
T.a.v. College van B&W en de Raad van de Gemeente West Betuwe 

 

Hierbij sturen we u een brief over het goed te keuren Generieke Rampenbestrijdingsplan 2020 

met daarin aandacht voor de veiligheid van de chemische fabriek Sachem Europe B.V. te 

Zaltbommel. 

 

Het specifiek voor Sachem ontwikkelde Intergemeentelijke Rampbestrijdingsplan uit 2009 

had ook betrekking op de toenmalige gemeente Neerijnen. Waardenburg en Neerijnen lopen 

namelijk net als Zaltbommel en Maasdriel gevaar als er bij Sachem iets mis zou.  

"Gezien de ligging van SACHEM nabij de gemeentegrens, zullen afhankelijk van de 

windrichting ook in de gemeenten Maasdriel en Neerijnen wegafzettingen gerealiseerd 

moeten worden, omdat een deel van deze gemeente dan in het rampterrein zal komen te 

liggen. Mogelijk zullen ook inwoners van of werknemers van bedrijven in de gemeenten 

Maasdriel en Neerijnen ontruimd en opgevangen moeten worden. Dit rampbestrijdingsplan is 

derhalve tevens vastgesteld door de burgemeesters van Maasdriel 

en Neerijnen." [pag.12 Intergemeentelijk Rampbestrijdingsplan 2009] 

 

Daarom sturen we u deze brief, waarin we zowel B&W als Raadsleden dringend vragen om 

aandacht te besteden aan de twee hierin genoemde ernstige fouten. Deze fouten in het 

Generieke Rampenbestrijdingsplan 2020 kunnen leiden tot zeer gevaarlijke situaties voor 

zowel inwoners als bedrijven in uw gemeente.  Hoe ernstig deze gevolgen kunnen zijn leest u 

in het bijgevoegd Advies van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid, opgesteld in 2013.  

 

De burgemeester van West Betuwe, dhr. S. Stoop, maakt deel uit van het Algemeen Bestuur 

van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid. Het Algemeen Bestuur stelt op 24 september 2020 

dit nieuwe Rampenbestrijdingsplan vast. Hierbij verwerkt het Algemeen Bestuur de reacties 

vanuit de betrokken gemeenten, waar op dit moment het Generieke Rampenbestrijdingsplan 

2020 ter inzage ligt. 

Raadsleden van Neerijnen en Waardenburg kunnen dus naar de burgemeester reacties geven 

op dit plan n.a.v. bijgaande brief. 

 

Voor nadere toelichting zijn wij zeer zeker beschikbaar (zie contactgegevens in de brief). 

Graag horen we uw reactie. 

 

Met vriendelijke groet, 

Stichting Veiliger Zaltbommel 

Comité Bezorgde Burgers Zaltbommel 


