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1 Doel agendering:
x Beeldvorming Oordeelsvorming

2 Vraagstelling:

Op 19 december 2017 heeft het Algemeen bestuur het rampbestrijdigingsplan (RBP) Air 
Products vastgesteld; op 3 april 2018 is het operationeel geworden. 
Er heeft echter een verlaging van de omgevingsvergunning plaatsgevonden, die neerkomt op 
een inperking van de toegestane opslaghoeveelheden. Hierdoor is het bedrijf in een lagere 
categorie volgens het Besluit risico’s zware ongevallen (hierna: BRZO) komen te vallen. Dit 
houdt in dat er geen wettelijke grondslag meer is voor het RBP.

3 Achtergrondinformatie:
Artikel 17 van de Wet veiligheidsregio’s verplicht het bestuur van de veiligheidsregio tot het 
opstellen van rampbestrijdingsplannen voor inrichtingen in categorieën die bij AMvB zijn 
aangewezen. In het geval van Air Products ging het om verwerking en/of opslag van 
gevaarlijke stoffen boven een drempelwaarde. 
Buiten dit artikel zijn er geen gronden waarop het bestuur een RBP kan vaststellen.

Nu de inrichting niet langer valt onder de criteria van het BRZO, vervalt de juridische status 
van het RBP.

De gemeente Haarlemmermeer, Air Products en VRK hebben samen bezien welke inhoudelijk 
informatie het RBP bevat, die van vitaal belang is voor de incident- of rampbestrijding. Het 
scenario ‘emissie chloorgas’ is daarbij maatgevend. Ook is bezien hoe deze informatie 
beschikbaar blijft voor hupdiensten, crisisorganisatie en Air Products zelf. Dit heeft geleid tot 
het opstellen van een Multidisciplinaire Scenariokaart (MSK) Air Products, geldend voor een 
periode van drie jaar. Na die periode krijgt de inrichting in principe een plek in de reguliere 
planvorming

4 Voorstel te nemen besluit:
- Kennis te nemen van het feit dat de grond voor vaststelling van het 

rampbestrijdingsplan voor Air Products Halfweg is komen te vervallen, waarmee het 
plan zijn juridische status verliest

- Kennis te nemen van het feit dat een multidisciplinaire scenariokaart (MSK) is 
opgesteld als middel om alle betrokkenen te informeren over het scenario ‘emissie 
chloorgas’. 

5 Vervolgtraject:

6 Bijlage(n):

In vergadering genomen besluit
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