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Onderwerp
Incident- en rampbestrijdingsplan Groningen Airport Eelde (IRP GAE)

Voorstel
Het dagelijks bestuur stelt voor:
1. het IRP GAE vrij te geven voor ter inzage legging;
2. het plan na de periode van de ter inzage legging als vastgesteld te beschouwen
indien er geen zienswijzen worden ingediend of deze niet tot wijziging van het
plan leiden;
3. in te stemmen met de ingangsdatum van 27 september 2021, tenzij er
zienswijzen worden ingediend die leiden tot wijziging van het plan;
4. indien er zienswijzen worden ingediend die leiden tot wijziging van het plan, de
geldigheidsduur van het huidige plan met 9 dagen te verlengen tot 6 oktober
2021 en het geactualiseerde plan ook op die datum in werking te laten treden;
5. in te stemmen met een vereenvoudiging van de vaststellingsprocedure van
toekomstige herzieningen. Het plan gaat dan na het opstellen direct ter inzage.
Daarna gaat het plan ter vaststelling via het DOV en DB naar het AB;

Besluit

Paraaf:

Datum:
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TOELICHTING OP HET V OORSTEL
Inleiding
Het incident- en rampbestrijdingsplan Groningen Airport Eelde (IRP GAE) dient, op grond
van artikel 6.2.3 lid 5 van het Besluit veiligheidsregio’s minimaal één keer per vier jaar te
worden geactualiseerd. De huidige versie van het IRP GAE stamt uit 2017. In het najaar
van 2020 tot en met het voorjaar van 2021 is een multidisciplinaire werkgroep bezig
geweest met de herziening. Bij de herziening is gekeken naar de ontwikkelingen en
wijzigingen in de afgelopen 4 jaar op het gebied van:
1. werkprocessen van de luchthaven, gemeente, hulpdiensten en de meldkamer;
2. leerpunten uit oefeningen en evaluaties van incidenten;
3. Landelijke ontwikkelingen en documenten.
Het doel van dit voorstel is om het plan in procedure te brengen zodat het plan, na de ter
inzage legging, door het bestuur kan worden vastgesteld. Het plan is op 10 mei
voorbesproken met de heer Thijsen, burgemeester van ‘brongemeente’ Tynaarlo.

Argumenten
Ter inzage legging
1.1 Op de vaststelling van een rampbestrijdingsplan is de uniforme openbare
voorbereidingsprocedure (Algemene wet bestuursrecht) van toepassing.
Dit betekent dat het plan zes weken ter inzage moet liggen.
Zienswijzen
2.1 Indien er geen zienswijzen worden ingediend blijft de versie die op 30 juni wordt
voorgelegd aan het algemeen bestuur ongewijzigd.
Om de besluitvormingsprocedure te bekorten is het voorstel om het plan in dat geval na
de periode van ter inzage legging als vastgesteld te beschouwen. Het plan is in dat geval
medio half augustus vastgesteld.
3.1 Het huidige plan is geldig tot 27 september. Door het op die datum in te laten gaan is
er voldoende tijd voor crisisfunctionarissen om kennis te nemen van de wijzigingen
door het volgen van de e-learning.
Eerder is niet wenselijk in verband met de zomervakantie.
Geldigheidsduur
4.1 Mocht er een zienswijze worden ingediend die tot wijziging van het plan leidt, dan
wordt de wettelijke herzieningsdatum van 27 september niet gehaald.
Om toch over een geldend plan te beschikken wordt verzocht om in dat geval de
geldigheidsduur van het vigerende IRP GAE met 9 dagen te verlengen tot 6 oktober. De
ingangsdatum wordt dan ook 6 oktober.
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Vaststellingsprocedure
5.1 De huidige vaststellingsprocedure voor rampbestrijdingsplannen is tijdrovend.
Een plan is vaak al een half jaar oud voordat het wordt vastgesteld. Door de nieuwe
vaststellingsprocedure kan het proces met 2 á 3 maanden worden verkort. Ook wordt het
dan makkelijker om om de vakanties heen te plannen, zodat een plan niet meer in de
vakantie ter inzage hoeft te liggen. In het verleden leverde ter inzage legging in de
vakantie soms negatieve reacties van burgers op. Tot nu toe leverde bespreking van
plannen voor de ter inzage legging in DOV, DB en AB geen inhoudelijke wijzigingen op.
Het plan wordt opgesteld door een multidisciplinaire werkgroep van deskundigen en is
van te voren goed afgestemd met alle partijen. Om de lokale betrokkenheid te borgen zal
het betreffende plan voor ter inzage legging besproken worden met de burgemeester van
de ‘brongemeente’.

