
 
 

Reactienota overleg voorontwerpbestemmingsplan Harlingen-De Spiker e.o. 
 
Het voorontwerpbestemmingsplan Harlingen-De Spiker e.o. heeft van 17 februari t/m 29 
maart 2016 ter inzage gelegen. Op 25 februari 2016 is er een inloopmiddag en -avond 
georganiseerd. Tijdens deze gelegenheid zijn diverse bezoekers geweest. Tijdens de 
inzageperiode zijn 4 overlegreacties ontvangen. Er zijn geen inspraakreacties ontvangen. 
De overlegreacties zijn onderstaand samengevat en voorzien van een antwoord. 
 
Overlegreactie  Provincie Fryslân:  
De provincie is van mening dat de provinciale belangen op de juiste wijze in het plan zijn 
verwerkt. 
 
Reactie gemeente:  
De reactie kan voor kennisgeving aangenomen. 
 
Overlegreactie Brandweer Fryslân:  
De brandweer gaat uitgebreid in op met name externe veiligheid en adviseert een 
verantwoording van het groepsrisico op te laten stellen. 
 
Reactie gemeente:  
Het advies van de brandweer ten aanzien van het opstellen van een verantwoording van het 
groepsrisico wordt overgenomen. In de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan zal de 
verantwoording van het groepsrisico nader worden ingevuld. 
 
Overlegreactie Gasunie: 
De Gasunie heeft geen aanleiding inhoudelijk te reageren op het bestemmingsplan. 
 
Reactie gemeente:  
De reactie kan voor kennisgeving worden aangenomen. 
 
Overlegreactie Wetterskip: 
Het Wetterskip verzoekt om in de planregels een voorwaardelijke bepaling op te nemen waarbij 
wordt geregeld dat bij ontwikkelingen waarbij sprake is van een toename van het verharde 
oppervlak van 200 m2 de initiatiefnemer contact opneemt met het Wetterskip. Verder zou er in 
de toelichting een passage met deze strekking opgenomen moeten worden. Voor het overige 
worden nog wat opmerkingen gemaakt over het op de juiste wijze regelen van de 
hoofdwatergangen, regionale keringen etc. 
 
Reactie gemeente: 
In de Keur van het Wetterskip is al geregeld dat bij een toename van het verharde oppervlak 
met 200m2 een vergunning van het Wetterskip nodig is. Het is daarom niet noodzakelijk dit 
ook nog als voorwaardelijke bepaling in de regels van het bestemmingsplan op te nemen. 
Het is echter geen probleem om de waterparagraaf in de toelichting wel hierop aan te 
passen zodat in ieder geval kan worden verwezen naar de Keur. Verder zullen in de 
toelichting de opmerkingen over de hoofdwatergangen en de regionale keringen verwerkt. 
 
 



 
 

Voorgestelde aanpassingen: 
Als gevolg van de overlegreactie wordt voorgesteld onderstaand punt in het ontwerp 
bestemmingsplan op te nemen als wijziging ten opzichte van hetgeen in het voorontwerp 
heeft gestaan: 
- In de toelichting zal het groepsrisico verantwoord worden; 
- In de waterparagraaf van de toelichting zullen de opmerkingen van het Wetterskip 
verwerkt worden. 
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Advies over voorontwerpbestemmingsplan Harlingen - De Spiker e.o. 

Geacht college, 

Op 12 februari 2016 is bovengenoemd plan ter advisering ontvangen. 

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

Het plan geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. 

Hoogachtend, 

Namens het college van Gedeputeerde Staten, 

Mw. drs. C.T. de Vries 
Wnd. Hoofd Team Ruimte 
Afdeling Stêd en Plattelân 

-111 - Ons kenmerk: 0'290730 
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Onderwerp Advies voorontwerp bestemmingsplan De Spiker 

Geacht college, 

Op 12 februari 2016 heeft u aan ons ter advisering het voorontwerp bestemmingsplan De Spiker 
toegezonden, met de vraag eventuele opmerkingen aan u te richten. 
Het plan is conserverend van aard en dient als planologische update van de momenteel vigerende 
plannen in het gebied. 

