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Project: De Klamp Zuidlanden

Datum: 22-4-2015

Naam bedrijf/instelling:    Gemeente Leeuwarden   

Telefoon:  0582338521   

Adres:    Postbus 21000   

Postcode:    8900 JA   

Plaatsnaam:    Leeuwarden   

Samenvatting

In de onderstaande tabel zijn de gegeven antwoorden en de daarbij behorende gevolgen kort samengevat.

Inhoud

Uit de toets blijkt dat er in of buiten het plangebied geen risicovolle inrichting of buisleiding gelegen zijn die van 

invloed zijn op dit ruimtelijk plan. Ook vindt er geen vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. Externe veiligheid is 

daarom niet van toepassing op dit ruimtelijk plan. Verantwoording van het groepsrisico is dan ook niet aan de 

orde. Het bevoegd gezag is in dit geval niet verplicht Brandweer Fryslân om advies te vragen in het kader van 

externe veiligheid. Desondanks zou Brandweer Fryslân het plan willen beoordelen in het kader van de basis 

brandweerzorg. 

Acties

In het ruimtelijke plan kan onderstaande externe veiligheidsparagraaf worden opgenomen. Tevens kan dit 

advies worden toegevoegd aan de bijlage van het plan.

Het is aan te bevelen om Brandweer Fryslân te betrekken bij dit ruimtelijk plan in het kader van de basis 

brandweerzorg.

http://www.veiligheidstoets.nl/node/1057


Externe veiligheidsparagraaf

Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig 

ongeval voor de omgeving door:

    het gebruik, de opslag en productie van gevaarlijke stoffen (inrichtingen);

    het transport van gevaarlijke stoffen (wegen, buisleidingen, waterwegen en spoorwegen);

    het gebruik van luchthavens.

Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het beperken van de risico?s voor de burger 

door bovengenoemde activiteiten en is verankerd in diverse wet- en regelgeving. Voor 

het bestemmingsplan zijn de volgende besluiten relevant waaraan getoetst dient te 

worden:

    Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi);

    Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt);

    Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb).

Risicobronnen kunnen worden opgesplitst in:

    inrichtingen waar risicovolle activiteiten plaatsvinden;

    transportroutes van gevaarlijke stoffen;

    buisleidingen.

Binnen of buiten het  ruimtelijk plan zijn conform de professionele risicokaart geen risicobronnen aanwezig 

waarvan de risicocontouren of de invloedsgebieden over het plangebied lopen. De wet- en regelgeving 

betreffende externe veiligheid heeft dan ook geen gevolgen voor dit bestemmingsplan. In de bijlage zijn de 

resultaten van de digitale veiligheidstoets opgenomen.

Brandweer Fryslân

Tel:  088 229 8900 

Mail:  risicobeheersing@brandweerfryslan.nl 

Adviesaanvragen per bovenstaand emailadres, via omgevingsloket online of schriftelijk op onderstaand 

adres.

Brandweer Fryslân

Postbus 612

8901 BK LEEUWARDEN

Contactpersonen Brandweer Fryslân voor vragen of (voor)overleg:

Samira Veerbeek

s.veerbeek@brandweerfryslan.nl

 Rutger de Groot

r.degroot@brandweerfryslan.nl

 Albert Hofman

a.hofman@brandweerfryslan.nl

  

http://www.veiligheidstoets.nl/node/16

