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Aan : Algemeen bestuur Datum : 6 november 2019 Bijlage(n) : 1 

Steller : M. Meyer Onderwerp : Delegatie besluitvorming m.b.t. rampbestrijdingsplannen 

Aanleiding 

Ten aanzien van bepaalde categorieën inrichtingen en luchthavens worden 
rampbestrijdingsplannen vastgesteld. Het doel van een rampbestrijdingsplan is het 
voorbereiden van een gecoördineerde incidentbestrijding volgens beschreven 
rampbestrijdingsscenario’s. Tevens worden in het rampbestrijdingsplan de taken en 
verantwoordelijkheden van betrokken sleutelfunctionarissen vastgelegd. 
 
Op basis van de Wet veiligheidsregio’s en het Besluit veiligheidsregio’s dienen 
rampbestrijdingsplannen vastgesteld te worden door “het bestuur van de 
veiligheidsregio”. Het bestuur van de veiligheidsregio kan besluiten dat voor een 
aangewezen inrichting geen rampbestrijdingsplan behoeft te worden vastgesteld. 
 
Onder “het bestuur” wordt, mede gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke 
regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2017, het algemeen bestuur verstaan. Het 
algemeen bestuur is echter van mening dat het om verschillende redenen, waaronder de 
administratieve lastendruk het niet gewenst is dat besluitvorming met betrekking tot 
rampbestrijdingsplannen plaatsvindt door het voltallige algemeen bestuur. Om deze 
reden wordt voorgesteld de bevoegdheid met betrekking tot de besluitvorming omtrent 
rampbestrijdingsplannen middels bijgevoegd delegatiebesluit te delegeren aan het 
dagelijks bestuur. 
 
Actualisatie 
Op basis van het Besluit veiligheidsregio’s draagt het bestuur van de veiligheidsregio er 
zorg voor dat rampbestrijdingsplannen periodiek worden bezien en/of geactualiseerd. 
Een actualisatie kan een wezenlijke wijziging of aanvulling van een rampbestrijdingsplan 
inhouden maar kan ook beperkt blijven tot ondergeschikte wijzigingen, zoals tekstuele 
wijzigingen of wijzigingen van contactgegevens. 
 
Ten aanzien van actualisaties van rambestrijdingsplannen wordt voorgesteld om: 

- in geval van wezenlijke inhoudelijke wijzigingen van bestaande 
rampbestrijdingsplannen de wettelijk voorgeschreven procedure te volgen die leidt 
tot een bestuurlijk besluit tot vaststelling van een rampbestrijdingsplan; 

- om in geval van evident ondergeschikte aanpassingen van een 
rampbestrijdingsplan onnodige, tijdrovende en belastende procedures te 
voorkomen door te volstaan met de ambtelijke vaststelling van de wijzigingen of 
het gewijzigde plan. 
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Voorstel 

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld in te stemmen met onderstaande beslispunten: 
1. de bevoegdheden om rampbestrijdingsplannen (gewijzigd) vast te stellen en om 

te besluiten dat voor een aangewezen inrichting geen rampbestrijdingsplan 
behoeft te worden vastgesteld, middels bijgevoegd delegatiebesluit te delegeren 
aan het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Brabant-noord; 

2. in geval van evident ondergeschikte aanpassingen van een rampbestrijdingsplan 
te volstaan met de ambtelijke vaststelling van de wijzigingen of het gewijzigde 
plan. 

3. voorafgaande aan de vaststelling van een rampbestrijdingsplan of de vaststelling 
dat geen rampbestrijdingsplan behoeft te worden vastgesteld als bedoeld in het 
eerste lid of het vaststellen van ondergeschikte aanpassingen als bedoeld in het 
tweede lid vindt hierover eerst afstemming met de betrokken gemeente(n) plaats 
en wordt teruggekoppeld naar de betrokken burgemeesters. 

 

 
      

Akkoord Ja  Nee  Afwijkend besluit   

 
Secretaris:  drs. M.J.H. van Schaijk Paraaf:  …………… 
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1. Delegatiebesluit rampbestrijdingsplannen 
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Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Noord, 

 

Gelet op het bepaalde in artikel 33a van de Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 4.2, derde lid, 

van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2017, artikel 10:13 tot en met 

10:21 van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet veiligheidsregio’s en het Besluit veiligheidsregio’s, 

 

BESLUIT: 

 

de bevoegdheden om rampbestrijdingsplannen (gewijzigd) vast te stellen en om te besluiten dat voor 

een aangewezen inrichting geen rampbestrijdingsplan behoeft te worden vastgesteld, te delegeren 

aan het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Brabant-noord. 

 

Dit besluit treedt in werking op 7 november 2019. 

 

Aldus besloten in de vergadering van het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Noord op 

6 november 2019. 

 

 

de secretaris,      de voorzitter, 

 

 

drs. M.J.H. van Schaijk     drs. J.M.L.N. Mikkers 

 


