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Behandelformulier 

 

 Vergadering 

 

AB VRH 

  Datum vergadering 
 

10-3-2023 

  Agendapunt 
 

6 

  Indiener 
 

Veiligheidsdirectie 

  Steller 

 

Karin Knoester 

Onderwerp Rampbestrijdingsplan Reactor Instituut Delft (RID) 

Doel Definitieve besluitvorming (hamerstuk).  

Aanleiding 

 

Het Rampbestrijdingsplan voor het Reactor Instituut Delft (RBP RID) uit 

januari 2019 is geactualiseerd. Met het vaststellen van dit plan voldoet 
de VRH aan haar wettelijke verplichting tot het maken van een 
rampbestrijdingsplan voor een A object zoals vastgelegd in de Kew/WVR. 
 
De ontwerpversie is in het AB-VRH van 9 december 2022 vastgesteld. 
Conform de algemene wet bestuursrecht is het plan vervolgens zes 
weken ter inzage gelegd. Er zijn geen verzoeken tot inzage geweest. 

Hiermee is er voldoende basis om het rampbestrijdingsplan definitief vast 
te stellen.   

Samenvatting 

 

Conform de algemene wet bestuursrecht is het plan vervolgens zes 

weken ter inzage gelegd. Er zijn geen verzoeken tot inzage geweest of 
zienswijzen ingediend. Het rampbestrijdingsplan is daarom inhoudelijk 
niet gewijzigd ten opzichte van de eerder vastgestelde ontwerpversie. 

Wel is het plan tekstueel en visueel verbeterd.  

Gevraagde beslispunten/ 
voorstellen 

Ter vaststelling. 

Financiële consequenties Geen                                          

Personele consequenties Geen 

Overige consequenties 
 

Het plan is voorgelegd aan de juridische afdeling van de VRH. Dit plan 
dient te worden beoefend.  

Samenhang met andere 
voorstellen/ eerdere 
besluitvorming 

Met de vaststelling van onderliggend plan door het AB VRH zal het oude 
plan (datum januari 2019) vervallen. 

Communicatie Het RBP RID zal beschikbaar worden gesteld op vrh.nl en plek15.  
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Gevolgde procedure/ 
gepleegde afstemming 
 

Met wie/welk 
gremium? 
MMT  
 

 
MT Geneeskundig 
 
MT Politie 
 
MMT  
 

MT Brandweer 
 
VD 
 
DB 
 
AB 

 
Inzageperiode van 6 
weken  
 
VD 
 

DB 

Wanneer? 
 
6 oktober 2022 
 

 
17 oktober 
 
18 oktober  
 
20 oktober 
 

1 november 
 
7 november 
 
25 november 
 
9 december 

 
 
 
 
9 februari 2023 
 

24 februari 2023 

Uitkomst?  

Ter kennisname en 
goedkeuring 
vaststellingstraject. 

Ter kennisname 

Ter kennisname 

Ter kennisname en 
doorgeleiding 

Ter kennisname 

Ter vaststelling en 
doorgeleiding 

Ter vaststelling en 
doorgeleiding 

Akkoord 

 

 

Akkoord 

Akkoord (hamerstuk) 

Te volgen procedure/ te 
plegen afstemming 
 

Met wie/ welk 
gremium? 
- 

Wanneer? 
 

Doel 
 

OR 

 

Moet dit stuk naar 

de OR? 
☐ Ja ☒ Nee 

Met welk doel? 

Nvt 
 

Wanneer? 

nvt  

 

Fatale datum  

Besluit   ☐ Conform gevraagd 

besluit 

☐ Na aanpassing 

akkoord 

☐ Aanhouden 

Evt. opmerkingen tijdens 
vergadering  

 

 

 


