
Naam bedrijf/instelling: 

Telefoon: 

Adres: 

Postcode: 

Plaatsnaam: 

Advies_1
Project: Woon- en zorglocatie De Lauwers 

gemeente Smallingerland 

0512-581268 

Postbus 10.000 

9200 HA 

DRACHTEN 

Samenvatting

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

Inhoud toets

In de toets heeft u aangegeven dat er in of in de nabijheid van het plangebied geen risicovolle inrichting of 

buisleiding is gelegen of mogelijk wordt gemaakt. Ook vindt er geen vervoer van gevaarlijke stoffen plaats in of 

nabij het plangebied. Het vervoer van gevaarlijke stoffen wordt ook niet mogelijk gemaakt. Externe veiligheid is 

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

orde. U hoeft in dit geval Brandweer Fryslân niet om advies te vragen.

Acties

Het is in ieder geval aan te bevelen uw lokale brandweerkorps bij het ruimtelijk plan te betrekken in het 

kader van fysieke veiligheid. Voor het benaderen van het lokale brandweerkorps kunt u gebruik maken van 

onderstaande contactgegevens en -personen.

1.

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

advies worden toegevoegd aan de bijlage van het plan.

2.

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.

Het externe veiligheidsbeleid 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);1.

Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (cRNVGS);2.

Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb).3.

Risicobronnen kunnen worden opgesplitst in:

- inrichtingen waar risicovolle activiteiten plaatsvinden;

- transportroutes van gevaarlijke stoffen;

- buisleidingen.

 

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

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

Lokale Brandweerkorpsen

Het lokale korps kan u van advies voorzien in 

het kader van het bestrijden en voorkomen 

van ongevallen en incidenten. Indien er geen 

advies hoeft te worden aangevraagd bij 

Brandweer Fryslân kunt u contact opnemen 

met het korps van uw gemeente.

Brandweer Noordwest Fryslân•

Brandweer Noordoost Fryslân•

Brandweer IBOW•

Brandweer Heerenveen•

Brandweer Leeuwarden•

Brandweer Tytsjerksteradiel•

Brandweer Opsterland•

Brandweer Boarnsterhim•

Brandweer Smallingerland•

Brandweer Skarsterlân/ Lemsterland/ 

Gaasterlân-Sleat

•

Brandweer Súdwest Fryslân/ Littenseradiel•

 

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

resultaten van de digitale veiligheidstoets opgenomen.
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