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Korte inhoud:
Als gevolg van de harmonisatie van maatregelen bij kernongevallen is de preparatiezone, ook wel
‘tweede ring’ genoemd, rondom een kernenergiecentrale vergroot naar 100 km. Hierdoor liggen
delen van Gelderland-Zuid in een preparatiezone. Zoals benoemd in het regionaal risicoprofiel betreft
dit (delen van) de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neerijnen,
Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel. In deze gebieden moet de distributie van jodiumtabletten
worden voorbereid voor jongeren tot en met 18 jaar en zwangere vrouwen. Over de stand van zaken
zijn de AOV-ambtenaren begin mei geïnformeerd.
Het ministerie VWS heeft gekozen voor een combinatie van pre-distributie en nooddistributie en is
voornemens de predistributie van jodiumtabletten in september 2017 uit te voeren. Hoewel de
distributie landelijk door VWS wordt gecoördineerd, zal er waarschijnlijk een ‘regionale’ doorvertaling
van de boodschap komen. Bij predistributie kan hierbij bijvoorbeeld gedacht worden aan een brief
met als afzender de GGD (Directeur Publieke Gezondheid) of de burgemeester.
De beoogde rol van de veiligheidsregio omvat:
1. Coördineren van de inventarisatie welke bijzondere locaties in de regio in aanmerking komen
voor opslag van jodiumtabletten. Bijzondere locaties zijn locaties in de preparatiezones waar
veel personen uit de doelgroep kunnen verblijven, bijvoorbeeld scholen.
2. Regionale operationele uitwerking van het plan van aanpak nooddistributie.
3. Coördineren van de opslag van noodvoorraad jodiumtabletten voor nooddistributie,
geclusterd met de andere veiligheidsregio’s in de preparatiezone in kwestie.
4. Bijdrage in de communicatie over de distributie, in afstemming met de betrokken partijen.
De veiligheidsregio is volgend in de uitvoeringsoperatie en primair afhankelijk van de landelijke
afspraken. Op korte termijn moet duidelijk worden welke concrete acties de veiligheidsregio moet
uitvoeren in het kader van de distributie van jodiumtabletten.
Voorafgaand aan de feitelijke distributie in september 2017, wordt met de betrokken partijen waaronder ook de gemeenten - de communicatie over dit onderwerp nader afgestemd. Het
onderwerp zal terugkomen in het ambtelijk ACC/IV overleg op 31 augustus en het Algemeen Bestuur
op 28 september 2017.
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