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1. Inleiding 

Het Risicoprofiel Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 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 doel van het rampenbestrijdingsplan is het 

ondersteunen van de operationele inzet van de hulpdiensten en de gemeenten in geval van een 

(dreigende) dijkdoorbraak en overstroming.  

 

2. Actualisatie  

• Het rampbestrijdingsplan wordt onderhouden door de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. 
Jaarlijks worden de juistheid, de volledigheid en de bruikbaarheid van de informatie in het 
rampbestrijdingsplan gecontroleerd en zo nodig bijgesteld. Het rampbestrijdingsplan is tot 
stand gekomen in samenwerking met de multidisciplinaire partners (Waterschap Rivierenland 
en de omliggende veiligheidsregio’s).  

• Met de actualisatie van het rampbestrijdingsplan wordt voldaan aan de gestelde eis dat er 
iedere 3 jaar een actualisatie wordt uitgevoerd. 

• Met de actualisatie van het rampbestrijdingsplan zijn de taken van de hulpverleningsdiensten 
en ketenpartners afgestemd met de structuur van het Regionaal Crisisplan. Het 
conceptrampbestrijdingsplan is afgelopen jaar tevens getoetst op juistheid, volledigheid en 
bruikbaarheid tijdens de oefencyclus van de crisisorganisatie. 

• Met behulp van een actueel rampbestrijdingsplan kunnen de operationele diensten en het 
betreffende bedrijf zich goed voorbereiden op een mogelijk incident. Ook is daarbij de 
afstemming met andere Veiligheidsregio's beschreven. 

• Deze actualisatie is uitgevoerd naar aanleiding van de landelijke ontwikkelingen en 
handreikingen. De belangrijkste wijzigingen t.o.v. 2017 zijn dat interregionale afspraken zijn 
geactualiseerd. Daarnaast zijn de evacuatiestrategie en handelingsperspectieven die spelen 
tijdens de drie fasen (voor, tijdens en na een dijkdoorbraak/overstroming) aangepast op basis 
van de nieuwe landelijke handreikingen en inzichten die van belang zijn bij dijkdoorbraak en 
overstroming. 

 

 



 

 

 
 

 

Naast het rampbestrijdingsplan wordt er naar aanleiding van de leerevaluatie Hoog Water Limburg 

ook onderzoek gedaan naar de noodzaak van regionale planvorming voor de omliggende wateren bij 

extreme weersomstandigheden in de regio Gelderland-Zuid.  

 

3. Vaststelling 

Op grond van artikel 17, lid 1 van de Wet veiligheidsregio’s ligt de bevoegdheid tot het vaststellen van 

het rampbestrijdingsplan bij het Algemeen 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. Gedurende deze periode kunnen 

belanghebbenden een zienswijze op het ontwerp indienen. Deze zienswijze wordt bij de definitieve 

besluitvorming door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid meegewogen.  

 
 
 
 
 
Beslispunten 

 
1. Vaststellen van het concept rampbestrijdingsplan Dijkdoorbraak en Overstroming in het AB 

VRGZ, waarna terinzagelegging van zes weken volgt (artikel 6.1.4 lid 1 Bvr). 
2. Vaststellen van het rampbestrijdingsplan Dijkdoorbraak en Overstroming in het AB VRGZ van 

maart 2023 waarbij de zienswijze van belanghebbenden die tijdens de terinzagelegging zijn 
ingediend, zijn meegewogen. 
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