Kanttekeningen
-

Nog niet alle implementatie activiteiten zullen zijn afgerond op 27 september. Zo
staan er in het najaar nog twee implementatie-activiteiten en een oefening gepland.
Wel komt in de zomer de bijgestelde e-learning beschikbaar, hierin kunnen
functionarissen kennis nemen van de belangrijkste wijzigingen.

-

Indien er zienswijzen worden ingediend die leiden tot bijstelling van het plan, kan het
plan pas op 6 oktober worden vastgesteld, terwijl de geldigheidsduur van het huidige
plan loopt tot 27 september. De kans hierop is klein. Het is nog niet eerder
voorgekomen dat een zienswijze op een rampbestrijdingsplan heeft geleid tot een
inhoudelijk wijziging. Wel hebben zienswijzen in het verleden geleid tot extra (risico)
communicatie. Mocht er toch een zienswijze worden ingediend waardoor het plan
inhoudelijk gewijzigd moet worden dan kan het plan pas 6 oktober worden
vastgesteld en zal de geldigheidsduur van het huidige plan verlengd moeten worden
met 9 dagen (van 27 tot en met 6 oktober).

Communicatie
Extern: er zal een mededeling worden gedaan met betrekking tot de ter inzage legging
via www.officielebekendmakingen.nl Van de vaststelling van het plan zal ook een
mededeling worden gedaan via deze site.
Intern: wanneer het plan is vastgesteld zal het plan via de kolommen worden gedeeld
met de crisisfunctionarissen. Daarnaast zal er in het najaar op diverse manieren aandacht
worden besteed aan de implementatie.

Uitvoering
Activiteit:

Datum:

Functionaris:

Directeuren Overleg

17 mei 2021

Secretaris DOV

DB

9 juni 2021

Secretaris DB

AB

30 juni 2021

Secretaris AB

Veiligheid (DOV)
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Ter inzage legging

1 juli -12 augustus 2021

Coördinator planvorming in

(indien geen zienswijzen; plan

afstemming met jurist

vastgesteld)

E-learning gereed

Uiterlijk half augustus

Coördinator planvorming in
afstemming met werkgroep

Verwerken eventuele

13 -25 augustus

zienswijzen

Coördinator planvorming
afstemming met werkgroep
en jurist

DOV (bij indiening

1 september 2021

Secretaris DOV

20 september 2021

Secretaris DB

6 oktober 2021

Secretaris AB

Kennisgeving

Indien het plan in augustus al is

Coördinator planvorming in

vaststelling

vastgesteld wordt de

afstemming met jurist

zienswijze)

DB (bij indiening
zienswijze)

AB (bij indiening
zienswijze)

kennisgeving dan gepubliceerd
Implementatie op de

Uiterlijk half september 2021

Coördinator planvorming in

Meldkamer Noord-

afgerond

afstemming met de

Nederland

procesregisseur en beheer
MKNN

Implementatieactiviteiten en

Najaar 2020 (okt-dec)

MOTO in afstemming met
werkgroep GAE

multidisciplinaire
oefening

Evaluatie
De ervaringen die de komende vier jaar worden opgedaan door oefeningen en incidenten
zullen worden meegenomen bij de volgende herziening.

