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Provincie Limburg: voorbereiding rampenbestrijding op orde  
 
De manier waarop de provincie Limburg haar taken en verantwoordelijkheden in het kader van 
de Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding (WKR) uitvoert, voldoet op hoofdlijnen aan de 
eisen van de wet. Niettemin is op een aantal punten verbetering mogelijk en ook nodig. Dat 
blijkt uit een onderzoek dat de Zuidelijke Rekenkamer eind 2006 heeft uitgevoerd. Het rapport 
van de rekenkamer ‘Voorbereiding op orde – Taken en verantwoordelijkheden van de provincie 
Limburg in het kader van de Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding’ is op 12 februari 
2007 aan Provinciale Staten aangeboden. 
 
Op basis van de WKR moeten Gedeputeerde Staten de gemeentelijke rampenplannen, de regionale 
beheersplannen rampenbestrijding en de calamiteitenplannen van de waterschappen toetsen. Voor 
het toetsen van deze plannen zijn in de WKR eisen vastgelegd. 
 
Hoewel de rekenkamer op hoofdlijnen tot een positief oordeel komt, vindt zij wel dat een aantal 
zaken verbeterd moet worden. Zo vindt de rekenkamer het met name bezwaarlijk dat de provincie 
niet over een schriftelijk vastgelegd werkproces beschikt voor de toetsing van de plannen. De 
rekenkamer is ook kritisch over de controle op wettelijk gestelde termijnen en over de 
dossiervorming.  
 
Volgens de rekenkamer dienen Provinciale Staten na te kunnen gaan op welke wijze Gedeputeerde 
Staten invulling geven aan hun taken en verantwoordelijkheden in het kader van de WKR. De 
rekenkamer beschouwt de huidige rapportages aan Provinciale Staten vanuit een perspectief van 
verantwoording als onvoldoende.  
 
Gedeputeerde Staten zijn het met de rekenkamer eens dat een aantal zaken beter had kunnen 
lopen, met name het halen van wettelijke termijnen, de invoer van gegevens in het digitale 
toetsingsprogramma en de dossiervorming. De aanbeveling van de rekenkamer om het werkproces 
schriftelijk vast te leggen, nemen Gedeputeerde Staten niet over. Zij verwijzen in dat verband naar 
een op handen zijnde wetswijziging, waardoor de planvorming en toetsing mogelijk anders 
georganiseerd worden. De rekenkamer is het daar niet mee eens. Zij vindt het onderwerp van een 
te groot maatschappelijk belang om een voorschot te nemen op een mogelijke wetswijziging.  
 
             
Voor meer informatie:  
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