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Onderwerp : voorontwerp bestemmingsplan Hemrik - Kom 

Geacht college, 

Op 25 september 2013 is bovengenoemd plan ter advisering ontvangen. 

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

Het plan geeft overigens geen aanleiciing tot opmerkingen. 

Hoogachtend, 

Namens het college van Gedepllteerde Staten, 

T. letswaart 
Hoofd Team Aigemeen Beleid 
Afcieling Sted en Plattelan 
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Brandweer Opsterland 
De heer M. Hoogeveen 
Postbus 10000 
9244 ZP BEETSTERZWAAG 

Registratienr· 2013-66385 (Reg.dat: 28/1012013) 
Afd/cll/sler 

Postbus 612 
8901 BK LEEUWARDEN 

Reviusstraat 1 
T 088 22 99 666 

F 088 22 99 661 

I \wlW.brandweerfrys!an.nl 

E info@brandweerfrys!an.nl 

Datum 23 oktober 2013 
Onze ,efemnlie UITI130008561BRW 

Uw referentie 

Behandeld door R. de Groot 
Doorkiesnummer 088 22 99 602 

E-mail Ldegroot@brandweerfrysfan.nl 
8ijlagen 1 Uw brief van 

OnderNerp Advies externe veiligheid mb.t. bestemmfngsplan Hen1(ik ~ Kom 

Geachte heer Hoogeveen, 

Ter kennisname sturen wij u het advies in het kader van externe veiligheid inzake het 
bestemmingsplan Hemrik Kom gelegen in de gemeente Opsterland. 

Brandweer Fryslan ziet geen noodzaak om bij dit bestemmingsplan opmerkingen te 
plaatsen. Door de vaststeiling van dit bestemmingsplan vindt er geen toename plaats 
van het Plaatsgebonden Risico of het Groepsrisico, zoals bedoeld in het Besluit externe 
veiligheid inrichtingen (Bevi), de Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen 
(CRnvgs) en het Besluit externe veiligheid bUisleidingen (Bevb). 

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande en het bijgesloten advies nog vragen 
hebben, dan kunt u contact opnemen met R de Groot van het onderdeel 
Risicobeheersing, te bereiken via 088 - 22 99 602, 

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben ge'informeerd, 

Met vriendelijke groet, 
nami;lps-Ret dageliJks-Mstuur van de Vej~gheidsregio Fryslan, 

~=-'"~~c--- .... ~~.~_ 
CI sterhoofd Brandweer Fryslan ~, ____ ~~- ~>/ 
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BRANDWEER 
Fryslan 

Gemeente Opsterland 
Aan het college van Burgemeester en Wethouders 
De heer J.R. van der Hoek 
Postbus 10000 
9244 ZP BEETSTERZWAAG 

Datum 23 oktober 2013 
Ooze referenlie UIT/13000855/BRW 

Uw referentle 

Uw brief van 25 september 2013 

Behande!d door R. de Groot 
Doorkiesnummcr 08822 99602 

E-mail r.degroot@brandweerfryslan.nl 
Bijlagcn 

Onderwerp Advies externe veiligheid Bestemmingsplan Hemrik Korn 

Geacht college, 

Poslbus 612 

8901 BK LEEUWARDEN 

Reviusstraat 1 
T 088 22 99 666 

F 088 22 99 661 

I vNf\V,brandweerfryslan.nl 
E info@brandweerfryslan,nl 

Op 25 september 2013 heelt 1I ten behoeve van het overleg ingevolge artikel 3.1.1 van het Besluit op 
de ruimtelijke ordening aan ons het voorontwerpbestemmingsplan Hemrik - Kom toegezonden, met 
de vraag eventuele opmerkingen aan u te rich ten. 

Brandweer Fryslan ziet geen noodzaak om bij dit voorontwerpbesternmingsplan opmerkingen te 
plaatsen. Dit omdat er geen risicovolle activiteiten zoals bedoeld in het Besillit externe veiligheid 
inrichtingen (Bevi), de Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (CRnvgs) en het Besluit 
externe veiligheid bllisleidingen (Bevb) op het plangebied van invloed zijn. 