In deze brief worden onze bevindingen en ons advies weergegeven. In ons advies richten wij ons op 
het optimaliseren van de veiligheidssituatie; wij gaan niet in op de vraag of het groepsrisico 
aanvaardbaar is. 

Externe veiligheid 
In de nabijheid van het plangebied zijn een aantal risicobronnen aanwezig. Het betreft een tweetal 
LPG tankstations, een vaarweg en een provinciale weg. 

De brandweer heeft in haar advies gekeken naar een aantal aspecten voor deze risicobron: 
m plaatsgebonden risico 
1 groepsrisico 
» nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen 
» bestrijdbaarheid 
» zelfredzaamheid 

Onderstaand zijn de conclusies opgenomen. 

Algemene bevindingen 
Het plan is conserverend van aard en maakt dan ook geen (grote) veranderingen binnen het 
plangebied mogelijk. 

Meiïnoar foarút 
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Risicovolle inrichtingen 
In de nabijheid van het plangebied zijn een tweetal LPG tankstations aanwezig. Het gaat om de 
volgende tankstations: 

BIM - Grensweg 
Texaco - Almenumerweg 

De invloedsgebieden van de tankstations lopen voor een klein gedeelte over het plangebied. Dit 
betekent, aangezien LPG tankstations onder het Bevi vallen, dat het bevoegd gezag verplicht is een 
verantwoording van het groepsrisico op te (laten) stellen. 

In de toelichting van het bestemmingsplan wordt melding gemaakt van een bestaande QRA die 
uitgevoerd is voor één of meerdere tankstations. Wanneer blijkt dat de omgeving van de tankstations 
niet noemenswaardig is veranderd, kunnen deze berekeningen als basis dienen voor de 
verantwoording voor dit bestemmingsplan. 

Buisleidingen 

In en in de nabijheid van het plangebied zijn geen buisleidingen aanwezig. 

Vervoer van gevaarlijke stoffen 
Langs het plangebied is de N31 gelegen. Het tracé van deze weg zal op termijn gaan veranderen. 
Het tracé zal in de toekomst verdiept aangelegd worden. 
Aangezien er geen wijzigingen plaatsvinden binnen het plangebied kan worden volstaan met een 
beperkte verantwoording van het groepsrisico. Hierin dient aandacht te worden geschonken aan: 

De bestrijdbaarheid van een ongeval of ramp op deze weg; 
De mate van zelfredzaamheid van aanwezigen binnen het invloedsgebied. 

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, naast in het kader van externe veiligheid, van belang zijn voor de basisbrandweerzorg. Hierbij 
valt te denken aan onder meer bereikbaarheid, de beschikbaarheid van bluswater en de 
opkomsttijden. 

Brandweer Fryslân constateert dat er zich geen knelpunten voordoen ten aanzien van de 
bestrijdbaarheid van een groot incident binnen dit plangebied. Er zijn geen grote groepen verminderd 
zelfredzame personen aanwezig. 
Daarnaast is het gebied goed te bereiken en is er in de vorm van open water en brandkranen 
voldoende bluswater aanwezig binnen het plangebied. 

Advies 
In overeenstemming met bovengenoemde opmerkingen adviseert Brandweer Fryslân om: 

* Een verantwoording van het groepsrisico op te (laten) stellen. De in deze brief genoemde 
aspecten dienen hiervoor als basis. 

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met R. 
de Groot van Specifiek Domein Risicobeheersing, te bereiken via 088 - 229 8914. 

Meiïnoar foarút 
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Graag willen wij van u vernemen hoe ons advies binnen uw organisatie wordt verwerkt. Deze 
informatie willen wij gebruiken bij de verdere ontwikkeling van onze adviestaak. 

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

Hoogachtend, 
Namens het dageli ks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân, 
voor deze 

ing. G.C. Kuntz 
afdelingshoofd Brandvtfêer Noordwest Fryslân 

Meiïnoar foarút 








