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Onderwerp : Voorontwerpbestemmingsplan Nij Beets-Kom 

Op 3 maart 2014 is bovengenoemd plan ter advisering ontvangen. 

De provinciale belangen in het plan zijn op een juiste wijze verwerkt. 

Het plan geeft verder geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. 

Hoogachtend, 

Namens het college van Gedepuréerde Staten, 
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dhr. T. Ietswaart 
Hoofd Team Algemeen Beleid 
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Advies 1 
Project: Nij Beets Kom 

Datum: 3·3·2014 

Naam bedrijf/instelling: gemeente Opsterland 

Telefoon: 0512·386274 

Adres: Hoofdstraat 82 

Postcode: 9244 CR 

Plaatsnaam: Beetsterzwaag 

Samenvatting 

In de onderstaande tabel zijn de gegeven antwoorden en de daarbij behorende gevolgen kort samengevat. 

Inhoud toets 

In de toets heeft u aangegeven dat er in of in de nabijheid van het plangebied geen risicovolle inrichting of 

buisleiding is gelegen of mogelijk wordt gemaakt. Ook vindt er geen vervoer van gevaarlijke stoffen plaats in of 

nabij het plangebied. Het V€lVoer van gevaarlijke stoffen wordt ook niet mogelijk gemaakt Externe veiligheid is 

daarom niet van toepassing op dit ruimtelijk plan. Verantwoording van het groepsrisico is dan ook niet aan de 

orde. U hoeft in dit geval Brandweer Fryslàn niet om advies te vragen. 

Acties 

• Indien het plan een ontwikkeling mogelijk maakt, is het aan te raden het plan ter advisering aan te bieden 

aan Brandweer Fryslan. Op deze manier slell het bevoegd gezag de Brandweer in staat tot het geven van 

een vrijblijvend repressief advies . 

• In het ruimtelijke plan kan onderstaande externe veiligheidsparagraaf worden opgenomen. Tevens kan dit 

advies worden toegevoegd aan de bijlage van het plan. 

Externe veiligheidsparagraaf 

Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig ongeval voor de 

omgeving door: 

- het gebruik, de opslag en productie van gevaarlijke stoffen (inrichtingen); 



~ het transport van gevaarlijke stoffen (wegen, buisleidingen, waterwegen en spoorwegen); 

~ het gebruik van luchthavens. 

Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het beperken van de risico?s voor de burger door bovengenoemde 

activiteiten. 

Het externe veiligheidsbeleid is verankerd in diverse wet~ en regelgeving. Voor het bestemmingsplan zijn de 

volgende besluiten relevant waaraan getoetst dient te worden: 

o Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi); 

Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke sloffen (cRNVGS); 

Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). 

Risicobronnen kunnen worden opgesplitst in: 

~ inrichtingen waar risicovolle activiteiten plaatsvinden; 

~ transportroutes van gevaarlijke stoffen; 

~ buisleidingen. 

Binnen of buiten het bestemmingsplan zijn conform de professionele risicokaart geen risicobronnen aanwezig 

waarvan de risicocontouren of de invloedsgebieden over het plangebied lopen. De wet~ en regelgeving 

betreffende externe veiligheid heeft dan ook geen gevolgen voor dit bestemmingsplan. In de bijlage zjjn de 

resultaten van de digitale veiligheidstoets opgenomen. 

Brandweer Fryslän 

" Tel: 088 229 8900 

Fi:4 Mail: risicobeheersing@brandweerfryslan.nl 

Adviesaanvragen per bovenstaand email adres, via omgevingsloket online of schriftelijk op onderstaand 

adres. 

Brandweer Fryslán 

Postbus 612 

8901 BI< LEEUWARDEN 

Contactpersonen Brandweer Fryslán voor vragen of (voor)overleg: 

Samira Veerbeek 

s.veerbeek@brandweerfryslan.nl 

Rutger de Groot 

r.degroot@brandweerfryslan.nl 

Alber! Hofman 

a.hofman@brandweerfryslan.nl 

De werkwijze omtrent externe veiligheid van Brandweer Fryslán is vervat in dit document. 