Digitals Veiligheidstoets 
Om te beoordelen of een plan ter advisering aan Brandweer Fryslan moet worden voorgelegd, 
verzoeken wij 1I om gebruik te maken van de digitale veiligheidstoets (www.veiligheidstoets.nl). 
Gemeenten kunnen qratis gebruik maken van deze tool die middels een aantal simpele vragen 
toetst of externe veiligheid relevant is voor het voorliggende besternmingsplani 
omgevingsvergunning. 

Een voorbeelduitwerking van deze tool is als bijlage bij deze brief bijgesloten. 

Voor advies inzake de rnogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang 
van (zwaar) ongeval in het plangebied als gevolg van activiteiten die niet onder het Bevi, CRnvgs en 
het Bevb vailen, verwijzen wij 1I door naar uw gerneentelijke brandweer. 

Mocht 1I naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnernen rnet R. 
de Groot van het onderdeel Risicobeheersing, te bereiken via 088 - 2299602. 

Een afschrift van deze brief zenden wij ter kennisname aan dhr. M. Hoogeveen, commandant van 
brandweer Opsterland. 
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BRANDWEER 
fryslan 

Wij gaan ervan uit hiermee te hebben voldaan aan uw adviesaanvraag. 

H0'f~chtend, 

nal'\~.~.'h)t. dagelijks bestuu.r va.nJVS'!igheidsregiO Fryslan, 

1~---~ 
ir. E':'8oetes~M=--' 
Clusterhoofd 8randweer FrysJan 

M(~i'lnoilr foanH 
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Advies_.1 
Project: Hemrik ~ Kom 

Datum; 22-10-2013 

Naarn bedrijf/insteUlflff Brandweer Fryslan 

Telefoon: 088 22 99 602 

Adres: Postbus 612 

Postcode: 8901 81< 

P!aalsnarull: Leeuwarden 

Samenvatting 

In de ondcrstaandc label zijn do gcgoven antwoorden en de daarbij behorendc gcvolgen karl samongcvat. 

Inhoud toets 

In de toels heef! u aangegeven clat er in of in de nabijheid van he! plangebied geen rislcovolle inrlchting of 

buisleicJing is gelegen of mageii)k word! gemaakt. Oak vindl er geen verl/oer van gevaarlijke stoffen plaats in of 

nabij het plDnrJeb1ed- Het '1ervoer van gevaarlijke stoffotl word! ook niet Illogelijk gemaakt. Externe veiliglleid is 

daarorn niet van tocpDssing op dit ruimtclljk plan. Vernntwoordinn van het groepsrisico is dan ook niet aan de 

arde. U hoeft in dH gcvalBrandweer Frysl5n ni(~t am cHIvies Ie vragen. 

AcHes 

Het is In loder goval aan Ie bevelen uw lo:<.ale brandweerkorps bij !lot ruin1telljk plan to botrekken in het 

k;:-lder van fysieke veiligheid_ Voor het benaderen van het lokal0 brandweerkorps kunt u gebruik rnakon 

van onderstaande contactgegevens en -personen. 

In het nllrntelijkc plan kan onderstai'lnde externe veilighetdspamgraaf worden opgcnomen Tevens kan dit 

cl(ivies worden tocgevocgd aan de bijlage V<u] hel plan. 

Extcrnc vcilighcidsparagraaf 

Exlerne veilloheicl gnat om het beperken van de kans op en hel effect van een crnstiq onqeval voor de 

omqevinu rloor 

- het gebruik. de 0ps!:-J9 ('~'1 procllJctic van ~Jeva{lrlijke stoffen (1IlfIchtlngGn) 



- he! transport 'Ian gevaarlijke stoffen (wegen, buisfe1dingen, waterwegen en spoorv/egen): 

- hel gebruik van fuchlhavens, 

Het exlerne voiflQrmldsbelold ficht zich op he! beperken van de risico?s voor de bUfger door bov~mgenoemde 

aclivileiten. 

Het ex\erne veifighcldsbeleid IS verankerd in diverse wet- en regelgcving. Voor het bestemmingsplan zijn de 

voloenclc bcsluitcn relevant W8araan oetoetst dient Ie worden' 

Beslull cxlcrllC vCIIlghcld inrichtingen (Bevi): 

Circul8im Risiconormering verl/oer gevaarlijke stoffen (cRNVGS), 

8esluit externe veilighcld buisleidingen (8evb). 

