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Onderwerp : voorontwerpbestemmingsplan Bredyk 28a Wirdum 

Geacht college, 

Op 15 april 2015 is bovengenoemd plan ter advisering ontvangen. 

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

Het plan geeft ook voor het overige geen aanleiding tot opmerkingen. 

Hoogachtend, 

Namens het college van Gedeputeerde Staten, 

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

O 

1 / I Ons kenmerk: 01212067 
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Jan-Ale van der Ploeg

Onderwerp: FW: Reactie op voorontwerp bestemmingsplan Bredyk 28a Wirdum

 

Van: Jelly van der Kloet [mailto:jvanderkloet@wetterskipfryslan.nl]  

Verzonden: donderdag 23 april 2015 11:00 
Aan: Tasma, Chris 

CC: Jeannet Bijleveld 
Onderwerp: Reactie op voorontwerp bestemmingsplan Bredyk 28a Wirdum 

 

Geachte heer Tasma, 

  

Op 15 april ontvingen wij de bekendmaking van de terinzagelegging van het voorontwerp bestemmingsplan 

Bredyk 28a Wirdum. Voor het plan is een watertoets doorlopen waaruit is gebleken dat de korte procedure van 

toepassing is. Het bijbehorende standaard wateradvies is verwerkt in de waterparagraaf. Wij gaan er vanuit dat de 

adviezen ook bij de verdere uitwerking en uitvoering worden opgevolgd. Het plan geeft ons geen aanleiding tot het 

maken van opmerkingen.  

  

  
Mei freonlike groetnis, met vriendelijke groet, 

  

Jelly van der Kloet 

Medewerker Cluster Plannen 

Werkdagen: ma | di | wo | do  

  

  
Wetterskip Fryslân 

Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden  

T 058 – 292 2612 | F 058 – 292 2223 | E jvanderkloet@wetterskipfryslan.nl | www.wetterskipfryslan.nl   

  
Denk aan het milieu voordat u dit bericht print 

  
De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Wetterskip Fryslân staat 

niet in voor een correcte, tijdige overbrenging van dit bericht. E-mail wordt door Wetterskip Fryslân niet gebruikt voor het aangaan van 

verplichtingen, tenzij dit expliciet schriftelijk is overeengekomen. Aan persoonlijke opvattingen van medewerkers kunnen geen rechten 

worden ontleend.   
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Onderwerp Advies voorontwerp bestemmingsplan Bredyk 28a Wirdum 

R.J.J. de Groot 
088 22 98 914 
r.degroot@brandweerfryslan.nl 
O 

Geacht college, 

Op 15 april 2015 heeft u aan ons ter advisering het bestemmingsplan "Brédyk 28a te Wirdum" in de 
gemeente Leeuwarden toegezonden, met de vraag eventuele opmerkingen aan u te richten. 

Omschrijving plan 
Het plan voorziet in de realisatie van een nieuwe woning aan de Bredyk in de gemeente 
Leeuwarden. 

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 in het kader van externe veiligheid 
aanwezig in de vorm van een transportroute voor gevaarlijke stoffen en een aantal hogedruk 
aardgasleidingen. 

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

Me i ïnoa r f o a r ü t 
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Onderstaand zijn de conclusies opgenomen.  

Buisleidingen 
Ten oosten van het plangebied zijn een aantal hogedruk aardgasleidingen aanwezig. De meest 
oostelijk gelegen leiding is door de grote afstand niet relevant voor de ontwikkeling binnen dit 
bestemmingsplan. 

De westelijke leiding (N506-04) heeft een invloedsgebied van 140 meter. De ontwikkeling valt hier 
nog net binnen. De toevoeging van één woning zal nauwelijks effect hebben op de rekenkundige 
hoogte van het groepsrisico omdat er: 

• slechts twee personen aan de totale populatie worden toegevoegd 
• er op de woningen na, nauwelijks objecten binnen het invloedsgebied aanwezig zijn 

Door de geringe toename van het GR kan het bevoegd gezag afzien van een volledige 
verantwoording van het groepsrisico. Brandweer Fryslan ziet daarnaast geen meerwaarde in het 
berekenen van het groepsrisico rond dit perceel 

De toevoeging van één woning leidt daarnaast niet tot een onevenredige verslechtering van de 
externe veiligheidssituatie omdat gesteld kan worden dat bewoners van reguliere woningen 
voldoende zelfredzaam zijn en zichzelf in de meeste gevallen in veiligheid kunnen brengen ten tijden 
van een incident bij de aardgasleiding. 

Vervoer van gevaarlijke stoffen 
De ontwikkeling vindt plaats buiten het invloedsgebied van 350 meter van de naastgelegen N31. Het 
vervoer van gevaarlijke stoffen zal daarom in dit advies niet verder worden meegenomen. 

Repressief advies 
Brandweer Fryslan 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 noemenswaardig nadelige gevolgen heeft op de basis 
brandweerzorg, ziet Brandweer Fryslan af van de mogelijkheid tot het geven van een repressief 
advies. 

Advies 
In overeenstemming met bovengenoemde opmerkingen adviseert Brandweer Fryslan om: 

• Af te zien van verdere verantwoording van het groepsrisico. De in deze brief genoemde 
aspecten kunnen hiertoe als basis dienen. 

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met 
dhr. R. de Groot van Specifiek Domein Risicobeheersing, te bereiken via 088 - 229 89 14 . 

Me i ïnoa r f o a r i j t 
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Wij gaan ervan uit hiermee te hebben voldaan aan uw adviesaanvraag. 

Hoogachtend, 
Namens hel dagelijjks bestuur van Veiligheidsregio Fryslan, 
voor deze 

ing. G.G. Kuntz 
afdelingshoofd Brandweer Noordwest Fryslan 

Mei ïnoa r f o a r ü t 
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