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Korte inhoud:

De veiligheidsregio Gelderland-Zuid stelt op dit ogenblik rampbestrijdingsplannen voor
hoogdrempelige BRZO-inrichtingen op. In deze inrichtingen zijn gevaarlijke stoffen in bepaalde
hoeveelheden aanwezig. Inzicht in de risico’s en besef hoe een incident zich gaat ontwikkelen staat
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hierbij centraal. De veiligheidsregio heeft in totaal zes VR-plichtige bedrijven. Deze
rampbestrijdingsplannen hebben veel inhoudelijke overeenkomsten, zijn naar incidentscenario’s te
clusteren en verwijzen naar dezelfde regionale procedures (crisisplan). De rampbestrijdingsplannen
zijn vaak te complex en bevatten (deels) dezelfde scenario’s, risico’s en maatregelen. Dit heeft geleid
tot het opstellen van een generiek rampbestrijdingsplan voor alle Brzo-inrichtingen binnen de
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.
Een multidisciplinaire werkgroep heeft gewerkt aan de realisatie van het generiek
rampbestrijdingsplan t.b.v. hoogdrempelige Brzo-inrichtingen. Hiervoor is de werkgroep een aantal
keren bij elkaar geweest en zijn de vertegenwoordigers van de Brzo-inrichtingen uitgenodigd om hun
inhoudelijke reactie te geven op het plan.
Beslispunten
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Vaststellen van het concept-voorstel generiek rampbestrijdingsplan
Instemmen met het gefaseerd opnemen van alle rampbestrijdingsplannen voor BRZOinrichtingen in één generiek rampbestrijdingsplan
Instemmen met intrekking vigerende specifieke rampbestrijdingsplan per bedrijf na
oplevering van de rampbestrijdingskaart per hoogdrempelige BRZO-inrichting
Na besluitvorming in het algemeen bestuur van 28 juni 2018 het concept-generiek
rampbestrijdingsplan ter inzage leggen bij gemeenten
Het rampbestrijdingsplan agenderen voor het algemeen bestuur van 27 september 2018
ten behoeve van definitieve vaststelling, nadat het concept generiek rampbestrijdingsplan ter
inzage is gelegd en eventuele commentaren zijn verwerkt

Koole tankstorage te Nijmegen is een hoogdrempelig Brzo-bedrijf. Echter, omdat er geen scenario’s zijn te verwachten met slachtoffers
buiten de inrichting , heeft het bestuur van de Veiligheidsregio besloten hier geen rampbestrijdingsplan voor op te stellen (25 september
2013). Koole Tankstorage Nijmegen is in het voorliggende plan dan ook niet meegenomen.

