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Wet van 21 mei 1981, houdende regelen betreffende
het vaststellen van gemeentelijke rampenplannen
(Wet rampenplannen)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het met het oog op een
doelmatige bestrijding van de gevolgen van rampen wenselijk is dat in elke
gemeente de noodzakelijke plannen bestaan voor een doelmatige opzet van
die bestrijding;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der
Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden
en verstaan bij deze:
Paragraaf 1. Begripsbepalingen
Artikel 1
Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt verstaan onder:
a. ramp: een gebeurtenis
1. waardoor een ernstige verstoring van de algemene veiligheid is ontstaan, waarbij het leven en de gezondheid van vele personen of grote materiële belangen in gevaar zijn, en
2. waarbij een gecoördineerde bestrijding door diensten en organisaties
van verschillende discipline wordt vereist.
b. rampenplan: een organisatieplan, waarin in algemene zin is aangegeven hoe in geval vaneen ramp of een dreigende ramp gehandeld dient te
worden, teneinde tot een doelmatig bestrijden van de ramp en de gevolgen
daarvan te komen.
c. rampbestrijdingsplan: het samenstel van maatregelen dat voorbereid
is voor het geval zich een ramp voordoet, die naar plaats, aard en gevolgen
voorzienbaar is.
d. Onze minister: Onze minister van Binnenlandse Zaken.
Paragraaf 2. Het gemeentelijk rampenplan
Artikel 2
1. De gemeenteraad stelt binnen twee jaar na het in werking treden van deze wet, voor het gebied van de gemeente een rampenplan vast.
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2. Alvorens het rampenplan aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te
leggen, dragen burgemeester en wethouders er zorg voor, dat overleg
wordt gepleegd met instanties en organisaties, voor zover deze uit hoofde
van hun mogelijke betrokkenheid bij de bestrijding van een ramp, voor zulk
overleg in aanmerking komen.
3. Het plan noemt de onderwerpen ten aanzien waarvan burgemeester en
wethouders tot nadere uitwerking bevoegd zijn.
4. Het rampenplan wordt aangepast aan gewijzigde omstandigheden.
Artikel 3

1. Het rampenplan voor de gemeente dient te bevatten:
1. Begripsomschrijvingen
2. Een overzicht van de soorten rampen welke de gemeente kunnen bedreigen
3. Een overzicht van de meest daarvoor in aanmerking komende diensten, functionarissen, organisaties en individuele personen, die bij de rampbestrijding kunnen worden betrokken uit hoofde van hun taak en/of de bij
hen aanwezige deskundigheid
4. Een schema in hoofdzaken betreffende de leiding over en de gecoördineerde inzet van de diensten bij rampbestrijding
5. Een plan voor waarschuwing van de bevolking
6. De hoofdlijnen van de maatregelen, te nemen bij een verplaatsing van
bevolking
7. Een schema in hoofdzaken betreffende de opvang en verzorging van
slachtoffers
8. Een opgave van de voorbereide en/of nog voor te bereiden voorzieningen ten behoeve van de bevoorrading van de met de rampbestrijding belaste diensten en organisaties
9. Richtlijnen voor de vastlegging van gegevens ten behoeve van de rapportering en de voorlichting van de bevolking
10. Richtlijnen voorde registratie van de teweeggebrachte schade
11. Een distributielijst van het rampenplan.

2. Wij kunnen bij algemene maatregel van bestuur nadere regelen stellen
met betrekking tot de in het eerste lid genoemde onderwerpen.
Artikel 4

Binnen twee maanden na de vaststelling zenden burgemeester en wethouders het rampenplan aan gedeputeerde staten. Tegelijkertijd wordt het
ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage gelegd. Hiervan wordt mededeling gedaan door middel van een bericht in één of meer dag- of nieuwsbladen, die in de gemeente worden verspreid. Op gelijke wijze wordt gehandeld bij wijzigingen van het rampenplan op wezenlijke punten.
Artikel 5

