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Datum:

N.v.t.

2. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het Rampbestrijdingsplan AkzoNobel Sassenheim vast te stellen;
2. De burgemeester van Teylingen te adviseren het rampbestrijdingsplan AKZO uit 2004 in te
trekken na definitieve besluitvorming van het rampbestrijdingsplan AkzoNobel 2011.

3. Toelichting op het besluit
In 2004 is door de burgemeester van de toenmalige gemeente Sassenheim het rampbestrijdingsplan
AKZO Nobel vastgesteld. Rampbestrijdingsplannen dienen uiterlijk binnen 4 jaar herzien te worden.
Vanwege capaciteitsproblemen is de herziening uitgesteld.
Door inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio’s ligt de verantwoordelijkheid van de vaststelling
van rampbestrijdingsplannen inmiddels bij het bestuur van de veiligheidsregio en niet langer meer bij
de burgemeester. Een rampbestrijdingsplan valt onder de definitie van een plan zoals genoemd in de
Algemeen Wet Bestuursrecht (AWB). In het Besluit veiligheidsregio’s wordt expliciet aangegeven dat
voor rampbestrijdingsplannen de AWB van kracht is. Ook de in de AWB opgenomen bezwaar- en
beroepsprocedure is onverkort van kracht. Na vaststelling door het bestuur zal het plan 6 weken ter
inzage gelegd worden in de gemeente Teylingen en aan de Rooseveltstraat in Leiden. De wettelijk
verplichte publicatie zal plaatsvinden in overleg met gemeente Teylingen via de gemeenteberichten
van de gemeente Teylingen en in overleg met de afdeling communicatie van de VRHM via een
regionale krant.
Het onderliggende plan is opgezet in de geest van het in het verleden vastgestelde model
rampbestrijdingsplan echter qua inhoud reeds afgestemd op de nieuwe visie op planvorming.
Concreet betekent dit dat daar waar mogelijk, verwezen wordt naar bestaande plannen in plaats van
de tekst van deze plannen op te nemen in het rampbestrijdingsplan. Aan het plan hebben naast de
veiligheidsregio ook het bedrijf zelf, het Hoogheemraadschap van Rijnland en de Milieudienst WestHolland bijgedragen aan de totstandkoming. De input voor de gemeentelijke processen is door de
gemeente Teylingen geleverd. De gemeenten in het potentiële effectgebied kunnen hun specifieke
territoriale informatie, in aanvulling op hun standaard GRIP 4 processen, opnemen in de
gemeentelijke operationele samenvatting, waarvoor door de gemeente Teylingen reeds een opzet
gemaakt is.

4. Kader
AkzoNobel is een bedrijf waar op grond van de huidige wetgeving verplicht een rampbestrijdingsplan
opgesteld dient te worden. Met de herziening van dit plan wordt voldaan aan deze wettelijke plicht. De
inhoud van het onderliggende plan kent inhoudelijk geen grote wijzigingen ten opzichte van het
vigerende plan. Bij de samenstelling van het plan is rekening gehouden bij de mogelijke aansluiting
van de planreeks, risicoprofiel, beleidsplan, crisisplan. Nieuw bij dit plan is de multidisciplinaire
operationele samenvatting.
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5. Consequenties
Geen bijzonderheden.

6. Aandachtspunten / risico’s
Geen bijzonderheden.

7. Implementatie en communicatie
Omdat de inhoud van het plan een update betreft en voorzien is van een operationele samenvatting
per discipline zijn er geen bijzondere behoeftes als het gaat om implementatie en communicatie
anders dan vervanging van het oude plan door het nieuwe plan.

8. Bijlagen
1. Rampbestrijdingsplan AkozNobel Sassenheim versie 6.

9. Historie besluitvorming
Veiligheidsdirectie 9 mei 2011: Ingestemd met het rampbestrijdingsplan; vragen en opmerkingen zijn
verwerkt.
Dagelijks Bestuur 26 mei 2011: Rampbestrijdingsplan AkzoNobel versie 6 vastgesteld. Het DB heeft
aandacht gevraagd voor de oefenplanning van dit rampbestrijdingsplan en de betrokkenheid van de
gemeente Oegstgeest (o.a. in verband met een scenario met een andere windrichting). De specifieke
operationele aspecten van de gemeente Oegstgeest kunnen opgenomen worden in de hierboven
reeds genoemde operationele samenvatting.
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