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Onderwerp Advies conceptbestemmingspian De Zwette V Newton

Geacht college,

Op 12 maart 2019 heeft u aan ons ter advisering het plan Zwette V Newton te Leeuwarden 
toegezonden, met de vraag eventuele opmerkingen aan u te richten.

Omschrijving plan
Het plan behelst de samenvoeging van een aantal oudere bestemmingsplannen tot één nieuw plan 
waarin de planologische randvoorwaarden voor het gebied worden geborgd.

Op de onderliggende bestemmingsplannen is in het verleden meermaals in verschillende stadia van 
de plannen geadviseerd. Op het moment van schrijven zijn nog niet alle kavels in het gebied gevuld 
en is voor de brandweer nog niet in te schatten in hoeverre de eerder gegeven adviezen al zijn 
verwerkt binnen het gebied.

Brandweer Fryslan blijft mede om die reden graag betrokken bij toekomstige ontwikkelingen binnen 
dit bestemmingsplan om repressieve aspecten en externe veiligheid te blijven borgen. Op het 
moment van schrijven ziet Brandweer Fryslan geen aanleiding om aanvullende opmerkingen te 
plaatsen bij de reeds uitgebrachte adviezen uit het verleden.

Advies
In overeenstemming met bovengenoemde opmerkingen adviseert Brandweer Fryslan om:

■ Brandweer Fryslan blijvend te betrekken bij de ontwikkelingen binnen dit 
bestemmingsplangebied om zo de (externe) veiligheidsaspecten te kunnen borgen en 
beoordelen.
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Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met 
R. de Groot speciaiist risicobeheersing van Brandweer Fryslan, te bereiken via 088 - 229 8914.

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

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

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslan,
voOTioeze

ingr SU/eerbeek 
clusterhoofd risicobeheersing afdeling Noordwest
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Ondenverp Advies bestemmingsplan uitbreiding De Zwette V/Newtonpark IV

Geacht college,

Op 12 maart 2018 heeft u ten behoeve van het overleg ingevolge artikel 3.1.1 van het Besluit op de 
ruimtelijke ordening aan ons het voorontwerpbestemmingsplan uitbreiding De Zwette V/Newtonpark 
IV toegezonden, met de vraag eventuele opmerkingen aan u te richten.

Het plan voorziet in de wijziging van de contouren van het bedrijventerrein de Zwette V, voormalig 
Newtonpark IV.

Externe veiligheid
Brandweer Fryslan 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) en het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) op het plangebied van 
invloed zijn. Wel is het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) relevant, maar door het 
conserverende karakter van het plan ziet de brandweer geen meerwaarde in het plaatsen van 
opmerkingen.

Brandweer Fryslan heeft in het verleden reeds geadviseerd op het aspect externe veiligheid alsmede 
het vraagstuk rondom bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen. Deze adviezen gelden nog steeds.

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 nadelige gevolgen heeft op de basisbrandweerzorg en er in de 
huidige situatie geen knelpunten zijn op basis van de bovengenoemde aspecten, ziet Brandweer 
Fryslan 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 R. 
de Groot, specialist risicobeheersing van Brandweer Fryslan, te bereiken via 088 - 229 89 14.

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

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslan, 
yöor deze

in§.‘^. Veerbeek
clusterhoofd risicobeheersing afdeling Noordwest
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