
 

 
Agendapunt 4 

Onderwerp Rampbestrijdingsplan Dijkdoorbraak en Overstroming 

Datum 9 februari 2017 

Aan Algemeen Bestuur 

Van Dagelijks bestuur 

Telefoon  

E-mailadres  

  

 

  Voorstel 

Beslispunten 

1. Vaststelling van het concept rampbestrijdingsplan Dijkdoorbraak en Overstroming, waarna 

terinzagelegging volgt. 

2. Het rampbestrijdingsplan agenderen voor het algemeen bestuur van 29 juni 2017 ten behoeve van 

definitieve vaststelling, nadat het concept rampbestrijdingsplan ter inzage is gelegd en eventuele 

commentaren zijn verwerkt.  

3. Vervolgens het besluit nemen tot intrekking van het bestaande rampbestrijdingsplan Dijkdoorbraak 

en Overstroming. 

 

Inleiding 

Het Risicoprofiel Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2016 heeft aangetoond dat het scenario 
"overstromingen door hoge rivierwaterstanden" als één van de grootste risico's wordt beschouwd voor 
Gelderland-Zuid. De waarschijnlijkheid dat een overstroming in de regio zich voordoet is niet heel 
groot, maar de gevolgen van een overstroming zijn catastrofaal. 
 
Het bestaande rampbestrijdingsplan Dijkdoorbraak en Overstroming is op de volgende onderdelen 
aangepast: 

 De nieuwe berekeningen van Veiligheid Nederland in Kaart (VNK2) hebben input gevormd 
voor de actualisatie (kans op overstroming is toegenomen voor dijkringen). 

 Naar aanleiding van de actualisatie van het calamiteitenplan Waterschap Rivierenland zijn de 
waterstanden van de coördinatiefasen geactualiseerd. 

 De evacuatiestrategie is aangepast aan de landelijke ontwikkelingen (horizontale en verticale 
evacuatie). 

 Uitval van de vitale infrastructuur ten gevolge van dijkdoorbraak en overstroming is 
toegevoegd. 

 Taken en aandachtspunten voor het RBT, ROT en COP zijn toegevoegd (thematisch). 

 Monodisciplinaire taken en aandachtspunten zijn geactualiseerd. 

 De evacuatieroutes van de verminderd-zelfredzamen zijn geactualiseerd (tevens zijn opnieuw 
het aantal benodigde bussen berekend). 

 De evacuatieroutes zijn geactualiseerd. 
 
Het conceptrampbestrijdingsplan is afgelopen jaar tevens getoetst op juistheid, volledigheid en 
bruikbaarheid tijdens de oefencyclus van de crisisorganisatie. 
 

Beoogd effect 

Een actueel rampbestrijdingsplan Dijkdoorbraak en Overstroming, waarmee de 
hulpverleningsdiensten zich goed kunnen voorbereiden op dijkdoorbraken en overstromingen. 
 

Relatie met bestaand beleid 

Naast de wettelijk verplichte rampbestrijdingsplannen  (Besluit Veiligheidsregio's) is het plan voor 
dijkdoorbraak en overstroming tevens aangemerkt als rampbestrijdingsplan. 



 

Argumenten 

1.1        Goede voorbereiding 
 Met behulp van een actueel rampbestrijdingsplan kunnen de operationele diensten zich goed 
voorbereiden op een mogelijk incident. Tevens is daarbij de afstemming met andere Veiligheidsregio's 
beschreven. 
 
1.2  Voldoen aan gestelde eisen rampbestrijdingsplan 
 Met de actualisatie van het rampbestrijdingsplan wordt voldaan aan de gestelde eis dat er 
 iedere 3 jaar een actualisatie wordt uitgevoerd. 
 
1.3        Aansluiten bij het structuur van het Regionaal Crisisplan 
 Met de actualisatie van het rampbestrijdingsplan zijn de taken van  de hulpverleningsdiensten 
 en ketenpartners afgestemd met de structuur van het Regionaal Crisisplan. 
 

Bestuurlijk / juridisch 

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. 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 kunnen belanghebbenden een zienswijze op het ontwerp indienen. Deze zienswijze dient bij 
de definitieve besluitvorming te worden meegewogen. 
 

Uitvoering 

Na bespreking van en vaststelling van het concept-rampbestrijdingsplan in het AB, zal deze ter inzage 
worden gelegd. Een rampbestrijdingsplan wordt op basis van de Algemene Wet Bestuursrecht zes 
weken ter inzage gelegd, voordat het bestuur van de veiligheidsregio overgaat tot definitieve 
besluitvorming. 

 