Hisicobronnen kunnen worden opgesplitst In: 

. inrichtingen waar risicovolle activiteiten pl8atsvinden, 

- transporlroutes van gevaarlijke stoffen; 

- buisleidingen. 

Binnen of builen flel beslernrningsplall zijn conform do professionele [isicokaart goen risicobronnen aanwezi~J 

wa,lrvan de rrsicocontouren of de invloedsgeblcdon over het plongebied lopen. De wet· en regelgeving 

belreffencle externe veili~lheld heeft dan oak geon govolgon voor dit besternmingsp!an In de bijlagc zijn de 

rcsultalcn V<ln de digllnle veiHgheidsloels opgenomen. 

Lokale Brandweerkorpsen 

Het lokale korps kan u van advies voorzien in hot kader van he! best[ijden en voorkomen van ongevallen 

en incidenten. Indien er goon advies hoef! Ie worden ('wngevraaqd bij 8randweer F ryslan kunt u contact 

opnernen met het korps van uw gemeento. 

~_r.<!nshveer N9~WJy!~S~ .t:ry!)lan 

~r.QD.(h~Je.~( _N9_QfejooSt FrysJEIn 

llrondweer IBOW 

8randwecf Hccrcnvccn 

~ra-'lgy/g9f.!-_9_g!-:!~~r~Q~ 

~ran9\',-~e~ Ty.t~jl2l.~~~.t~r~.9t~1 

Brandwccr Opst?rl91.1c1 

Brandwccr Boarnsterhim 

Grandwccr Smallingcrland 

8randwcor Skarsiorlflll! Lcmsterland' Gaasterlan-Sleat 

Brand\ve?r.SIJd\'!est f:rysl<fiil I Liltenseradiel 
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Wiebe de Vries 

Van: Visser, Binne [binne.visser@philips.comJ 

Verzonden: dinsdag 15 oktober 2013 9:10 

Aan: Wiebe de Vries 

Onderwerp: Reacties PlaatseJijk Belang De Himrik op Voorontwerpbestemmingsplan Hemrik Kom 

Beste Wiebe, 

In algemene zijn geen verrassingen in het komplan van Hemrik. 
Naast de op en aanmerkingen rondom de ikesingel waar e.e.a in de afscheiding (zuidzijde) niet klopt 
nog een reactie die wij al eerder kenbaar hebben gemaakt bij Arnold Bosma om te zorgen dat de kavel 
uitgifte van de Ikesingel vlot kan verlopen en waarbij mensen een keuze hebben. 
Het gaat hier om de bestemming wonen. Op de drie kavels zuidzijde Jigt nog de bestemming 
landbouwgrond in de eerdere plannen van de gemeente zouden deze kavels 2010 vrij zijn voor de 
verkoop. Dit kan nog steeds niet omdat er geen bestemming wonen op zit. We hebben destijds al 
teleurgestelde kopers gehad. Om dit te voorkomen vragen wij dat van de andere kavels ( westzijde) in 
dit plan ook geJijk de bestemming landbouwgrond naar wonen over gaat. 
Dan zijn we flexibel in de uitgifte en keuze voor kopers maar gaan ons houden aan de afspraken binnen 
het woningbouwcontingent wat er Jigt. Hiermee voorkomen we over 2 jaar dat we weer planologische 
procedures door moeten en kopers missen. 

Ps: In de bestaande woningbouwcontingent zouden in 2015 de westzijde kavels vrijkomen voor verkoop. 

Hopende hebben we hiermee een bijdrage geleverd in het aanscherpen van het bestemmingsplan 
Hemrik kom 

Vr. groet, Binne Visser 
Voorzitter Plaatselijk Belang De Himrik 

~ +31 (0)651889850 

~ Binne.Visser@philips.com 

The information contained in this message may be confidential and legally protected under applicable law. The message is intended solely 
for the addressee(s).1f you are not the intended recipient. you are hereby notified that any use, forwarding, dissemination, or reproduction of 
this message is slriclly prohibited and may be unlawful. If you are not the intended reCipient. please contact the sender by return e-mail and 
destroy all copies of the original message. 
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