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Geachte heer Bruinooge, 
 
Namens de gemeenteraad van de gemeente Den Helder bieden wij u twee amendementen aan 
voor de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 30 juni 2011. Het betreffen twee 
amendementen voor het agendapunt: Vaststellen “Uitwerking bezuinigingenvoorstellen begroting 
2012 Veiligheidsregio NHN”.  
 
Amendement 1 
 
Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio NHN, in de vergadering bijeen op 30 juni 2011 
gelezen het concept besluit inzake de “Uitwerking bezuinigingenvoorstellen begroting 2012”; 
 
Besluit 1: 
Het ontwerpbesluit aan te passen: 
 

1) Door bij de “niet verplichte delen rampbestrijdingsplannen terugbrengen tot 
scenariokaarten” voor de rampbestrijdingsplannen (RBP) van de 
Gasbehandelingsinstallatie (GBI) van de NAM en het Marinecomplex Nieuwe Haven een 
uitzondering te maken en voor deze beide locaties wel een RBP op te stellen.  

 
Toelichting 
De gemeenteraad en het college van B&W van Den Helder hebben sinds 1996 het belang van een 
goede voorbereiding op de rampenbestrijding voor deze twee risicovolle locaties bestuurlijk 
vastgelegd en specifiek voor deze locaties een rampbestrijdingsplan verplicht gesteld. Wij hebben 
een positieve grondhouding ten opzichte van de nieuwe planvormingstructuur, maar vinden 
dat voor deze twee grote risico locaties een goede voorbereiding noodzakelijk is. Het alleen 
hebben van een incidentenbestrijdingsplan (IBP) voor de locaties is volgens ons onvoldoende. De 
voorbereiding is dan afhankelijk van de capaciteit van de betrokken partijen en kan niet worden 
afgedwongen, omdat er geen wettelijke verplichting meer ligt voor de planvorming, opleiding en 
oefening. Het college van B&W en de raad van de gemeente Den Helder zijn bang dat het niveau 
van voorbereiding hierdoor daalt en dat vinden wij onacceptabel.   
 
Defensie is met ons van mening dat voor een goede gezamenlijke voorbereiding op de 
rampenbestrijding een structurele geborgde planvorming, opleiding en oefening noodzakelijk zijn. 
Daarbij wordt aangetekend dat de Marine haven aangewezen is als een A-object in kader van het 
Nationaal Plan Kernongevallenbestrijding en voor deze locatie dus een RBP noodzakelijk is.  
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De GBI NAM vormt een van de grootste risico’s binnen de regio NHN. Op dit moment wordt hard 
gewerkt om de risicocontouren verder uit te werken en op te nemen in de milieuvergunning en het 
ruimtelijk gebied daar op aan te passen. Een goede gezamenlijk voorbereiding op de risico’s is een 
belangrijk onderdeel van het traject. Naast de gemeente hecht ook de NAM veel waarde aan een 
goede planvorming en opleiding & oefening van het personeel en de hulpverleners. Ook de 
vergunningverlener (ministerie Economische zaken Landbouw en Innovatie) en de handhavende 
instantie (Staatstoezicht op de Mijnen) zijn van mening dat een RBP voor de GBI NAM essentieel 
is. Zij zijn dan ook bezig om op korte termijn te zorgen dat er een wettelijke basis komt.  
 
Alternatief  
De gemeente Den Helder vraagt niet om de gehele bezuinigingspost te verwijderen, maar alleen 
om een verschuiving in de werkzaamheden. Door de verschuiving van twee IBP’s naar twee RBP’s 
wordt de voorbereiding op de rampenbestrijding van deze twee locaties geborgd. De verschuiving 
heeft wel consequenties voor de capaciteit van de VR NHN. De gemeente biedt aan om samen 
met de VR NHN en de andere partijen de voorbereidingen efficiënter op te pakken, waardoor toch 
het beoogde voordeel wordt gehaald.  

 
Amendement 2 
 
Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio NHN, in de vergadering bijeen op 30 juni 2011 
gelezen het concept besluit inzake de “Uitwerking bezuinigingenvoorstellen begroting 2012”; 
 
Besluit 2: 
Het ontwerpbesluit aan te passen: 
 

door de advisering complexe bouwplannen en gebruiksvergunningen te schrappen uit de 
bezuinigingenvoorstellen. 

 
Toelichting 
De aanpassing van de advisering in de categorie complexe bouwplannen en gebruiksvergunningen 
leidt tot het zelf uitvoeren van de werkzaamheden door de gemeenten. Door de werkzaamheden 
terug te leggen bij de gemeente is er sprake van een verkapte bezuiniging en dit is tegen de 
afspraken die de gemeenten en de Veiligheidsregio NHN hebben gemaakt.  
 
 

Ondertekenaar van het amendement. 
Namens de gemeente Den Helder, 

 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
 

burgemeester 
Koen Schuiling 

 

secretaris 
H. Raasing 

 


