het meest actuele bedrijfsnoodplan van de vliegbasis. 
- De wetgeving m.b.t. veiligheidsregio’s. 
- De wettelijk verplichte aanverwante planfiguren Risicoprofiel, Crisisplan en het Regionaal 

Beleidsplan. 
- Het format en procesbeschrijving aangaande operationele plannen, waaronder 

rampbestrijdingsplannen. 
- De meest actuele Handreiking Crisisbeheersing op luchthavens (versie augustus 2011). 
- Het meest actuele Nationaal Crisisplan Luchtvaartongevallen Burgerluchtvaart” (versie 

september 2016). 
Het rampbestrijdingsplan is opgesteld, inclusief de voorgenomen implementatie en borging, in 
nauwe afstemming met bij de bestrijding betrokken diensten en de vliegbasis zelf,. Deze partijen 
zijn: 
Veiligheidsregio    : Ruud Huveneers (Crisisbeheersing & Rampenbestrijding) 
Brandweer    : Harry Eijkemans (Planvorming) 
     Bert van Gerwen (Vakbekwaamheid) 
     Paul de Kort (Risicobeheersing) 
Politie    : Anton Aerts (bureau CCB) 
GHOR    : Willeke Tengnagel 
Bevolkingszorg    : Lobke van der Krabben (C&R, Bevolkingszorg) 
Gemeente Uden    : Linda Hofman (Ambtenaar Crisisbeheersing) 
Vliegbasis Volkel    : Jan Hellings (hoofd brandweer vliegbasis) 
Defensie    : Ruud Thijssen (Regionaal Militair Operationeel Adviseur) 

Doelstelling 
Het doel van het rampbestrijdingsplan Vliegbasis Volkel is het voorbereiden van een 
gecoördineerde incidentbestrijding volgens beschreven rampbestrijdingsscenario’s op en rond het 
terrein van de vliegbasis. Tevens worden in het rampbestrijdingsplan de taken en 
verantwoordelijkheden van betrokken sleutelfunctionarissen vastgelegd, voor zover deze niet 
vastgesteld zijn met het Regionaal Crisisplan. 
Voorliggend plan is een werkdocument voor de parate diensten en betrokken partners. 

Verschillen t.o.v. het vorige plan 

Implementatie 
De inspanningen ter implementatie van het plan zijn opgenomen in een bijlage, waaronder de 
oefeninspanningen. Hierdoor wordt het plan mede geborgd, nieuwe afspraken doorgevoerd en 
eerder gemaakte afspraken getoetst. 

Voorstel     
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Communicatie over het rampbestrijdingsplan 

De openbare voorbereidingsprocedure conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht 
is van toepassing op de vaststelling van het RBP. Hiervan kan op grond van de Wet openbaarheid 
van bestuur (Wob) worden afgeweken.  
Gelet op het gegeven dat het plan vertrouwelijke gegevens bevat en dat door eventuele sabotage 
de veiligheid in geding kan komen, wordt voorgesteld om ,op grond van artikel 10, lid 1 en lid 3 en 
artikel 25a van de Wob, het rampbestrijdingsplan niet ter inzage te leggen1. 
Om deze reden wordt het rampbestrijdingsplan zelf separaat alleen aan de leden 
van het Dagelijks Bestuur gezonden met het verzoek hieraan geen verdere verspreiding te 
geven. 

Financiële dekking 

De implementatie van het Rampbestrijdingsplan Vliegbasis Volkel kan binnen de beschikbare 
middelen. 
 

Procesgang 
 

Processtap Datum 

Aan Regiegroep 14.02.2019 

Aan Veiligheidsdirectie ter goedkeuring 21.02.2019 

Goedkeuring Dagelijks Bestuur 13.03.2019 

Vaststelling Algemeen Bestuur 03.04.2019 

 
 

Voorstel 

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld als volgt te besluiten: 

1. Met ingang van 1 mei 2019 het rampbestrijdingsplan Vliegbasis Volkel 3.0 (inwerking getreden 

op 1 december 2015) in te trekken. 

2. Het Rampbestrijdingsplan Vliegbasis Volkel 4.0 vaststellen en bepalen dat het plan op 1 mei 

2019 in werking treedt. 

3. Het Rampbestrijdingsplan Vliegbasis Volkel 4.0, in afwijking van het Besluit veiligheidsregio’s 

op grond van artikel 10, lid 1 en lid 3 en artikel 25a van de Wet openbaarheid van bestuur, niet 

ter inzage leggen. 

 
 

Akkoord Ja  Nee   

 
Secretaris: (naam)     drs. M.J.H. van Schaijk Paraaf:  …………… 
 
 

Bijlages 

 
1. Rampbestrijdingsplan Vliegbasis Volkel 4.0 (wordt vanwege het vertrouwelijke karakter separaat en 

alleen aan de leden van het Dagelijks Bestuur gezonden) 

                                                      
1 De vorige plannen zijn destijds om dezelfde reden ook niet ter inzage gelegd. 


