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Ewmaíl mark~~ølafsorkafeíâššvrgronmgennl 

Onderwerp Kindcentmm Spijk, advies externe? v<i>iišgheidA 

Ešmtvïf meneer Rijzenga,

Cm 12 maaft 2013 heeft u Vešíšghešdaregio Gmnmgen cm dia magie gmteêci van het vmmemeëm van de 
gemeente Deifzèjl om een bestemmingspian ap te atelien wor een nšeuw kindcentmm in SpijkQ Hierbij 

namens, de gemeerme Delfzkjl, gevraagd cm advies; op hm gebísfd van externe-2 veèšiggheëid"Naar aanieicimg 
van het verzøek heeft Mark¿laf SGH-:ale van de sector Risiwbeheeerßmg het piangeabied bmmdeešd in heft 
kader van externe vebíigheid, specifiek in varband met het graepßmicø. Daarnaasï activwesfmn vvki u op ham 
van Wet veišigheèdsregšo'ß artêkmën 2 en 3 over de bfandvveerzørg bmmen hm [uwragebie-:4:3`

Aanteiding 
Men vwmemens 0m in Spèik em kindcentrum te?reeatiseßmn op het aan die Mwodøßaan.
Hierin worden na reafi¿atm de*basks¿chøken CBS we Bmgatee, 0535 Fmpko Peuteropvang KidaZEš em 
de bèhšimïheek van SWR samemgevøegd. Deze antwtkkešmg gaat nm in heat vigmemde 
Uaarom wil de gemeente Deifziji hiervøor een nieuwe bëäteammmgsman apamtl¿m.

Risiccbmnnen 
Na vari¿èèrmg van de risicokaart en de ruâmteí¿kfa ontwikkeïztmgø, thghmdšregiø Grünmgem de 

De M313 betreft een in de regeimg baañsnet aangewemn vøor het vervøef van gevaartijke stafmn 
magmšmg baßšsnet, biilage Wegvak Gršy \mar dmea Weg gmden veëššighefdaafßtanden,te weten een 
ràsßmcomow van het p¿aatsgebunden riäico mm p¿mbmndaëmachmggëbiefd en een invlcßedßgefbifëd 
vom het groepsfimo. Daarnaast is deš N33 de Cšmmngefm opgaf-'emmen m haar provmcbale 
veëromømmg mor het vervøer van gevaarhjke stafmn Cm ham van veërvøvrsgegfzvem van;hat plangezbied 
tuinman met invíøed¿gebied van de \velg` Een (beperkter) van hm gmßpßrisiw Wmdt hierdcwf 
\.1e:¿arp:¿ir<;ht:gfasteeld`

0m u te anderateunen bg da mvulßmg van ma verantvvøorcí'mg van het groepsarksèam heaft Vm¿ighmdwegm 
Groningen de aßpßaten bestrijdmameid en zetfredzaamhmd beøørcieetd file bevindmgen maan hèearomdm¿ 

Bestrijdbaafhefid 
Bij bastrijdbaarhmci gaat het om de magemkhecíen tm vombmezkdmg van de beßtrèjïdmg een van da 
omvang; van wan wiamiteit. de gevmgen zoveel mogelijk te bvperkem, ifs hm van behang dat ciw 
hulpverlenmgsdèenstem rwèet Wørdën belemmešrcš m de uitvm¿frmgg van hun taken,

Wij makean mamma! ušt van 
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wwni (in ani'iwnziggnnèd Win pnninirn ibrzincikieineni nig, snmncinifn Water) nimwa'inmnnizinnšngnn 
nnnninnein, we nanninidingg;füniieikbnninnšd nn ninnwainwnnizènning ingin Qinningnn 
(Vniiiniinin¿rngin Ginniingnn, wii 2013) Wim an; iimçgnngfannnt (in nnnnminiing \inn (tin miiniiiiïinsnnnin ien 

binnwznnivnnizinning.

Eefniiifmiifinnë 
Hin ninngeibinn is Wm' icin nnipdinnainn nn dit mnninni sinchts ennzignig beinikiiaai, via ijn Wiiinin nn 
Merndninnn. Vnigiënn ezine nniwnrninknningnn wnicii het kindcentrum sieciim aan de nnatkant tnngnnkeiiik 
ganwain voni \inniwiggnn Hin vnrninni aanbnvniingi om nm manne tnngang voni nuipvneimigen in 
reaiiminn, biivnnineein via dn Want 'Un Kšuit¿ ann dn nnoidkani,

Veiligheidsregio anningen ndviyeeri nm in een gniedel, twnnzijdige bereikbaarheid van het 
kindmnimrn. Dit in imi/Wieg met de veiligheidfimgin, itíiwinr Eemmnítn.

On dit primaire binawntefvnnizinningnn in niet piangnbinci volledig. in de?ømgeving 
bnvindt zich geen (3an Water dat is als aecunciairn bhinwaïervnmzieningen.

