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Geacht college, 

Op 22 mei 2014 is bovengenoemd plan ter advisering ontvangen. 

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

Het plan geeft ook overigens geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. 

Hoogachtend, 

Namens het college van Gedeputeerde Stater 

dhr. T. 
Hoofd Team Verkeer Vervoer en Ruimte 
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Onderwerp Advies voorontwerpbestemmingsplan Terwispel-Smidte, dorpshuis en plein 

Geacht college, 

Op 22 mei 2014 heeft u ten behoeve van het overleg ingevolge artikel 3.1.1 van het Besluit op de 
ruimtelijke ordening aan ons het voorontwerpbestemmingsplan "Terwispel, Smidte dorpshuis en 
plein" toegezonden, met de vraag eventuele opmerkingen aan u te richten. 

Geen opmerkingen externe veiligheid 
Om de externe veiligheid te beoordelen, heeft u gebruik gemaakt van de digitale veiligheidstoets 
(www.veiligheidstoets.nl). Een uitdraai van het advies van de digitale veiligheidstoets is toegevoegd 
aan het bestemmingsplan. Brandweer Fryslän heeft geen aanvullingen op dit advies. 

Repressief advies 
Brandweer Fryslän heeft de mogelijkheid een vrijblijvend repressief advies te geven in het kader van 
bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. In een dergelijk advies komen aspecten aan bod 
die van belang zijn voor de basis brandweerzorg. Hierbij valt te denken aan onder meer 
bereikbaarheid, de beschikbaarheid van bluswater en de opkomsttijden. 
Brandweer Fryslän heeft bovengenoemde aspecten beoordeeld en geconstateerd dat er geen extra 
aanvullende maatregelen in het kader van dit ruimtelijk plan noodzakelijk zijn. Volgens het huidige 
dekkingsplan ligt het plangebied binnen de huidige normtijd van 10 minuten. De ontsluiting binnen 
het plangebied voldoet aan het basisuitgangspunt dat elke plek vanaf twee onafhankelijke zijden 
bereikbaar moet zijn. De waterwinning binnen het plangebied levert ook geen aandachtspunten op. 

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met 
mevr. S. Veerbeek van het Specifiek Domein Risicobeheersing, te bereiken via 088 - 229 8912. 
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Wij gaan ervan uit hiermee te hebben voldaan aan uw adviesaanvraag. 

dj? 

Hoogachtend, 
Namens het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslän, 
voor deze 

ing. G.C. Kuntz V , 
afdelingshoofd Brandweer Noordwest Fryslän 

Meiïnoar foarüt 


	overlegreactie Provincie
	overlegreactie Brandweer

