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Onderwerp 
concept ontwerpwijzigingsplan De Buorren 149 - Lippenhuizen (watertoren Lippenhuizen) 
(overleg ex. artikel 3.1.1 Bro)  

 
 
 

Geacht college,  

 

Op 21 april 2020 heeft u ten behoeve van het overleg ingevolge artikel 3.1.1 van het Besluit op de 

ruimtelijke ordening aan ons het concept ontwerpwijzigingsplan De Buorren 149 – Lippenhuizen 

(watertoren Lippenhuizen) toegezonden, met de vraag eventuele opmerkingen aan u te richten. 

 

Het plan behelst het her-ontwikkelen van de watertoren aan De Buorren 149 te Lippenhuizen waarbij 

het gebruik zal veranderen. Het voornemen is om kleinschalige horeca, een dienstwoning en een 

bed en breakfast te realiseren. 

 

Brandweer Fryslân heeft geen complete toetsing aan het geldende Bouwbesluit 2012 uitgevoerd 

voor de ontwikkeling. Voor ons advies hebben we slechts een paar aspecten aan de hand van 

Bouwbesluit 2012 bekeken. Wij adviseren om een toets aan het Bouwbesluit 2012 uit te (laten) 

voeren. 

 

Externe veiligheid 

Brandweer Fryslân ziet geen noodzaak om bij dit concept ontwerpwijzigingsplan 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.  

 

Risico’s en brandweerzorg 

Brandweer Fryslân heeft de mogelijkheid een advies op risico’s en brandweerzorg 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.  

 

Risico’s 
De watertoren in het plan beschikt over een enkele vluchtroute middels een wenteltrap die van de 
vierde verdieping naar de begane grond loopt. Hiermee wordt een zogenaamde portieksituatie 
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gecreëerd wat de ontvluchting ten tijde van brand kan belemmeren. De bed and breakfast ruimten 
(vier kamers) zullen onder een ‘logiesfunctie gelegen in een logiesgebouw’ vallen, waarbij de 
toegangsdeur moet worden voorzien van een deurdranger. Verder zal deze functie voorzien moeten 
van een brandmeldinstallatie met volledige bewaking (evt. doormelding naar RAC).  
Om te voorkomen dat bij brand de deur naar de (enkele) vluchtroute open blijft staan nadat de 
aanwezigen zijn gevlucht, adviseren wij om alle deuren van de overige gebruiksfunctie grenzend aan 
de enkele vluchtroute te voorzien van zogenaamde vrijloop-deurdrangers die zijn aangesloten op de 
brandmeldinstallatie in het gebouw. Daarnaast adviseren wij om naast de logiesfunctie, ook de 
andere ruimten mee te nemen in de projectering van de brandmeldinstallatie. Hiermee kan een 
vroegtijdige alarmering en daarmee ontvluchting worden geborgd.  

Gezien de hoogte van het object ontstaat er een lange aanvalsweg voor de brandweer. In het kader 

hiervan, adviseren wij om een droge blusleiding volgens de geldende NEN 1594 aan te brengen in 

de watertoren. Van belang is dat er aan de buitenkant bij de opstelplaats van de brandweer een 

voedpunt komt en dat er op elke verdieping aangesloten kan worden. Brandweer Fryslân wordt 

graag ter advisering betrokken bij de exacte uitvoering van de droge blusleiding.  

 

Opkomsttijden 

De opkomsttijd bedraagt circa 10 minuten. Hiermee wordt voldaan aan de gestelde normtijd van 12 

minuten voor een risicogebied 2 op basis van dekkingsplan 2.0 van Brandweer Fryslân. Wij voorzien 

daarom ook geen knelpunten in het kader van de opkomsttijden. 

 

Bluswatervoorzieningen 

Bij een beginnende brand is de brandweer allereerst aangewezen op de aanwezige tankinhoud. 

Wanneer een brand van grotere omvang wordt, zal de brandweer gebruik moeten maken van 

externe bluswatervoorzieningen. Op een afstand van circa 40 meter van het object is een 

brandkraan gelegen. Deze brandkraan kan ook gebruikt worden voor het voeden van de onder 

‘Risico’s’ beschreven droge blusleiding. Voor een object als deze is de aanwezige brandkraan 

daarmee voldoende, waardoor wij geen knelpunten zien in het kader van de bluswatervoorzieningen. 

 

Bereikbaarheid 

Voor de brandweer is het wenselijk om een willekeurige incidentlocatie middels twee onafhankelijke 

routes te kunnen bereiken. In dit geval wordt hieraan voldaan. Aangezien het om een 

hoogbouwobject gaat, dient de brandweer op ten hoogste 15 meter vanaf de voordeur over een 

opstelplaats te beschikken (o.a. vanwege het voeden van de beschreven droge blusleiding). Een 

opstelplaats voor de brandweer voldoet aan de volgende voorwaarden: 

- een breedte van 4 meter; 

- een lengte van 10 meter; 

- een doorgangshoogte van 4,2 meter; 

- bestand tegen een aslast van 11,5 ton; 

- bestand tegen een totaalgewicht van 15 ton. 

 

Om bij een dergelijke opstelplaats te kunnen komen, dient de weg hiernaartoe ook geschikt te zijn 

voor de brandweer. Deze weg is geschikt voor een brandweervoertuig als het voldoet aan de 

volgende eisen: 

- een breedte van 3,5 meter; 

- een doorgangshoogte van 4,2 meter; 

- bestand tegen een aslast van 11,5 ton; 

- bestand tegen een totaalgewicht van 30 ton; 

- een bochtstraal van minimaal 5,5 meter in de binnenbocht; 

- een bochstraal van minimaal 10 meter in de buitenbocht. 
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Advies 

In overeenstemming met bovengenoemde punten, adviseert Brandweer Fryslân om: 

- een toets aan het Bouwbesluit 2012 uit te (laten) voeren; 

- alle deuren van de functies in het gebouw die grenzen aan de enkele vluchtroute, te voorzien 

van vrijloopdeur-deurdrangers aangesloten op de brandmeldinstallatie in het gebouw; 

- naast de logiesfunctie, ook de andere ruimten mee te nemen in de projectering van de 

brandmeldinstallatie; 

- een droge blusleiding volgens de geldende NEN 1594 in het object aan te brengen als 

hierboven genoemd. We worden graag ter advisering betrokken bij de exacte uitvoering van 

de droge blusleiding; 

- een opstelplaats op maximaal 15 meter van de voordeur van het object te realiseren volgens 

bovengenoemde eisen; 

- de weg naar de opstelplaats te realiseren volgens bovengenoemde eisen; 

- ons op de hoogte te houden van de mate waarin ons advies is overgenomen; 

- ons te betrekken bij de verdere invulling van de ontwikkeling. 

 

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met 

Lars van Tongeren, specialist risicobeheersing van Brandweer Fryslân, te bereiken via 088 – 229  89 

71. 

  

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

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

 

 

ing. S. Veerbeek 

clusterhoofd risicobeheersing afdeling Noordwest 

 

 

Deze brief is in een automatisch proces opgemaakt en geaccordeerd en daarom niet ondertekend. 

 


