
B R A N D W E E R 
Fryslân 

tįįĩ 
Registrat ion 2019-03263 (Reg.dat 12/03/2019) 

Afd./cluster 

Aan het college van burgermeester en wethouders van de 

gemeente Opsterland 

OWO-VTH 

T.a.v. de heer J.R. van der Hoek 

Postbus 10000 

9244 ZP BEETSTERZWAAG 

Datum 

Onze referentie 

Uw referentie 

Uw brief van 

11 maart 2019 

UIT/19011251/BRW/BR/RB 

26 februari 2019 

Postbus 612 

8901 BK LEEUWARDEN 

T 088 22 99 666 

F 088 22 99 661 

I www.brandweerfryslan.nl 

E info@brandweerfryslan.nl 

Behandeld door L.A. van Tongeren 

Doorkiesnummer 088 22 98 971 

E-mail l.vantongeren@brandweerfryslan.nl 

Bijlagen 0 

ONTVANGSTDATUM 

Onderwerp concept ontwerpbestemmingsplan Gorredijk - De Tsjerk Hiddes 

1 2 MRT 2019 
gemeen te 

O n ç t o r l a n d 

Geacht college, 

Op 26 februari 2019 heeft u ten behoeve van het overleg ingevolge artikel 3.1.1 van het Besluit op 

de ruimtelijke ordening aan ons het voorontwerpbestemmingsplan Gorredijk - De Tjerk Hiddes 

toegezonden, met de vraag eventuele opmerkingen aan u te richten. 

Het plan behelst het mogelijk maken van de bouw van 2 woningen op de hoek Schansbrug, De 

Tjerk Hiddes en Houtmoune. De gronden hebben in het huidige bestemmingsplan gedeeltelijk een 

woonbestemming en gedeeltelijk een groenbestemming. In het gedeelte groenbestemming is de 

bouw van woningen niet toegestaan, het plan is in strijd met het bestemmingsplan. 

Externe veiligheid 

Brandweer Fryslân ziet geen noodzaak om bij dit voorontwerpbestemmingsplan opmerkingen te 

plaatsen. Dit omdat er geen risicovolle activiteiten zoals bedoeld in het Besluit externe veiligheid 

inrichtingen (Bevi), het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) en het Besluit externe 

veiligheid buisleidingen (Bevb) op het plangebied van invloed zijn. 

Repressief advies 

Brandweer Fryslân heeft de mogelijkheid een 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 basisbrandweerzorg. Hierbij valt te denken aan onder meer 

bereikbaarheid, de beschikbaarheid van bluswater en de opkomsttijden. 

Aangezien de ontwikkeling geen nadelige gevolgen heeft op de basisbrandweerzorg en er in de 

huidige situatie geen knelpunten zijn op basis van de bovengenoemde aspecten, ziet Brandweer 

Fryslân af van de mogelijkheid tot het geven van een repressief advies. 
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Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met 
Lars van Tongeren, risicobeheersing van Brandweer Fryslân, te bereiken via 088 - 229 8971, 

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

Hoogachtend, 
Namens het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân, 
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