Vniiighøinsreigin Graningnn (adv/semi nm nabij neit kindcentrum te zorgen vom adequatef 
bliwWatervonrzínnirignn. Dit in ever/eg met de veiligheiidsregin, clufštm Eemsdnlm 

Zelfredzaamheicf 
Bij zeifrfzdzaamhnid gaat neit de innggnlijkhezdnn wor pnrsonen nm zichzelf in veišigheid te brengen.
Beiangnjk napect hinriaii in dat kunnnen viuchtein of schuiiem zonden daädwerkiaiijke hulp van die 
nuipvennninggminnixtnn, Dn zelfrndzaamneid van dn aanwezige per'annen is benørdneid nn de afapecten 
zeifredzaam verinn nn (in inn i nliiknndnn \Wanten ni Schuilnn en de alarmeiin smcigeiiikhndën,

Een kindcentrum zich pief' definitie nn een ginnn vmniinnnrd zniiindzame peisnnen, namniiik op jarige 
kindninn. inngn kinderen wnrciiean bnachouwd nis bnnerkt zeiifrnnzaani, nmdat zii vaak niet Wiënnn wat zij bij 
nen caiarnnnit :namen Be kindeinn ziin vnai niet jui¿tee nandnien bij nen caiamiteíi (angëvailen, brand 
en nntniinnng) nn nndnrfatiiëuning van cinnkundige derden 

De vniiignnidßmgin cdi/meezit om war niet eem adequate nednjfsnu/pvefleningsorgnnisatie (ip te 
laten richten.

Mn eiifkiiiëden viuchtnn of ncnuiien 
Dn mngniijkhnden tot znifredzann'inniií Wniciië-n bnnanld dnni niet Wim ii'icidninV Geenen aiatand mi: de 
N33 zai vnornaninlijk een tnxiacn acenario invinnd neibbnn nn niet pini'igea~li','i`iie~¿i`ßij incidenten met taxiäcne 

zijn er in principe iwezn nandeiingsneëiwectinvnn, te?weten;

acnuiien in nen gebnuw dat winnende: bnsiïhnrining hindi;
viuizninn dwars nn dn Wind, nii vonikeui' in cninbinatië met net: biëachnrmnn van de aciefnwngiën mm 
ann natte dank.

Ad Hnt ninnwn bindt in niinainiz winnende ¿chniimngeiijkhnnnn. Ein men incident niet 
sinfinn meant,indinn aanwezig, de numrnatiacnë veniiiaiie uitgezet te werden Vnidnr 

inenten dit-mein (en iamnn geainmn Wnrdnn 

Coniniin die nëinciiniciing *Bnrnikbaarhein nn biuswaini'vnnizinning ringgiin iíšnïiningnn'`
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Ad Volgens de ontwerptekeningen worden voet- of fietspaden rondom het kindcentrum gerealiseerd 
Hierdoor biedt het plangebied voldoende mogelijkheden voor de aanwezige personen om in 
verschillende richtingen te vluchten.

Veiligheidsregio Groningen adviseert om de toekomstige gebruikers te informeren wat te doen bij een 
incident en dit vast te leggen in een calamiteitendraaiboek of noodplan.

Alarmeringsmogelijkheden 
Het plangebied ligt binnen het sirenebereik van het bestaande Waarschuwing en Alarmering Systeem 
(WAS-paal 23-51625). Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft bekendgemaakt, vanaf 2017 in fases 
met de WAS-sirenes te willen stoppen. Eind 2012 is NL-Alert geintroduceerd. Met NL-Alert kan de overheid 
mensen in het rampgebied en in de directe omgeving van een (dreigende) noodsituatie met een 
tekstbericht informeren via de eigen mobieie telefoon, Daarnaast wordt bij grote rampen alarm geslagen 
via onder meer calamiteitenzenders, geluidswagens en sociale media. Hierdoor is een snelle alarmering in 
het plangebied mogelijk.

Veiligheidsregio Groningen adviseert om de toekomstige gebruikers bij een ramp of bij een (dreigende)
noodsituatie niet alleen te alarmeren via de WAS-sirenes, maar ook via calamiteitenzenders, NL-Alert,
geluidswagens, social medio enz.

Advies Veiligheidsregio Groningen 
Veiligheidsregio Groningen heeft de bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid met betrekking tot de locatie van 
het geplande kindcentrum in Spijk beoordeeld.

Ten aanzien van het aspect bestrijdbaarheid adviseert Veiligheidsregio Groningen:
v te zorgen voor een tweezijdige bereikbaarheid van het kindcentrum voor hulpvoertuigen;
v adequate bluswatervoorzieningen te realiseren.

Ten aanzien van het aspect zelfredzaamheid adviseert Veiligheidsregio Groningen:
0 een adequate BHV-organisatie op te laten richten voor het kindcentrum;
v de toekomstige gebruikers te informeren wat te doen bij een ramp;
0 de aanwezige personen bij een ramp ook op een andere wijze te alarmeren dan met de WAS-sirenes,

bijvoorbeeld via calamiteitenzenders, nlt-Alert, geluidswagens, social media enz.

ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. indien u naar aanleiding van deze brief nog vragen 
heeft, kunt u contact opnemen met Mark-Oiaf Sorkaie, van Team Specialistisch Advies.

Met vriendelijke groet,
het bestuur van Veiligheidsregío Groningen,
namens deze, de re commandant brandweer,

g P 4et/Fówlsma 
*WTiå/arnleider Specialistisch Advies 

Deze brief is in afschrift verzonden aan:
Veiligheidsregio Groningen, Civster Eemsdelta, ciustercomrnandant 


