
FRACTIE DORDRECHT

Dordrecht, 10 februari 2021

Aan het college van Burgemeester en Wethouders

Geacht college,

Betreft: Art. 40 OVER RAMPENPLANNEN EN COMMUNICATIE

Op 5 januari 2021 stelden wij schriftelijke vragen over Veiligheid Bedrijventerreinen en Rampen-

plannen. Daarop kwam 11 januari een uitgebreid antwoord. Naar aanleiding van deze antwoorden

hebben wij nog een aantal vragen over Gebieds-Rampenplannen en Communicatie.

Onze vragen aan college zijn:

1) De Rampenbestrijdingsplannen zijn gericht op bedrijven die vallen onder het zogenaamde

‘Besluit Risico’s Zware Ongevallen’ - BRZO, zoals bijvoorbeeld Chemours. Die zijn het meest

risicovol. Er zijn geen Rampenbedrijdingsplannen voor bedrijventerreinen. Bij ongeval of ramp

hier wordt er gebruikt gemaakt van het algemene Regionale Crisisplan, waarin de aanpak van 

risisbeheersing in de regio voor alle partners uit het veiligheidsveld is vastgelegd.

Vraag: 

Kunnen er - naast het Regionaal Crisisplan en Rampenbestrijdingsplannen voor zeer risico-

volle bedrijven - ook specifieke Rampenplannen komen voor bedrijventerreinen en voor 

bijvoorbeeld Dordt West en Dordt Oost, die duidelijkheid bieden aan bewoners en bedrijven?

2) Bij een acute risicosituatie is het van belang dat iedereen zo snel mogelijk weet wat er aan de

hand is en hoe te handelen.

Vragen:

• Als communicatie nog wel goed mogelijk is via allerlei kanalen en iedereen moet zich 

opsluiten en ramen en deuren dicht houden, kunnen ondernemers en werknemers dan nog

snel naar huis met de auto?

• In het geval we zo snel mogelijk van het eiland af moeten, is er dan een duidelijk overzicht

van vluchtroutes voor bedrijventerreinen en voor bewoners in Dordt West en Dordt Oost?

• Hoe verloopt de communicatie naar de stad wanneer alle data zijn gehackt en niet gebruikt

kunnen worden, electriciteit uitvalt, en mobiele telefoons etc. niet te gebruiken zijn?

De PvdA wil deze vragen en antwoorden betrekken bij een volgende bespreking van Algehele 

Veiligheid en Rampenbestrijding in de loop van dit jaar.
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