1. Indien gedeputeerde staten van oordeel zijn dat een vastgesteld rampenplan hetzij niet voldoet aan de eisen bij of krachtens de wet gesteld, hetzij in samenhang met de rampenplannen van andere gemeenten in hun provincie een doeltreffende rampbestrijding niet voldoende waarborgt, hetzij
herziening behoeft wegens gewijzigde omstandigheden, kunnen zij het gemeentebestuur uitnodigen het plan binnen een door hen te bepalen termijn
te wijzigen.
2. Indien de gemeenteraad niet voldoet aan de verplichtingen, bedoeld in
artikel 2 of geen gevolg geeft aan een uitnodiging op grond van het eerste lid
van dit artikel, gaan gedeputeerde staten, op kosten van de gemeente, tot de
vaststelling of herziening van het rampenplan over.
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Paragraaf 3. Gemeentelijke en intergemeentelijke rampbestrijdingsplannen
Artikel 6

1. De burgemeester stelt voor elke redelijkerwijs mogelijk te achten ramp,
waarvan de plaats, de aard en de gevolgen met een grote mate van nauwkeurigheid voorzienbaar zijn, een rampbestrijdingsplan vast. Een dergelijk
plan is niet openbaar.
2. Onze commissaris in de provincie verplicht zo nodig de burgemeester
een rampbestrijdingsplan vast te stellen. Daarbij kan hij een termijn stellen
waarbinnen het plan moet zijn vastgesteld.
3. Onze commissaris in de provincie verplicht zo nodig de burgemeesters
van aan elkaar grenzende gemeenten, die kunnen worden getroffen door
een en dezelfde ramp, waarvan de plaats, de aard en de gevolgen met een
grote mate van nauwkeurigheid voorzienbaar zijn, gezamenlijk een rampbettrijdingsplan op te stellen, zoveel mogelijk na overleg met hen. Daarbij kan
hij een termijn stellen waarbinnen het plan moet zijn opgesteld.
4. Het rampbestrijdingsplan wordt aan Onze commissaris in de provincie
binnen één maand na de vaststelling toegezonden. Onze commissaris beslist binnen zes maanden na de dag waarop het hem is toegezonden of nadere aanwijzingen moeten worden gegeven.
5. Onze minister is bevoegd, door tussenkomst van Onze commissarissen
in de provincie, de burgemeesters van gemeenten, welke in verschillende
provincies liggen en die in de in het derde lid bedoelde situatie verkeren, de
in dat lid genoemde verplichting op te leggen, waarbij hij tevens een termijn
kan stellen waarbinnen het rampbestrijdingsplan moet zijn opgesteld.
Paragraaf 4. Het in werking stellen van rampenplannen en rampbestrijdingsplannen
Artikel 7

1. Indien een gemeente door een ramp wordt getroffen of dreigt te worden getroffen, stelt de burgemeester het rampenplan en zo nodig tevens één
of meer rampbestrijdingsplannen geheel of gedeeltelijk in werking. Hij
neemt dan de leiding bij de uitvoering van de maatregelen die in het rampenplan zijn voorzien. Zijn besluiten ter zake van het in werking stellen van
genoemde plannen brengt hij terstond ter kennis van Onze commissaris in
de provincie en de gemeenteraad.
2. Onze commissaris in de provincie geeft, indien er sprake is van een
ramp of dreigende ramp van meer dan plaatselijke betekenis, de betrokken
burgemeesters, zoveel mogelijk na overleg met hen, zo nodig aanwijzingen
met betrekking tot het in werking stellen van rampenplannen en rampbestrijdingsplannen. Hij brengt zijn besluit terstond ter kennisvan Onze minister en zo spoedig mogelijk ter kennis van gedeputeerde staten.
Paragraaf 5. Overgang provinciale taken naar territoriale openbare
lichamen
Artikel 8
Wij kunnen bij algemene maatregel van bestuur bepalen dat bij deze wet
aan het provinciaal bestuur opgedragen taken en bevoegdheden voor het
gebied waarvoor bij de wet een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam is ingesteld, worden uitgeoefend door het bestuur van dat openbaar
lichaam.
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Paragraaf 6. Slotbepalingen

Artikel 9
Deze wet kan worden aangehaald als: Wet rampenplannen.
Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:
Kamerstukken I11977/78,14 873; 1979/80,
14873; 1980/81,14873
Hand. I11980/81, blz. 3031-3053; 3165
Kamerstukken 11980/81,14 873 (97,97a, 97b,
97c)
Hand. 11980/81, biz. 966-968

Artikel 10
Deze wet treedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat
alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie
zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te Lage Vuursche, 21 mei 1981
Beatrix
De Minister van Binnenlandse Zaken,
H. Wiegel
Uitgegeven de zevende juli 1981
De Minister van Justitie,
J. de Ruiter
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